
INFORMACIJA APIE GAUTĄ UAB „LEGRA“ ROKIŠKIO 

RAJONO SAVIVALDYBĖS JUODYMO DURPIŲ TELKINIO 

NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 
 

2016-12-23 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Renata Avlasaitė, tel. 8 706 62017. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 

UAB „Legra“, Rupinskų km. 7, Kazitiškio sen., 30180, Ignalinos raj. sav. Tel.: 8 682 460 

24. El.p. legra@inbox.lt. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  

UAB „J.Jonyno ecofirma“, Antakalnio g. 42-42, 10304, Vilnius. Tel.: 8 686 315 13, faks.: 

85 243 7734. El.p. ecofirma@ecofirma.lt. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 

Juodymo durpių telkinio naudojimas. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  

Rokiškio r. Sav.,  Rokiškio kaimiškojoje ir Pandėlio sen.  

Atsakinga institucija  

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 

8 706 62 000. 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 

1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius 2015-10-09 raštu 

Nr. (9.38.-P)2P-308 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ pritarė PAV 

programai ir nurodė, kad PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja. 

2. Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-10-23 raštu Nr. V4-1537 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo 

programos“ pritarė PAV programai. 

Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-12-07 raštu Nr. V4-1583 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos derinimo“ pritaria PAV ataskaitai. 

3. Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2015-10-01 raštu Nr. SD-5.39-2219 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo programos“ PAV programai pritarė. 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2016-11-29 raštu Nr. SD-5.25-2829 „Dėl UAB 

„J.Jonyno ecofirma“ pateiktos Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai be pastabų. 

4. Panevėžio visuomenės sveikatos centras 2015-10-09 raštu Nr. S-(7.47.R)-3333 „Dėl Rokiškio 

rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programos 

derinimo“ pritarė PAV programai.  

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Panevėžio 

departamentas 2016-12-06 raštu Nr. 2.8-1730(20.8.4.5.11)  „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 

Juodymo durpių telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo“ suderino 

PAV ataskaitą. 

5. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016-01-13 raštu Nr. (7)-1.7-113 „Dėl 

Juodymo telkinio PAV programos“ pritarė PAV programai. 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016-11-16 raštu Nr. (7)-1.7-4194 raštu 

„Dėl Juodymo telkinio PAV ataskaitos įvertinimo“, pritarė ataskaitos išvadoms ir PŪV 

galimybėms. 
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6. Aplinkos apsaugos agentūra 2016-03-02 raštu Nr. (28.1)-A4-2032 „Dėl Rokiškio rajono 

savivaldybės Juodymo durpių telkinio naudojimo pataisytos poveikio aplinkai vertinimo 

programos tvirtinimo“ PAV programą patvirtino. 

 

Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Rokiškio kaimiškosios seniūnijos 

skelbimų lentoje (2015-09-10); Pandėlio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-09-09); laikraštyje 

„Lietuvos žinios“ (2015-09-10), laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ (2015-09-10); Aplinkos apsaugos 

agentūros tinklalapyje (2015-09-11). 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama 

Pandėlio seniūnijos skelbimų lentoje (2016-07-08); Rokiškio kaimiškosios seniūnijos skelbimų 

lentoje (2016-07-08); laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2016-07-09), laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ 

(2016-07-09). Susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2016-07-25 18
00 

val. Pandėlio 

miesto bendruomenės salėje, Vytauto a. 11, Pandėlys. Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų 

rengėjas, užsakovas ir visuomenės atstovai. PAV dokumentų rengėjas iki viešo visuomenės 

susipažinimo su ataskaita susirinkimo ir jo metu, gavo suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl 

PŪV.  

Informacija apie pakartotiną visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo 

skelbiama Pandėlio seniūnijos skelbimų lentoje (2016-08-30); Rokiškio kaimiškosios seniūnijos 

skelbimų lentoje (2016-08-30); Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje 

(2016-08-30); laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2016-08-27), laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ (2016-

08-27). Susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2016-09-16 17
00 

val. Pandėlio 

seniūnijos salėje , Vytauto a. 9A, Pandėlys. Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjas, 

užsakovas ir visuomenės atstovai. PAV dokumentų rengėjas iki viešo visuomenės susipažinimo su 

ataskaita susirinkimo, buvo gavęs suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl PŪV.  

 

Prašymų teikimo terminas  

Iki 2017 m. sausio 9 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją – Aplinkos 

apsaugos agentūrą ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos klausimais. 


