INFORMACIJA APIE GAUTĄ DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP
LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS
TERITORIJOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATASKAITĄ
2015-06-18 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos
skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 62033.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)
UAB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, (8 5) 232 7789,
faks. (8 5) 236 0309, (8 5) 236 0850, el. p. info@ambergrid.lt .
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų
rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)
UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, 44296 Kaunas, tel. (8 37) 302 532, faks. (8 37) 205
227, el. p. info@kelprojektas.lt .
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta
Alytaus apskr., Lazdijų r. sav. (Krosnos sen., Šeštokų sen., Būdviečio sen.), Alytaus r. sav.
(Punios sen., Alytaus sen., Krokialaukio sen., Simno sen., Butrimonių sen.);
Marijampolės apskr., Marijampolės sav. (Liudvinavo sen.);
Kauno apskr., Birštono sav. (Birštono sen.), Prienų r. sav. (Jiezno sen.), Kaišiadorių r. sav.
(Žiežmarių apylinkės sen., Kruonio sen.);
Vilniaus apskr., Elektrėnų sav. (Kazokiškių sen., Vievio sen., Elektrėnų sen., Gilučių sen.,
Kietaviškių sen.), Vilniaus r. sav. (Dūkštų sen.), Širvintų r. sav. (Širvintų sen., Jauniūnų sen.,
Kernavės 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. Alytaus visuomenės sveikatos centras 2014-06-11 raštu Nr. R1-871 „Dėl PAV
programos“ pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programai.
Alytaus visuomenės sveikatos centras 2015-04-16 raštu Nr. R1-510 „Dėl poveikio aplinkai
vertinimo (PAV) ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir nurodė, kad neprieštarauja planuojamos
ūkinės veiklos vykdymui pakoreguotos, lyginant su pradiniu variantu, B alternatyvos trasos atveju.
2. Marijampolės visuomenės sveikatos centras 2014-06-13 raštu Nr. 5D-1257 „Dėl PAV
programos“ pritarė PAV programai.
Marijampolės visuomenės sveikatos centras 2015-04-14 raštu Nr. 5D-716 „Dėl poveikio
aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos išnagrinėjimo ir išvadų pateikimo“ nurodė, kad, išnagrinėję
PAV ataskaitą, planuojamai ūkinei veiklai pritaria.
3. Kauno visuomenės sveikatos centras 2014-06-06 raštu Nr. 2-2322 „Dėl PAV programos“
pritarė PAV programai.
Kauno visuomenės sveikatos centras 2015-04-21 raštu Nr. 2-1663-6(8.38) „Dėl poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir nurodė, kad neprieštarauja planuojamos
ūkinės veiklos galimybėms.
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4. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2014-06-11 raštu Nr. 12(12.29)-2-7177 „Dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai.
Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2015-04-23 raštu Nr. 12(12.30)-2-4885 „Dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir
planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.
5. Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-06-04 raštu Nr. 3S-525(10.1)
„Dėl PAV programos“ pritarė PAV programai.
Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-05-04 raštu Nr. 3S-392 „Dėl
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir išvadų pateikimo“ informavo, kad pastabų PAV ataskaitai
neturi ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms abejomis nagrinėjamomis alternatyvomis pritaria.
6. Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-06-12 raštu Nr. V1-564
„Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ nurodė, kad pastabų PAV programai neturi ir PAV
ataskaitos nenagrinės.
7. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-06-04 raštu Nr. 13-1072 „Dėl
poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos“ pritarė PAV programai.
Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-04-20 raštu Nr. 13-729 „Dėl
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ informavo, kad PAV ataskaitai ir planuojamai veiklai
pritarė.
8. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-06-09 raštu Nr. 3-26-2247 „Dėl
poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai.
Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-04-16 raštu Nr. 3.26-1218(10.1-26)
„Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ ir 2015-05-05 raštu Nr. 3.26-1434(10.1-26) „Dėl
dujotiekių jungties PAV išvados“ pritarė PAV ataskaitai ir nurodė, kad neprieštarauja planuojamos
ūkinės veiklos galimybėms, atsižvelgiant į nagrinėjamas alternatyvas (subalternatyvas).
9. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinis padalinys
2014-09-03 raštu Nr. (9.38-A)2A-407 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV
programai.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinis padalinys 201506-15 raštu Nr. (9.38-A)2A-316 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai
ir vietos alternatyvai B.
10. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis
padalinys 2014-06-06 raštu Nr. (9.38-M)2M-267 „Dėl PAV programos“ nurodė, kad pastabų PAV
programai neturi ir PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja.
11. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys
2014-06-26 raštu Nr. (1.29-K)2K-1127 „Dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies LR
teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai ir nurodė, kad
PAV ataskaitą siųsti nebūtina. Taip pat nurodė, kad dujotiekio preliminari trasa kerta nekilnojamojo
kultūros paveldo objekto Šventininkų senovės gyvenvietės (un. Kodas 37335) teritoriją, todėl prašo
perprojektuoti dujotiekio trasą taip, kad ji neitų per kerta nekilnojamojo kultūros paveldo objekto
teritoriją ir pateikti projektinę dokumentaciją Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui pritarimui gauti.
12. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys
2014-06-20 raštu Nr. (9.38-V)2V-654 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV
programai ir nurodė, kad PAV ataskaitą nagrinėti pageidaus tik įvykus esminiams sprendinių
pokyčiams.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys
2015-06-15 raštu Nr. (9.38-V)2V-713 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir pateikė išvadą, kad kultūros paveldo apsaugos požiūriu
priimtina mažiausiai neigiamos įtakos turinti trasos B alternatyva. Taip pat nurodė, kad specialiojo
plano sprendiniuose, techniniame dujotiekio projekte bei statybos metu būtina taikyti PAV
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ataskaitoje numatytas nekilnojamojo kultūros paveldo registruotiems ir neregistruotiems objektams
poveikį mažinančias priemones.
13. Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2014-07-02 raštu Nr. 1-3106 „Dėl PAV
programos“ pritarė PAV programai.
Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2015-04-17 raštu Nr.1-1652 „Dėl dujotiekio
jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitoje pateiktai B alternatyvai ir pasiūlė rengiant
specialųjį planą, atkreipti dėmesį į detaliuoju planu suformuotas Šeštokų seniūnijos Kirsnelės kaimo
kapines ir išlaikyti ne mažesnį kaip 25 m atstumą nuo dujotiekio trasos iki kapinių sklypo ribos.
14. Alytaus rajono savivaldybės administracija 2014-07-04 raštu Nr. (3.19)K26-2575 „Dėl
PAV programos“ pritarė PAV programai.
Alytaus rajono savivaldybės administracija 2015-04-24 raštu Nr. (3.19)K26-1026 Dėl
dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitoje pateiktai A alternatyvai.
15. Marijampolės savivaldybės administracija 2014-07-08 raštu Nr. SA-7048-(5.9) „Dėl
PAV programos“ informavo, kad pastabų dėl PAV programos neturi.
Marijampolės savivaldybės administracija 2015-04-14 raštu Nr. SA-3235-(12.1) „Dėl
poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos išnagrinėjimo ir išvadų pateikimo“ nurodė, kad
išnagrinėjo PAV ataskaitą ir dėl kultūros paveldo objektų apsaugos Marijampolės savivaldybės
teritorijoje pastabų ar pasiūlymų neteikia. Pritaria alternatyvai B, atsižvelgti į Marijampolės
savivaldybės teritorijos bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros susisiekimo brėžinį.
16. Birštono savivaldybės administracija 2014-07-09 raštu Nr. (6.11)-SR-954 „Dėl atrankos
atlikimo“ pritarė PAV programai.
Birštono savivaldybės administracija 2015-04-20 raštu Nr. (6.11)-SR-0524 „Dėl poveikio
aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos išnagrinėjimo ir išvadų pateikimo“ ir 2015-04-28 raštu Nr.
(6.11)-SR-0565 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos išnagrinėjimo ir išvadų
pateikimo“ informavo, kad pastabų PAV ataskaitai neturi ir pritaria visoms PAV ataskaitoje
pateiktoms planuojamo magistralinio dujotiekio trasos alternatyvoms.
17. Prienų rajono savivaldybės administracija 2014-06-12 raštu Nr. (7.32)-R3-2014/957
„Dėl PAV ataskaitos“ PAV programai pritarė.
Prienų rajono savivaldybės administracija 2015-04-14 raštu Nr. (7.42)-R3-2015/409 „Dėl
poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos išnagrinėjimo ir išvadų pateikimo“ nurodė, kad
pritaria PAV ataskaitoje pateiktoms magistralinių dujotiekių trasos A ir (ar) B alternatyvoms.
18. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2014-06-17 raštu Nr. (3.27-V8)-3-1625
„Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai ir 2014-06-19 raštu Nr. (3.27V8)-3-1642 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos išvados papildymo“ papildė ankstesnę
išvadą ir nurodė, kad siūlo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje nagrinėti B alternatyvą ir
nepritaria planuojamai ūkinei veiklai Šventininkų ir Strošiūnų saugomose teritorijose (A
alternatyva).
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius 201506-16 raštu Nr. AR1-127 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos išnagrinėjimo ir išvadų
pateikimo“ nurodė, kad pritaria veiklos įgyvendinimui pagal alternatyvą B visuose Kaišiadorių
rajone PAV ataskaitoje išskirtuose ruožuose, išskyrus ruožą 10_1-10_2, kur pritaria alternatyvai A.
Taip pat nurodė, kad būtina išnagrinėti planuojamų naikinti saugotinų želdinių, augančių ne miško
ūkio paskirties žemėje, kompensavimo klausimą, o naikinamų saugomų želdinių atkuriamoji
želdinių vertė turi būti įvertinta ir apskaičiuota rengiant techninį projektą.
19. Elektrėnų savivaldybės administracija 2014-07-09 raštu Nr. 03.2-07-1011 „Dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai.
Elektrėnų savivaldybės administracija 2015-04-17 raštu Nr. 03.2-07-477 „Dėl PAV
ataskaitos“ nurodė, kad neprieštarauja dėl parengtos PAV ataskaitos. Atkreipė dėmesį, kad trasų
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vietos parinkimas yra teritorijų planavimo dokumento sprendinys, todėl PAV sprendiniai ir
specialiojo ar kito teritorijų planavimo dokumento sprendiniai gali iš esmės skirtis.
20. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2014-07-10 raštu Nr. A33(1)-5128-(4.15)
„Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai.
Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2015-04-21 raštu Nr. A33(1)-2699-(4.15) „Dėl
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir nurodė, kad Vilniaus rajono dalyje
saugesnė gyvenamųjų namų ir saugomų teritorijų atžvilgiu būtų alternatyva A.
21. Širvintų rajono savivaldybės administracija 2014-09-05 raštu Nr. (6.12)-13-2397 „Dėl
„Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje“ poveikio
aplinkai vertinimo programos“ nurodė, kad išnagrinėjo PAV programą ir prašo PAV ataskaitoje
išnagrinėti galimybę dėl trasos koridoriaus parinkimo mažiausiu leistinu atstumu nuo esamo
magistralinio dujotiekio.
Širvintų rajono savivaldybės administracija 2015-06-05 raštu Nr. (6.12)-13-1554 „Dėl
dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos išvados“ pritarė planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos
B alternatyvai.
22. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-10-20 raštu Nr. (7)-1.73164 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai.
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-04-20 raštu Nr. (4)-1.7-1333
„Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ nurodė, kad pastabų ar pasiūlymų PAV ataskaitai
neturi.
23. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-10-08 raštu Nr.
(4)-V3-2389 „Dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos
teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai su pastabomis:
– PAV ataskaitoje naudoti ne senesnius kaip 5 metų senumo saugomų vertybių
inventorizacijos duomenis saugomose teritorijose.
– Duomenys apie vertybes saugomose teritorijose turi būti pateikti ne mažiau kaip 250 m
atstumu nuo planuojamų dujotiekio alternatyvų vietų, „Natura 2000“ teritorijoje – Neries upė – ne
mažiau nei 3 km atkarpą žemyn upe ir 1 km atkarpą aukštyn upe nuo galimų dujotiekio kirtimo
upėje vietų.
– PAV ataskaitoje turi būti įvertinta, ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas
nesunaikins saugomose teritorijose vertybių, joms tinkamų buveinių, nepablogins jų apsaugos
būklės, ar nebus neigiamai paveiktas teritorijų vientisumas.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-04-16 raštu Nr. (4)V3-747 „Dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje
statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dokumento“ informavo, kad pritaria PAV ataskaitos
kokybei ir neprieštarauja, kad būtų įgyvendinama dujotiekio jungties statyba ir eksploatacija,
laikantis šių sąlygų:
– Dujotiekio jungties atkarpoje 7-8 statybos darbai galimi tik subalternatyvos B1 (7-8‘)
pagrindu.
– Dujotiekio įrengimas atviru būdu kasant tranšėją per Neries upę galimas tik nesant
galimybei taikyti uždaro būdo –horizontalaus kryptinio gręžimo.
– Dujotiekio jungties atkarpoje 12-13 statybos darbus per Neries upę vykdyti alternatyvos A
pagrindu (šalia esamo dujotiekio), naudojant technologinę alternatyvą –kryptinį gręžimą, pratiesiant
per Neries upę ir visą Kernavės kultūrinio rezervato buferinės apsaugos zoną, jei geologinės sąlygos
leidžia.
– Informuoti Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos, jei rengiant
techninį projektą ir atlikus geologinius tyrimus paaiškėtų, jog per Neries upę ir jos slėnius
dujotiekio įrengimas uždaru būdu –kryptiniu gręžimu nėra galimas.
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– Įgyvendinant dujotiekio jungties statybos darbus taikyti PAV ataskaitoje 10.1.1 ir 10.1.2
lentelėse išvardintas bei PAV ataskaitos priedo GIPL-LT trasos „Numatomos aplinkosauginės
priemonės“ schemoje M 1:35000 pateiktas priemones.
24. Aplinkos apsaugos agentūra 2015-01-20 raštu Nr. (15.9)-A4-477 „dujotiekių jungties
tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai
vertinimo programos tvirtinimo“ PAV programą patvirtino ir nurodė, kad rengiant poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitą reikia atsižvelgti į PAV programos nagrinėjimo ir į 2014 m. gruodžio 18 d.
įvykusio PAV programos svarstymo posėdžio metu poveikio aplinkai vertinimo subjektų ir
suinteresuotos visuomenės atstovų pateiktas pastabas bei pasiūlymus.
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita:
Savivaldybė
(seniūnija)
Lietuvos
Respublikos
teritorija
1. Lazdijų r. sav.

Paskelbta apie susirinkimą
Respublikinis laikraštis
„Lietuvos žinios“

Skelbimo
data
2015-02-21

Susirinkimo
data ir laikas

Krosnos sen.

Rajoninis laikraštis „Alytaus
naujienos“
Lazdijų r. sav. skelbimų lenta
Krosnos sen. skelbimų lenta

2015-02-21
2015-02-24
2015-02-23
2015-02-23

Šeštokų sen.

Šeštokų sen. skelbimų lenta

2015-02-23

2015-03-22
13.00 val.

Būdviečio sen.

Būdviečio sen. skelbimų lenta

2015-02-19

2015-03-22
9.00 val.

2015-02-21

Punios sen.

Rajoninis laikraštis „Alytaus
naujienos“
Alytaus r. sav. skelbimų lenta
Punios sen. skelbimų lenta

2015-02-19
2015-02-20

Alytaus sen.

Alytaus sen. skelbimų lenta

2015-02-19

2015-03-21
9.00 val.

Krokialaukio sen.

Krokialaukio sen. skelbimų lenta

2015-02-19

2015-03-22
9.00 val.

Simno sen.

Simno sen. skelbimų lenta

2015-02-19

2015-03-22
13.00 val.

Butrimonių sen.

Butrimonių sen. skelbimų lenta

2015-02-20

2015-03-21
17.00 val.

Rajoninis laikraštis „Suvalkietis“
Marijampolės sav. skelbimų
lenta
Liudvinavo sen. skelbimų lenta

2015-02-21
2015-02-19

2015-03-22
17.00 val.

Susirinkimo vieta

Krosnos bendruomenės
namai, Alytaus g. 57,
Krosna, Lazdijų r. sav.
Šeštokų seniūnija, Dzūkų
g. 19, Šeštokai, Lazdijų r.
sav.
Aštriosios Kirsnos
mokykla, Dzūkų g. 4,
Dzūkų k., Lazdijų r. sav.

2. Alytaus r. sav.

2015-03-21
13.00 val.

Punios seniūnija, Kauno
g. 3, Punia, Alytaus r.
sav.
Pergalės g. 39,
Miklusėnų k., Alytaus r.
sav.
Krokialaukio seniūnija,
Vytauto g. 1,
Krokialaukis, Alytaus r.
sav.
Simno seniūnija, Vytauto
g. 26, Simnas, Alytaus r.
sav.
Butrimonių kultūros
namai, Vytauto g. 31,
Butrimonys, Alytaus r.
sav.

3. Marijampolės sav.

Liudvinavo sen.

2015-02-19

2015-03-22

Liudvinavo sen., Vytauto
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17.00 val.

g. 6, Liudvinavas,
Marijampolės sav.

2015-03-12
18.00 val.

Birštono seniūnija,
Birštono g. 14, Birštonas

2015-03-12
18.00 val.

Jiezno kultūros ir
laisvalaikio centras, J.
Basanavičiaus g. 20,
Jieznas, Prienų r. sav.

Žiežmarių kultūros
centras, Vytauto g. 13,
Žiežmariai, Kaišiadorių r.
sav.
Kruonio kultūros namai,
Darsūniškio g. 1, Kruonis,
Kaišiadorių r. sav.

4. Birštono sav.

Birštono sen.

Rajoninis laikraštis „Naujasis
gėlupis“
Birštono sav. skelbimų lenta
Birštono sen. skelbimų lenta

2015-02-21
2015-02-20
2015-02-20

5. Prienų r. sav.

Jiezno sen.

Rajoninis laikraštis „Naujasis
gėlupis“
Prienų r. sav. skelbimų lenta
Jiezno sen. skelbimų lenta

2015-02-21
2015-02-20
2015-02-20

6. Kaišiadorių r. sav.
2015-02-20

Žiežmarių
apylinkės sen.

Rajoninis laikraštis „Kaišiadorių
aidai“
Kaišiadorių r. sav. skelbimų
lenta
Žiežmarių apylinkės sen.
skelbimų lenta

2015-02-20

2015-03-17
17.30 val.

Kruonio sen.

Kruonio sen. skelbimų lenta

2015-02-20

2015-03-13
17.00 val.

2015-02-20

Kazokiškių sen.

Rajoninis laikraštis „Elektrėnų
žinios“
Elektrėnų sav. skelbimų lenta
Kazokiškių sen. skelbimų lenta

2015-02-19
2015-02-19

Vievio sen.

Vievio sen. skelbimų lenta

2015-02-19

Elektrėnų sen.

Elektrėnų sen. skelbimų lenta

2015-02-19

Gilučių sen.

Gilučių sen. skelbimų lenta

2015-02-19

2015-03-14
13.00 val.

Kietaviškių sen.

Kietaviškių sen. skelbimų lenta

2015-02-19

2015-03-14
9.00 val.

Rajoninis laikraštis „Vilniaus
krašto savaitraštis“
Vilniaus r. sav. skelbimų lenta
Dūkštų sen. skelbimų lenta

2015-02-19
2015-02-18
2015-02-19

Rajoninis laikraštis „Širvintų

2015-02-21

2015-02-20

7. Elektrėnų sav.

2015-03-14
9.00 val.

2015-03-14
17.00 val.
2015-03-14
13.00 val.

Kazokiškių kultūros
namai, Parko g. 1,
Kazokiškės, Elektrėnų
sav.
Vievio seniūnija, Trakų g.
2, Vievis, Elektrėnų sav.
Elektrėnų kultūros
centras, Draugystės g.
2/7, Elektrėnai
Gilučių seniūnija, Liepų
g. 15, Gilučiai, Elektrėnų
sav.
Kietaviškių seniūnija,
Bažnyčios g. 24, Naujųjų
Kietaviškių k., Elektrėnų
sav.

8. Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

9. Širvintų r. sav.

2015-03-14
17.00 val.

Dūkštų pagrindinė
mokykla, Mokyklos g. 10,
Dūkštų k., Vilniaus r. sav.
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Širvintų sen.

kraštas“
Širvintų r. sav. skelbimų lenta
Širvintų sen. skelbimų lenta

2015-02-19
2015-02-19

Jauniūnų sen.

Jauniūnų sen. skelbimų lenta

2015-02-19

Kernavės sen.

Kernavės sen. skelbimų lenta

2015-02-19

2015-03-21
17.00 val.
2015-03-21
13.00 val.
2015-03-21
9.00 val.

Širvintų seniūnija,
Vilniaus g. 86, Širvintos
Jauniūnų seniūnija,
Jaunimo g. 1, Jauniūnai,
Širvintų r. sav.
Kernavės seniūnija,
Kerniaus g. 4, Kernavė,
Širvintų r. sav.

Susirinkimuose dalyvavo PAV dokumentų rengėjai, planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriaus atstovai, visuomenės atstovai. Po PAV ataskaitos viešo pristatymo PAV dokumentų
rengėjas gavo suinteresuotos visuomenės pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos atsakė raštiškai.
Prašymų teikimo terminas
Iki 2015 m. liepos 3 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos
apsaugos agentūrą) ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos klausimais.

