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Išrašą užsakiusio asmens duomenys:

DĖMESIO! Išraše esančius duomenis, kuriuose yra tikslios saugomų gyvūnų, augalų ir gyvūnų rūšių radaviečių ar augaviečių
koordinatės, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti jų kitiems asmenims, jei tai galėtų sukelti grėsmę saugomų rūšių
išlikimui.

Vardas

Pavardė

Pareigos

Asmens kodas / įmonės kodas

Prašymo numeris

Prašymo data

Adresas

El. paštas

Telefonas

Išrašo gavimo tikslas

Valdas

Stankevičius

geologas

36105011200

SRIS-2019-13605942

2019-04-05

Antakalnio 42, Vilnius

valdas.s@ecofirma.lt

861862270

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Jakšto 4/9, Vilnius LT-01105 e-paštas: info@am.lt

tel.: +370 5 2663661, faks.: +370 5 2663663

Išrašo suformavimo data:

Šiuo metu ruošiu Švenčionių rajono
savivaldybės Alių sapropelio telkinio
naudojimo PAV ataskaitą. Išrašas
reikalingas pilnam informacijos apie
nagrinėjamą PŪV sukomplektavimui.
Įkėliau sutartį

81/

Kituose puslapiuose pateikiami detalūs prašytoje teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių ar augaviečių bei jų
stebėjimų duomenys:

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

2019-04-02Išraše pateikiama situacija iki:
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2019-13605942

Užsakė: Valdas Stankevičius

1. AUG-GLAIMB009265 (Paprastasis kardelis)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-GLAIMB009265Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Paprastasis kardelis

Gladiolus imbricatus

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1995-07-05 Pirmas stebėjimas žydintis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

8Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2/
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2019-13605942

Užsakė: Valdas Stankevičius

2. AUG-PEPPOR009189 (Pelkinė šindra)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-PEPPOR009189Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Pelkinė šindra

Peplis portula

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1995-07-05 Pirmas stebėjimas žydintis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

8Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 3/
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2019-13605942

Užsakė: Valdas Stankevičius

3. AUG-GYMCON028132 (Pievinis plauretis)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-GYMCON028132Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Pievinis plauretis

Gymnadenia conopsea

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1995-07-05 Pirmas stebėjimas žydintis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

8Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 4/
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2019-13605942

Užsakė: Valdas Stankevičius

4. AUG-HUPSEL009268 (Statusis atgiris)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-HUPSEL009268Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Statusis atgiris

Huperzia selago

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1995-07-05 Pirmas stebėjimas žydintis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

8Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 5/
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2019-13605942

Užsakė: Valdas Stankevičius

5. RAD-MELDIA028590 (Tamsioji šaškytė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-MELDIA028590Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Tamsioji šaškytė

Melitaea diamina

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1995-06-28 Pirmas stebėjimas suaugęs individas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

8Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 6/
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2019-13605942

Užsakė: Valdas Stankevičius

6. AUG-CAMCER070463 (Šiurkštusis katilėlis)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-CAMCER070463Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Šiurkštusis katilėlis

Campanula cervicaria

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1995-07-05 Pirmas stebėjimas daigas/vegetuojantis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2019-13605942

Užsakė: Valdas Stankevičius

Išrašo santrauka

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:

Išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas:

Eil. nr. Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Radavietės kodas
Paskutinio

stebėjimo data

1. Paprastasis kardelis Gladiolus imbricatus AUG-GLAIMB009265 1995-07-05

2. Pelkinė šindra Peplis portula AUG-PEPPOR009189 1995-07-05

3. Pievinis plauretis Gymnadenia conopsea AUG-GYMCON028132 1995-07-05

4. Statusis atgiris Huperzia selago AUG-HUPSEL009268 1995-07-05

5. Tamsioji šaškytė Melitaea diamina RAD-MELDIA028590 1995-06-28

6. Šiurkštusis katilėlis Campanula cervicaria AUG-CAMCER070463 1995-07-05

8Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 8/
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NACIONALINIO VISUOMEN S SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTERIJOS 

VILNIAUS DEPARTAMENTAS 
 

Biudžetinė staiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070. 
Departamento duomenys: Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 264 9676, faks. (8 5) 264 96 64, 

el. p. vilnius@nvsc.lt 
 

UAB „J. Jonyno ecofirmaį 

El. p. ecofirma@ecofirma.lt 

 

 

 2018-08- Nr. (10-11 14.3.2 E)2- 

  2018-07-27 Nr. 18-07-13 

    

D L PLANUOJAMOS KIN S VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMOS 

 

 

Informacija apie planuojamos kin s veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos reng ją 

– UAB „J. Jonyno ecofirmaį, Vilniaus m. sav., Antakalnio g. 42-42. 

Planuojamos kin s veiklos organizatorius – UAB „Alių durpynasį, Švenčionių r., Svirkų sen., 
Girdėnų k., Girdenio g. 24. 

Planuojamos kin s veiklos pavadinimas – Sapropelio gavyba Alių durpių ir sapropelio telkinyje. 

Planuojamos kin s veiklos vieta – Švenčionių r., Svirkų sen., Girdėnų k. 

Planuojamos kin s veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos vertinimas – poveikio 

aplinkai vertinimo programa teikiama pakartotinai po Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2018 m. liepos 24 d. rašte Nr. (10-11 14.3.2)2-

31783 pateiktų pastabų. 
Rašte nurodytas tr kumas ištaisytas – pateikta informacija apie poveikio aplinkai vertinimo 

metu numatoma vertinti galimą planuojamos kinės veiklos (toliau – P V) poveik  visuomenės 
sveikatai dėl P V pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų vykių ir (ar) galimų ekstremaliųjų 
situacijų. 

Vertinimo išvada – UAB „Alių durpynasį planuojamos sapropelio gavybos Alių durpių ir sapropelio 
telkinyje poveikio aplinkai vertinimo programai pritariame. 

 

 

 

Vilniaus departamento direktorė                                                                              Rolanda Lingienė 

 

 

 

 

 

 

Edgaras Acus, tel. (8 5) 264 9657, el. p. edgaras.acus@nvsc.lt 

Kornelija Bajelytė, tel. (8 5) 264 9652, el. p. kornelija.bajelyte@nvsc.lt 
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2019-05-11 11

Gegužės 11 d., šeštadienis 
Pagarbos mokesčių mokėtojams diena.

 5.23 val.,   20.56 val., dienos ilgumas 15.46 val. 
Priešpilnis. Mėnulis – Li te.
*** Gegužės 11, 12 d. - vaisių dienos. Palanku ravėti, 
sodinti vaisius vedančius augalus, užšaldyti vaisius, 
vėdinti patalpas. Netinkamas metas tręšti organinėmis 
ir neorganinėmis trąšomis.

Gegužės 12 d., sekmadienis 
tarptautinė slaugytojų diena.

 5.21 val.,   21.11 val., dienos ilgumas 15.50 val. 
Priešpilnis. Mėnulis –  Mergelę 19.22 val.

Gegužės 13 d., pirmadienis 
Meilės diena, deivės Mildos šventė.

 5.19 val.,   21.13 val., dienos ilgumas 15.54 val. 
Priešpilnis. Mėnulis – Mergelėje.
*** Gegužės 13, 14 d. – šaknų dienos. Tinkamas metas 
sėti augalus (kai kuriems palankiausios dienos pagal 
Mėnulio kalendorių), dirbti visus lauko darbus, susijusius 
su žeme, žole, sodu ir daržu.

Gegužės 14 d., antradienis 
Pilietinio pasipriešinimo diena.

 5.17 val.,   21.14 val., dienos ilgumas 15.57 val. 
Priešpilnis. Mėnulis –  Svarstykles 21.51 val.

oRai
Šeštadien  šalnos jau nebenumatomos, oro temperat ra 
palengva kils. Nakt  rytiniuose rajonuose bus 9-10, dieną 
– 16-17 laipsnių šilumos. Palis.
Sekmadienio naktis bus giedra, vyraus 7-8 laipsnių 
temperat ra. Dieną trumpai palis, bus debesuota su pra-
giedruliais, protarpiais nušvis saulė, oras sušils iki 19-20 
laipsnių šilumos.
Pirmadienis taip pat numatomas šiltas ir su lietumi: nakt  
bus 9-10, dieną 20-21 laipsnis šilumos, prasisklaidžius 
lietaus debesims, švies saulė.
Antradienis ir trečiadienis numatomi be lietaus, naktimis 
bus 11-13, dienomis 20-21 laipsnis šilumos.
Paj ryje lietus numatomas tik pirmadien , visą savaitę 
naktimis bus 6-9, dienomis – 12-15 laipsnių šilumos.

***

Remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prane-
šimais, ketvirtadienio (gegužės 9-osios) nakt  Lietuvoje 
daug kur užiksuota ne tik šalna dirvos paviršiuje, bet ir 
minusinė temperat ra ore. Žemiausia temperat ra ore 
buvo Varėnoje -3,9 laipsniai Celsijaus, Alytuje – -2,8, 
Utenoje ir Molėtuose – -2,3, Ukmergėje – -2,0. žemiau-
sia temperat ra dirvos paviršiuje taip pat buvo Varėnoje 
-7,5, Utenoje – -6,2, Panevėžyje – -4,4, Kaune – -4,0, 
Ukmergėje – -3,8, Lazdijuose – -3,6, Dotnuvoje – -3,5, 
D kšte – -3,0 laipsniai Celsijaus.
Pasak meteorologų, tokios šalnos gali sumažinti vaisių 
ir uogų derlių, kai kur jau ir pakenkė žydintiems vais-
medžiams, braškėms, kitiems augalams. Šalnų poveik  
sustiprina ir sausra, o augalai dar neatsigavę ir po per-
nykštės sausros.

kaleNDoRiUs

Visi santechnikos darbai:

• Šilumos siurbliai
• Oro kondicionieriai
• Granuliniai katilai

• Kieto kuro  
katilai

• Vandens gr žiniai
Prekyba, konsultavimas, montavimas, aptarnavimas

tel. 8 686 15954.

PaRDUoDa
Gaminame plastikinius 
langus ir duris – nuo-
laidos iki 60 %, vidaus 
ir lauko palang s. Mon-

tuojame ir atliekame ap-

dailos darbus. Balkonų 
stiklinimas aliumini-
nėmis-plastikinėmis 
konstrukcijomis. Preky-

ba vis  r ši  žaliuz mis, 
roletais, tinkleliai nuo 
uod  – nuolaidos iki 20 
%. Atvykstame  namus 
su pavyzdžiais. Ypač 
geros kainos. Garantijos. 
Prekyba išsimok tinai. 
Švenčionyse, Švenčio-

n liuose, Pabrad je, 
Ignalinoje.
tel. 8 615 56130.
mon  pigiai IŠPARDUO-

DA: pirtis; medinius sodo 
ir vaik  namelius; medi-
nes s pynes; medinius 
sand liukus, tvartelius; 
šuns b das; s pynes; 

žuolinius stalus; terasi-
nes lentas; dailylentes; 
akmens angl ; durpi  
briketus, dengtus anglimi 
(baltarusiški).
tel. +370 659 97945.
Parduodu S KLINES 
BULVES.
tel. 8 695 08455.

Parduoda LIETUVIŠK  
kiauli  skerdien  (puse-

l s 40-75 kg), oda svilin-

ta dujomis. Pristatome 
spec. transportu, sveria-

me, pateikiame LT kilm  
patvirtinančias pažymas. 
Yra riebesni  ir liesesni  
kiauli .
tel. 8 620 70187.
Nebrangiai parduodu 
MALKAS, vežu žvyr , 
juodžem , skald ; PER-

VEŽU krovinius.
tel. 8 653 55624.
Parduoda AMONIO SA-

LIETR  po 50 kg maiše-

liuose. Atvežame.
tel. 8 670 17555.
Parduodu S KLINES 
BULVES „Vinetaį.
tel. 8 686 36445,  
8 612 89528.
Pigiai parduodamas 2 
kambari  BUTAS (62 
kv. m) mediniame name 
be patogum . Šildymas 
krosnimi. Bažnyčios g. 
Švenčionys. Kaina 4800 
eur .
skambinti tel.  
8 628 43308.

PaslaUGos
VANDENS GR ŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDY-

MAS. Darbai nuo A iki Z 
visoje Lietuvoje ištisus 
metusĄ Garantija, aptar-
navimas. www.Melker-
lita.lt
tel. 8 686 83265 –  
Rolandas;  
8 616 08020 – linas.
Vandens gr žinukai iki 
20-30 m gylio. Pagei-
daujant, sumontuojam 
vandens tiekimo sistem  
arba vandens kolon l .
tel. 8 699 81270.
DENGIAME STOGUS, 
šal iuojame, statome 
karkasinius angarus ir 
namus. Atliekame skar-
dinimo ir kitus statybos 
darbus. Pristatome sta-

tybines medžiagas: me-

dien , stogo dang  ir kt.
tel. 8 675 91788,  
8 627 31222.

NUOTEK  VALYMO 
renginiai. Surinkimo tal-
pyklos. Vandens šuliniai. 
Rezervuarai srutoms (6-
45 kub. m.)
www.kasyba.com 
tel. 8 675 01059.
Aš, Antanas Laurinavi-
čius, PAD SIU Jums 
pelningai parduoti ar nu-

sipirkti sodyb , nam , 
but , paežer , žem s-
miško sklyp . Paskam-

binkite, ir kartu rasime 
tai, kas atitiks J s  l -

kesčius.
tel. 8 606 75981.
JUVELYRO PASLAU-

GOS. Juvelyrini  dirbini  
gamyba iš aukso ir sida-

bro, bižuterijos remon-

tas, graviravimas, akini  
r meli  remontas. Dir-
ba tik ŠEŠTADIENIAIS. 
Švenčionys, Adutiškio g. 
¾ (bat  parduotuv je).
tel. 8 677 96189.

Kadastriniai matavimai

Informuojame, kad 2019-05-31 d. 11.00 val. Bus atlie-
kami kadastriniai matavimai Medžiotojų klubui „Tra-
ko broliaiį priklausančio žemės sklypo (kad. skl. Nr. 
8614/0004:41), esančio Antanų k., Adutiškio sen. Kvie-
čiame atvykti gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 8614/0004:3) 
mirusio savininko B.U. turto paveldėtojus.
Matavimus atliks UAB „Geodalaį matininkė Erika Pe-
truškeviči tė.

Tel. 8 685 08308. Vasario 16-osios g. 6-4, 
44250 Kaunas. El. p.: info@geodala.lt

si lo DaRB

Reikalingi PJ KLI-

NINKAI ir pagalbiniai 

darbininkai. Vairuotojo 

pažym jimas (B kate-

gorija)  

b t  privalumas.

tel. 8 656 38363.

Informacija apie parengtą  
Švenčionių raj. sav.  

Alių sapropelio telkinio naudojimo  
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

1. Planuojamos kinės veiklos užsakovas: UAB „Alių 
durpynasį, m. k. 302655769, Girdenio g. 24, Girdėnų 
k., Svirkų seni nija, LT-18276 Švenčionių r. savivaldybė, 
Lietuva. www.aliudurpynas.lt, tel. +370-387-48845, e. p: 
durpynasaliai@gmail.com;
2. PAV programos rengėjas: UAB „J. Jonyno ecoirmaį, 
m. k. 221328810, Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vil-

nius, tel. 8-686-31513, tel./faks.: 8-5-2437734; e. p.: 
ecoirma@ecoirma.lt, www.ecoirma.lt;
3. Planuojamos kinės veiklos pavadinimas ir vieta: 
Švenčionių raj. sav. Alių sapropelio telkinio naudojimas; 
Vilniaus apsk., Švenčionių r. sav., Svirkų sen., Girdėnų 
k., Alių durpynas;
4. PAV subjektai: Vilniaus apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vil-
niaus departamentas, Švenčionių rajono savivaldybės 
administracija; atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos 
agent ra;
5. Pasi lymų teikimo terminas: 20 darbo dienų, terminą 
skaičiuojant nuo 2019-05-13 d.;
6. Paskelbtos PAV programos aktyvi internetinė nuoroda:  
www.aliudurpynas.lt 
7. Ataskaita eksponuojama:
7.1. UAB „J. Jonyno ecoirmaį patalpose: Antakalnio g. 
42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva; darbo metu (pirmadie-
n  – ketvirtadien  8.00-17.00 val., penktadien  8.00-15.45 
val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.), tel.: 8-686-31513 
ir 8-5-2437734;
7.2. Svirkų seni nijos patalpose: Žilvyčių g. 2, Svirkos, 
LT-18276 Švenčionių raj. sav.; darbo metu (pirmadien  
– ketvirtadien  8.00-17.00 val., penktadien  8.00-15.45 
val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.), tel.: 8-387-41408, 
8-387-41407;
8. Su ataskaita galima susipažinti ir pasi lymus PAV ren-
gėjui teikti iki: 2019-06-10 d. imtinai. Pasi lymų kopijas 
pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos 
apsaugos agent rai informacijai;
9. Viešas visuomenės supažindinimas su parengta P V 
PAV ataskaita: vyks 2019-06-11 d. 18.00 val. Svirkų 
seni nijos salėje, Žilvyčių g. 2, Svirkos, LT-18276 
Švenčionių r. sav.
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NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

VILNIAUS DEPARTAMENTAS 
 

Biudžetinė staiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070. 

Departamento duomenys: Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 264 9678, faks. (8 5) 264 9664, 

el. p. vilnius@nvsc.lt 

 

UAB į J. Jonyno ecofirma” 

El. p. ecofirma@ecofirma.lt 

 

 

  

        2019-07- 

 

           Nr. (10-11 14.1.2)2- 

 

 

 

  

         2019-07-09     prašymą 

 

DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO 

 

 

NVSC Vilniaus departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo statymo 35 straipsnio 1 dalimi, ištaiso 2019 m. liepos 5 d. Dėl planuojamos kinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos Nr. (10-11 14.3.3 E)2-33341 planuojamos kinės 
veiklos pavadinimą išdėstydamas j  sekančiai: 

1. vietoje 3 eilutėje esančio planuojamos kinės veiklos pavadinimo „Maišiagalos 
radioaktyvių atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas (toliau – P V)į turi b ti „Švenčionių 
rajono savivaldybės Alių sapropelio telkinio naudojimas (toliau – P V). 

 

 

 

Vilniaus departamento direktorė                                                                               Rolanda Lingienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgaras Acus, tel. (8 5) 264 9657, el. p. edgaras.acus@nvsc.lt 

     

Elektroninio dokumento nuorašas
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Tema:  Re: [Fwd: RE: Dėl atsakymo apie gautą dokumentaciją] 
Nuo:  Rasa Cibirienė <rasa.cibiriene@svencionys.lt> 

Data:  2019 Liepa 18, 09:22, Ket 
Kam:  valdas.s@ecofirma.lt 

Prioritetas:  Normalus 
Nustatymai:  Peržiūrėti visas antraštes |  Rodyti spausdinamą versiją  | Parsisiųsti kaip bylą 

 

 

Laba diena, 
pagal įstatymą jei nėra pastabų ir pretenzijų, kaip šiuo atveju,   
atsakymas nesiunčiamas ir traktuojama kaip pritarimas. 
 

2019.07.16 14:02, valdas.s@ecofirma.lt rašė: 
> --------------------------- Originali žinutė --------------------------- 
> Tema: RE: Dėl atsakymo apie gautą dokumentaciją 
> Nuo:  Švenčionių rajono savivaldybė <savivaldybe@svencionys.lt> 
> Data: 2019 Liepa 8, 14:16, Pir 
> Kam:  valdas.s@ecofirma.lt 
> -------------------------------------------------------------------------- 
> Sveiki, 
 

> Mūsų įmonės raštas Nr. 19-06-04 Švenčionių savivaldybės administracijos 
> gautas (užregistruotas 2019-06-17 Nr. (4.9) 1G-4457) ir Alių sapropelio 
> telkinio naudojimo PAV ataskaita nukreipta Jūsų skyriui vertinti. Mėnuo į 
> pabaigą, o aš noriu teikti ataskaitą vertinimui Aplinkos apsaugos 
> agentūrai. Neturiu atsakymo tik iš savivaldybės. Laukiu Jūsų žodio. 
 

> Pagarbiai 
 

> Valdas Stankevičius 
> geologas 
> UAB "J. Jonyno ecofirma" 
> 
> Laba diena, 
> Informuojame, kad Jūsų raštas gautas ir užregistruotas 2019-06-17 Nr. 
> (4.9) 1G-4457. 
> Dokumentas su vadovo rezoliucija nukreiptas nagrinėti Žemės ūkio skyriaus 
> vedėjai Rasai Čibirienei. 
> Telefonas pasiteiravimui 8 387 66 366. 
>> Atsiprašome už nepatogumus. 
 

> Pagarbiai 
> Švenčionių rajono savivaldybės administracijos priimamasis 
> Raštinės administratorė 
> Jurgita Gančėrienė 
> Tel. : 8 (387)66372 
> El. paštas savivaldybe@svencionys.lt, jurgita.ganceriene@svencionys.lt 
> 
> -----Original Message----- 
> From: valdas.s@ecofirma.lt <valdas.s@ecofirma.lt> 
> Sent: Monday, July 8, 2019 1:58 PM 
> To: savivaldybe@svencionys.lt 
> Subject: Dėl atsakymo apie gautą dokumentaciją 
> 
> Sveiki, 
> Dar 2019-06-14 d. raštu Nr. 19-06-04 kreipėmės į Švenčionių rajono 
> savivaldybės administraciją kartu pateikdami ir Alių sapropelio telkinio 
> naudojimo PAV ataskaitą. Paminėtame rašte prašėme pateikti mums 
> informacinę žymą apie gavimo faktą ir datą. Deja, iki dabar nesame gavę iš 
> Jūsų patvirtinmo apie gavimą. Laukiu Jūsų žodžio. 
 

> Valdas Stankevičius 
> geologas 
> UAB "J. Jonyno ecofirma"  
 

Pagarbiai 
Rasa Čibirienė 
Žemės ūkio skyriaus vedėja 
Švenčionių r. sav. administracija 
www.svencionys.lt 
tel. (8 387) 66366 
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