
             ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS 

         

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS  

TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO 

PANEVĖŽIO SKYRIUS  

  
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT -09311 Vilnius, 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, k odas 188784898. 
Skyriaus duomenys: Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys , tel. (8 45) 58 1431, faks. 8 7066 2000,  

el.p. panevezio.skyrius@aaa.am.lt, http://gamta.lt.  

 

 

R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė  

Taikos g. 5 

Rokiškis 

Kupiškio rajono savivaldybės 

administracijai 

Panevėžio visuomenės sveikatos centrui  

Panevėžio apskrities priešgaisrinei 

gelbėjimo valdybai 

Kultūros vertybių apsaugos departamento  

Panevėžio teritoriniam padaliniui 

 2015-03-04 Nr. (15.5)-A4-2134 

Į 2015-03-03 Nr. informaciją 

 
 

 

ATRANKOS IŠVADA DĖL MIŠKO ĮVEISIMO NE MIŠKO ŽEMĖJE DABRAMISLIŲ K., 

ALIZAVOS. SEN., KUPIŠKIO R., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

 

 

 

1. Informaciją pateikė – R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė Taikos g. 5, Rokiškis,  

tel.: (8 458) 68 144, rim@parok.lt. 

2. Užsakovas – Vytautas Jukna, Einorių k., Papilio. sen., Biržų r.te. 8 650 24120. 

3. Planuojama ūkinė veikla – miško įveisimas ne miško žemėje. 

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kupiškio r., Alizavos sen., 

Dabramislių k. 

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas  – 11,8236 ha ploto žemės ūkio 

paskirties žemės sklype, kad. Nr. 5703/0005:41, planuojama įveisti mišką 10,6411 ha 

plote, kur želdinamasis plotas sudarys 7,2325 ha. Žemės sklypas nesiriboja su paviršinio 

vandens telkiniais, bet patenka į jų apsaugos zoną. Taip pat šis sklypas nepatenka į 

gamtinio karkaso teritorijas. 
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1
. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

teritorijoms reikšmingumas – Žemės sklypas, kuriame vykdomi statybos darbai, planuojama 

ūkinė veikla nepatenka į Natura 2000 teritoriją ir nėra artimoje jos aplinkoje. 

6. Pastabos ir pasiūlymai -  apie atrankos išvadą planuojamos ūkinės veiklos 

organizatorius arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas privalo pranešti 

visuomenei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. 

įsakymu Nr. D1 – 750 patvirtintu “Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 

patvirtinimo” ( su vėlesniais pakeitimais) aprašu.   

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais vadovaujantis priimta atrankos išvada:  

1. Padidės rajono teritorijos miškingumas.  

mailto:rim@parok.lt


 

Dokumento paieškos nuoroda: Atrankos išvada miško sod.  Dabramisl ių k.  Kupiškio r .doc 

2. Sumažės netinkamų žemės ūkio veiklai vykdyti plotai.  

 

 

8. Atrankos išvada. 

   Planuojamai ūkinei veiklai –  miško įveisimas ne miško žemėje Dabarmislių k., 

Aizavos sen., Kupiškio r.,  poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedėjas Raimondas Palionis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimondas Palionis, telefono Nr. 8 45 581431, el.p. raimondas.palionis@aaa.am.lt 
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