
 

 

Turinys 

 

Rinkmenos 

pavadinimas 
Įrašytų dokumentų pavadinimai 

Lapų 

skaičius 

1 
Švenčionių rajono savivaldybės Alių sapropelio telkinio naudojimo 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos tekstas 
124 

2 
Švenčionių rajono savivaldybės Alių sapropelio telkinio naudojimo 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 1 – 8 priedai: 
 

 

1 priedas:    Aplinkos apsaugos agentūros 2018-10-02 d. rašto Nr. (30.1)-A4-

8080 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės Alių sapropelio telkinio naudojimo 

poveikio aplinkai programos tvirtinimo“, kopija 

1 

 
2 priedas:    Lietuvos geologijos tarnybos 2018-03-08 d. rašto Nr. (7)-1.7 – 

1145„Dėl Alių telkinio išteklių aprobavimo“ kopija 
2 

 3 priedas:    Išrašo iš Žemės gelmių registro (su planu M 1 : 10000) kopija 4 

 

4 priedas:    Lietuvos geologijos tarnybos prie LR AM 2006-04-12 UAB „J. 

Jonyno ecofirma“ išduoto leidimo tirti žemės gelmes kopija ir poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjų aukštąjį išsilavinimą bei mokslo 

laipsnius patvirtinančių dokumentų kopijos 

8 

 5 priedas:     Išbraiža iš Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo plano 1 

 
6 priedas:    Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 

kopija 
4 

 7 priedas:    Lietuvos respublikos Miškų kadastro duomenų išrašo kopija 7 

 8 priedas:    Aplinkos oro teršalų ir triukšmo vertinimo ataskaitos kopija 44 

3 
Švenčionių rajono savivaldybės Alių sapropelio telkinio naudojimo 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 9 – 14 priedai: 
 

 9 priedas:    Alių sapropelio telkinio topografinis planas M1 : 5000 1 

 
10 priedas:    Alių sapropelio telkinio išteklių apskaičiavimo planas M 1 : 

5000 
1 

 11 priedas:    Alių sapropelio telkinio geologiniai litologiniai pjūviai 1 

 
12 priedas:    Sapropelio bei durpių gavybos ir transportavimo įrangos 

techninės specifikacijos 
 

 
13 priedas:    Planuojamos ūkinės veiklos dislokacijos vietos planas M 1 : 

20000 
1 

 
14 priedas:    Planuojamos ūkinės veiklos infrastruktūros objektų išsidėstymo 

planas M 1 : 15000 
1 

4 
Švenčionių rajono savivaldybės Alių sapropelio telkinio naudojimo 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 15 – 33 priedai: 
 

 
15 priedas:    Išrašo iš saugomų rūšių informacinės sistemos Nr. SRIS-2019-

13605942 kopija 
8 

 

16 priedas:    2018-08-28 d. Aplinkos apsaugos agentūros rašto Nr. (30-1)-A4-

7140 dėl planuojamos ūkinės veiklos tarpvalstybinio poveikio aplinkai 

vertinimo procedūrų taikymo kopija 

1 

 

17 priedas:    Aplinkos ministerijos 2018-09-07 d. raštas Nr. (10-3)-D8-4482 

dėl planuojamos ūkinės veiklos tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo 

procedūrų taikymo kopija 

1 

   

   

   



Rinkmenos 

pavadinimas 
Įrašytų dokumentų pavadinimai 

Lapų 

skaičius 

4 

18 priedas:    Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Švenčionių 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2018-07-18 d. rašto Nr. (23)3-87-(1.77.-3) 

dėl PAV programos derinimo kopija 

1 

 
19 priedas:    Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio 

2018-07-19 d. rašto Nr. (9.38-V) 2V-1291 dėl programos derinimo kopija 
1 

 

20 priedas:    Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus 

departamento 2018-08-07 d. rašto Nr. (10-11 14-3-2 E)2- dėl PAV programos 

derinimo kopija 

2 

 

21 priedas:    UAB „J. Jonyno ecofirma“ 2018-07-13 d. rašto Nr. 18-07-05, 

adresuoto Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, dėl PAV 

programos derinimo kopija 

1 

 
22 priedas:    Laikraščio „Švenčionių kraštas“ 2019-05-11 d. numerio lapo su 

skelbimu kopija 
1 

 

23 priedas:    UAB „J. Jonyno ecofirma“ rašto Nr. 2019-05-05, adresuoto 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Svirkų seniūnijai (su 

seniūnijos atžyma apie gavimą), kopija............................... 

1 

 

24 priedas:    Informacinio skelbimo, 2019-05-10 d. patalpinto Švenčionių 

rajono savivaldybės administracijos Svirkų seniūnijos skelbimų lentoje (su 

seniūnijos atžyma apie gavimą), kopija... 

1 

 

25 priedas:    UAB „J. Jonyno ecofirma“ rašto Nr. 2019-05-04, adresuoto 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijai (su administracijos atžyma 

apie gavimą), kopija 

1 

 

26 priedas:    Informacinio skelbimo, 2019-05-10 d. patalpinto Švenčionių 

rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (su administracijos 

atžyma apie gavimą), kopija 

1 

 
27 priedas:    UAB „J. Jonyno ecofirma“ direktoriaus 2019-06-10 d. įsakymo 

Nr. 19-06-10/01 dėl pirmininkavimo susirinkimui kopija 
1 

 
28 priedas:    Viešo susirinkimo, įvykusio 2019 06 11 d. Svirkų seniūnijos 

salėje, protokolo ir dalyvių registracijos lapo kopijos 
2 

 29 priedas:    Vandens bendros cheminės analizės rezultatų protokolų kopijos 2 

 30 priedas:    Sunkiųjų metalų analizės vandenyje rezultatų protokolo kopija 1 

 
31 priedas:    Švenčionių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2019-06-27 d. 

rašto Nr. 9.4-7-(11.7.168) kopija 
1 

 

32 priedas:    Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus 

departamento 2019-07-05 d. rašto Nr. (10-11 14.3.3 E)2-33341 ir 2019-07-16 

d. rašto Nr. (10-11 14.1.2 E)2-34914 kopijos 

5 

 
33 priedas:    Informacinio susirašinėjimo su Švenčionių rajono savivaldybės 

administracijos atstovais dėl Alių telkinio naudojimo PAV ataskaitos kopija 
1 

 


