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Visuomenės informavimo apie PAV ATASKAITĄ suvestinė 

 

Apie „UAB ,,NORD WIND PARK“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav., 

Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statybos ir eksploatavimo“  poveikio 

aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą visuomenė buvo informuota: 

1. Pasvalio rajono savivaldybės skelbimų lentoje 2022-09-15, internetiniame puslapyje 

2022-09-16: https://www.pasvalys.lt/veiklos-sritys/teritoriju-

planavimas/aktualijos/2833/informacija-apie-parengta-planuojamos-uab-nord-wind-

park-planuojamu-vejo-elektriniu-parko-pasvalio-r.-sav-pusaloto-sen.-papiskiu-diciunu-

paleveniu-toliunu-kaimuose-statybos-ir-eksploatavimo-poveikio-aplinkai-

vertinimo:8610; 

2. Pušaloto seniūnijos skelbimų lentoje 2022-09-15; spausdinta atskaitos versija viešinama 

seniūnijoje nuo 2022-09-20 iki 2022-10-19 (pridedamas lydraštis, kad spausdinta 

ataskaita perduoda 2022-09-19); 

3. Pasvalio  rajono laikraštyje „Darbas“ 2022-09-17; 

4. Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 

2022-09-16 patalpintas skelbimas. Su ataskaita buvo galima susipažinti nuo 2022-09-20. 

Ataskaitos ir skelbimo patalpinimo nuoroda: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-

informavimas/. Detali nuoroda: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-

informavimas/informacija-apie-parengta-uab-nord-wind-park-planuojamu-vejo-

elektriniu-parko-pasvalio-r-sav-pusaloto-sen-papiskiu-diciunu-paleveniu-toliunu-

kaimuose-statybos-ir-eksploatavimo-poveiki/ 

Iki susirinkimo gautas vienas visuomenės pasiūlymas, kuris pateiktas PAV ataskaitos prieduose. 

Susirinkimas įvyko 2022 m. spalio 19 d.  nuo 17:00 val. iki 18 val. 58 min. Pušaloto seniūnijos 

patalpose (adresu Joniškėlio g. 16 a, Pušalotas) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu. 

Parengtas protokolas, kuris paviešintas PAV rengėjo (UAB „Ekostruktūra“ internetiniame 

puslapyje): https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/vieso-supazindinimo-protokolas-su-

uab-nord-wind-park-planuojamu-vejo-elektriniu-parko-pasvalio-r-sav-pusaloto-sen-papiskiu-diciunu-

paleveniu-toliunu-kaimuose-statybos-ir-eksploatavimo/.  

Po visuomenės informavimo procedūrų galima teigti, kad visuomenė tinkamai supažindinta su 

planuojama ūkine veikla. 

 

Pridedama: Raštų, skelbimų kopijos. 
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Informacija apie parengtą planuojamos UAB „NORD WIND PARK“ planuojamų vėjo elektrinių parko
Pasvalio r. sav, Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statybos ir eksploatavimo
poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „NORD WIND PARK“, juridinio asmens kodas
306084944, Lazdynėlių g. 42, LT-04126 Vilnius, +370 612 08 702, g.rimkus@ccg.lt, www.ccg.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288A-
9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis
www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB „NORD WIND PARK“ planuojamų vėjo elektrinių parko
Pasvalio r. sav, Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas:
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A.
Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@gamta.lt 

Informacija apie parengtą planuojamos UAB „NORD WIND PARK“
planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav, Pušaloto sen. Papiškių,…

2022-09-16
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Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki spalio 19 d. darbo dienomis, darbo valandomis:
Pušaloto seniūnijos patalpose (adresu Joniškėlio g. 16A, Pušalotas, tel. 8 451 46 667, 8 622 55 553). Taip pat
su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410,
Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita viešai skelbiama interneto puslapyje www.ekostruktura.lt
(rubrikoje „Visuomenės informavimas“  http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu 2022 m. spalio 19 d. 17.00 val.
Pušaloto seniūnijos patalpose (adresu Joniškėlio g. 16A, Pušalotas) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu
panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/MC3BdeH arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą
www.ekostruktura.lt puslapyje.

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu
info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o
pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas turi
būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia �ziniai asmenys – vardas, pavardė ir
kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu pasiūlymus teikia juridiniai asmenys –
juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto
adresas); pasiūlymo teikimo data.

Uždaroji akcinė bendrovė „Ekostruktūra“ informacija

 ATGAL
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UAB EKOSTRUKTURA

Uzdaroji akcine bendrove .,Ekostruktura“, Raudondvario pi. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. 
p. info@ekostruktura.lt. www.ekostruktura.lt. duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asinenij registre. kodas 
1__________________________ 304230247, PVM kodas LT100010120715________________

DEL VISUOMENES INFORMAVIMO APIE PARENGT/\ UAB „N()RD 
WIND PARK“ PLANUOJAMIJ VEJO ELEKTRINiy PARKO POVEIKIO 

APLINKAI VERTINIMO ATASKAIT^ IR VIES^ SUSIRINKIMtS

Infonnuojame apie parengtg poveikio aplinkai vertinimo ataskaitc} ir planuojam^ 
viesa supazindinim^ su ataskaita. kuris bus vykdomas hibridiniu budu -  Pusaloto seniunijos 
patalpose ir internetines vaizdo transliacijos budu. sudarant galimvb? prisijungti prie jos 
nuotoliniu budu, vadovaujantis Planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
tvarkos apraso 74 punktu (Suvestine redakcija nuo 2022-08-03 iki 2022-10-31).

Planuojama ukine veikla -  UAB „NORD WIND PARK“ planuojamu vejo 
elektriniij parko Pasvalio r. sav, Pusaloto sen. Papiskiq, Diciunq, Paleveniij, Toliunij 
kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Prasome paskelbti pridedam^ visuomenes informavimo skelbimq skelbiinij lentose. 
savivaldybes interneto svetaineje, o ant pranesimo uzdeti Savivaldybes/Seniunijos 
pavadinimas. gauta. data ir pasirasyti.

Jei neturite galimybiq paskelbti skelbinuj lentoje (vadovaujantis apraso 67.3. punktu) 
prasome ant pranesimo salia informacines zymos apie gavimq, parasyti, kad informacijos 
paskelbti skelbimij lentoje neturite galirnybiq.

Patvirtintij dokumentij skenuotas kopijas prasome gr^zinti mums el. pastu 
infb@ekostruktura.lt, jos bus teikiamos PAV subjektams ir atsakingai institucijai -  Aplinkos 
apsaugos agenturai.

Pridedama: Visuomenes informavimo skelbimas (1 lapas).

Pasvalio rajono savivaldybes administracijai, 
El. pastas rastine@pasvalvs.lt

2022-09-15 Nr. 22-391

Pusaloto seniunijai,
El. p. pusalotosen@pasvalvs.lt

Visuomenes informavimo laikotarpis nuo 2022 m. rugsejo 20 d.

jt
fe

Direktore Ona Samuchoviene

Pusaloto seniunijos seniune 
IngaJankauskaite ^

$ '

El. p. info@ekostruktura.lt, tel. +370 607 23980. mob. +370 676 08277
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UMaroji akcine bendrove „Ekostruktura“, Raudondvario pi. 288A-9, LT-47164 Kaunas, 
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Informacija apie parengtq planuojamos LAB „NORD WIND PARK“ planuojamij vejo 
elektriniij parko Pasvalio r. sav, Pusaloto sen. Papiskiq, Diciunt), Paleveniq, Toliunq 

kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitq ir viesq
susirinkimq

Planuojamos ukines veiklos (toliau -  PUV) organizatorius: UAB ,.NORD WIND 
PARK44, juridinio asmens kodas 306084944. Lazdyneliq g. 42. LT-04126 Vilnius. +370 612 - 
08702, g.rimkus@ccg.lt. www.ccg.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau -  PAV) dokumentq rengejas: UAB
„Ekostruktura4' Raudondvario pi. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980. el. pastas 
info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ukines veiklos pavadinimas, vieta: UAB ,.NORD WIND PARK'4 
planuojamq vejo elektriniq parko Pasvalio r. sav, PuSaloto sen. PapiSkiq. Diciunq. Paleveniq, 
Toliunq kaimuose statyba ir eksploatavimas.

PAV subjektai, kurie nagrineja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal 
koriipetencijq teiks isvadas: Pasvalio rajono savivaldybes administracija, Nacionalinio 
visttomenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevezio departamentas. 
Kulturos paveldo departamento prie Kulturos ministerijos Panevezio -  Utenos teritorinis 
skyrius, Priesgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq ministerijos 
Panevezio priesgaisrine gelbejimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimq del PUV poveikio aplinkai: Aplinkos 
apsaugos agentOra, A. Juozapavidiaus g. 9. Vilnius, tel. 8 706 62008. el. p. aaa@gamta.lt

Ataskaita viesai eksponuojama nuo 2022 m. rugsejo 20 d. iki spalio 19 d. darbo 
dienomis, darbo valandomis: PuSaloto seniunijos patalpose (adresu JoniSkelio g. 16 a, 
PuSalotas, tel. 8 451 46 667, 8 622 55 553). Taip pat su Ataskaita galima susipazinti PAV 
dokumenti} rengejo UAB „Ekostruktura“ biure (adresu Studentq g. 67-410, Kaune) is anksto 
susitarus telefonu. Ataskaita vieSai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt 
(rubrikoje „Visuomenes informavimas4' http://wuvv'.ekostruktura.lt/visuomenes-
informavimas/).

Vieso supazindinimo su Ataskaita susirinkimas jvyks hibridiniu budu 2022 m. 
spa][iO'19 d. 17:00 val. Pusaloto seniQnijos patalpose (adresu Joniskelio g. 16 a, Pusalotas) ir 
internetines vaizdo transliacijos budu panaudojus siq nuorodq: https://cutt.lv/MC3BdeH arba 
paspaudus susirinkimo nuorodq. nurodytq www.ekostruktura.lt puslapyje.

Pasiulymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentq rengejui UAB 
„Ekostruktura44 (el. pastu infq@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentq g. 67-410, 51392 
Kaqnas) iki vieso susirinkimo dienos, o pasiulymq kopijas pagal kompetencijq teikti PAV 
subjektams ir Aplinkos apsaugos agenturai.

Visuomene pasiulymus gali teikti ra§tu, el. paStu, kitomis elektroninemis rysio 
priemonemis. Pasiulymas turi buti pasirasytas. Teikiant pasiulymus nurodoma: jeigu 
pasiulymus teikia fiziniai asmenys -  vardas, pavarde ir kiti duomenys (adresas, telefono 
numeris, el. pasto adresas), jeigu pasiulymus teikia juridiniai asmenys -  juridinio asmens 
pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveines adresas, telefono numeris, el. pasto adresas); 
pasiulymo teikimo data.

\ n  iR I l

Oauta

Hr S - S .4
teU+370 6072 j08U .b r........ “

j &

mailto:info@ekostruktura.lt
http://www.ekostruktura.lt
mailto:g.rimkus@ccg.lt
http://www.ccg.lt
mailto:info@ekostruktura.lt
http://www.ekostruktura.lt
mailto:aaa@gamta.lt
http://www.ekostruktura.lt
http://wuvv'.ekostruktura.lt/visuomenes-
http://www.ekostruktura.lt
mailto:infq@ekostruktura.lt


2 Darbas 2022 m. rugsėjo 17 d. Nr. 105 (10396)

Didžiausias pokytis š. m. rugsėjo 
1 d. įsigaliojus Rinkimų kodeksui 
susijęs su mažomis aukomis laikomų 
pinigų suma. 

Mažos aukos dydis nuo anksčiau 
nustatyto 12 eurų padidintas iki 50 
eurų. Kandidatus rinkimuose pini-
ginėmis mažomis aukomis norintys 
paremti rinkėjai galės tai padaryti 
laisviau. Tai reiškia, kad rinkėjas, 
norėdamas paremti jam patinkantį 
kandidatą ar politinę organizaciją 
suma iki 50 eurų, galės tai padaryti 
be papildomų reikalavimų, tai yra – 

VRK nustatė,
kiek daugiausiai
bus galima paaukoti 
kandidatams 

Vyriausioji rinkimų ko-
misija (VRK) patvirtino 
didžiausius leistinus aukų 
dydžius – kiek asmenys gali 
paskirti paramos politinės 
kampanijos dalyviams. 

nedeklaruodamas pajamų. 
Taip pat asmenims, pervedan-

tiems didesnes kaip 50 eurų aukas 
politinės kampanijos dalyviams, 
nebėra prievolės deklaruoti turtą, 
pakaks deklaruoti tik pajamas. 

Aukojant bet kokią sumą, nebe-
lieka galimybės politinės kampanijos 
dalyvius remti grynaisiais pinigais, 
visos aukos turės būti skiriamos tik 
mokėjimo pavedimais. 

Vadovaujantis Rinkimų kodeksu, 
aukų dydžiai skaičiuojami viduti-
nio mėnesinio darbo užmokesčio 
(VMDU) dydžiais. 

VRK sprendimu patvirtino, kad 
2022 metais prasidėsiančioms poli-
tinėms kampanijoms bus taikomas 
VMDU dydis, lygus praėjusių kalen-
dorinių metų trečio ketvirčio šalies 
ūkio VDMU – 1 598 eurai. 

VRK inf.

Auka Dydis Suma,
Eur

Maža auka (aukų suma) vienam savarankiš-
kam dalyviui per politinę kampaniją.

0,03 
VMDU

iki 50

Auka (aukų suma) vienam savarankiškam 
dalyviui per politinę kampaniją. Bendra au-
kotojo aukų, išskyrus mažas aukas, savaran-
kiškiems dalyviams ir politinei partijai sumo-
kėtų nario mokesčių suma per kalendorinius 
metus negali viršyti 10 procentų aukotojo 
deklaruotų metinių pajamų.

10 
VMDU

iki
15 980

Kandidato vienmandatėje rinkimų apygar-
doje ir referendumo iniciatorių auka (aukų 
suma) savo rinkimų politinei kampanijai fi-
nansuoti. Bendra tokio asmens aukų suma 
savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti 
per kalendorinius metus, įskaitant kitiems 
savarankiškiems dalyviams suteiktas fizinio 
asmens aukas ir politinei partijai sumokėtus 
nario mokesčius, negali viršyti 20 procentų 
kandidato deklaruotų metinių pajamų ir 
deklaruotų turimų lėšų.

20 
VMDU

iki 
31 960

Nustatyti didžiausi leistini aukų dydžiai

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB 
„NORD WIND PARK“, juridinio asmens kodas 306084944, Lazdynėlių g. 
42, LT-04126 Vilnius, 8 612 08 702, g.rimkus@ccg.lt, www.ccg.lt

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: 
UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, 
tel. 8 607 23 980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis 
www.ekostruktura.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB ,,NORD 
WIND PARK“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav, Pu-
šaloto sen., Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statyba ir 
eksploatavimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo doku-
mentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Pasvalio rajono savivaldybės 
administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis 
skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio 
aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 
tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@gamta.lt

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki 
spalio 19 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Pušaloto seniūnijos 
patalpose (adresu Joniškėlio g. 16 a, Pušalotas, tel.: (8 451) 46 667, 
8 622 55 553). Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų 
rengėjo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) 
iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita viešai skelbiama internetiniame 
puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“  
http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu 
būdu 2022 m. spalio 19 d. 17 val. Pušaloto seniūnijos patalpose (adresu 
Joniškėlio g. 16 a, Pušalotas) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu 
panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/MC3BdeH arba paspaudus susi-
rinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje.

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui 
UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu 
Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pa-
siūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos 
apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektro-
ninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikiant 
pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai asmenys – vardas, 
pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), 
jeigu pasiūlymus teikia juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadi-
nimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el. 
pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.

Informacija apie parengtą planuojamos UAB ,,NORD WIND 
PARK“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav,

Pušaloto sen., Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų
kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai

vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Teigiamai vertinančių 
Vyriausybės veiklą –
mažėja

Valdantieji konservatoriai 
toliau lieka pirmoje partinių rei-
tingų lentelės pozicijoje, tačiau 
teigiamai vertinančių Vyriausybės 
veiklą – mažėja. Tai rodo nau-
jausia „Delfi“ užsakymu „Spinter 
tyrimai“ rugpjūčio 25 – rugsėjo 
2 dienomis atlikta visuomenės 
nuomonės apklausa.

Rugpjūčio mėnesį TS-LKD 
palaikė 12,5 procento gyventojų, 
o liepos mėnesį už šią partiją 
balsavę būtų 11,2 procento ap-
klaustųjų.

Antroje lentelės vieto-
je – opozicinė partija „Vardan 
Lietuvos“. Sauliaus Skvernelio 
vadovaujamą politinę jėgą rug-
pjūčio mėnesį palaikė 9,5 proc. 
gyventojų, mėnesiu anksčiau 
darytoje apklausoje – 11,2 proc.

Trečiojoje vietoje rikiuojasi 
opoziciniai socialdemokratai: 
liepos mėnesį šią partiją palaikę 
būtų 10,1 procentas apklaustųjų, 
rugpjūčio mėnesį – 8,3 procento.

Opozicijoje veikianti Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 
(LVŽS) užima ketvirtą reitingų 
lentelės poziciją. Liepą šią poli-
tinę jėgą parėmę būtų 7,4 pro-
cento apklaustųjų, rugpjūtį – 7,1 
procento.

Liberalų sąjūdis rugpjūtį su-
silaukė 6,4 procento apklaus-
tųjų paramos. Liepą už šią val-
dančiąją jėgą būtų balsavę 6,6 
procento gyventojų. Tuo tarpu 
už Laisvės partiją rugpjūtį būtų 
balsavę 5,1 procento, o mėnesiu 
anksčiau darytoje apklausoje – 
4,5 procento respondentų.

Partija „Laisvė ir teisingu-
mas“ rikiuojasi toliau reitingų 
lentelėje. Liepos mėnesį už šią 
politinę jėgą balsavę būtų 4,8 
procento apklaustųjų, rugpjū-
tį – 4,2 procento.

Politinių partijų reitingų len-
telę užbaigia opozicijoje veikian-
ti Darbo partija. Liepos mėnesį 
už ją balsavę būtų 2,5 procento 
apklaustųjų, rugpjūčio mėnesį – 
2,4 procento.

„Delfi“ skelbiama apklausa 
atskleidžia, kad sumažėjo gy-
ventojų, kurie ministrų kabineto 
darbą vertina teigiamai. Liepos 
mėnesį teigiamai ir greičiau tei-
giamai Vyriausybės darbą ver-
tino 32,4 procento apklaustųjų, 
rugpjūtį tokių buvo 28,8 procen-
to. Pokytis viršija paklaidos ribą, 
parama menko 3,6 procento.

Tuo tarpu paklaidos ribose 
nuo praėjusio mėnesio apklau-
sos padaugėjo Vyriausybės vei-
klą vertinančių neigiamai. Liepą 
tokių buvo 61,8 procento, rug-
pjūtį – 64,2 procento.

Tyrimo rezultatų paklaida 3,1 
procento.

„Įdiegus šiuolaikinius elektros 
apskaitos prietaisus galėsime ste-
bėti savo vartojimo įpročius ir pri-
imti sprendimus taupyti, pamiršti 

Sužinokite: kas ir kada diegs
išmaniuosius elektros skaitiklius

Bendrovė „Energijos 
skirstymo operatorius“ 
(ESO) pradėjo pirmųjų 
Lietuvoje išmaniųjų elek-
tros energijos skaitiklių 
diegimo darbus. Nuo šiol 
kas mėnesį tikisi iš senųjų 
į naujuosius pakeisti apie 
40 tūkst. apskaitos prie-
taisų. Natūralu, kad vis 
didesniam skaičiui šalies 
gyventojų taps aktualu bū-
tent kas ir kada diegs išma-
niuosius elektros apskaitos 
prietaisus. Į šiuos ir kitus 
svarbius klausimus atsa-
ko bendrovės Išmaniosios 
apskaitos valdymo depar-
tamento direktorė Aurelija 
Židickytė-Orvydė.

laikus, kai kas mėnesį reikia eiti 
į laiptinę, rūsį ar kiemą nurašy-
ti skaitiklio rodmenų. Tai taupys 
kiekvieno mūsų pinigus bei laiką ir 
reikš mažiau rūpesčių kasdieniame 
gyvenime, taip pat trumpesnį laiką 
be elektros gedimų metu, mažiau 
patikrinimų ir kitų nepatogumų, 
kurie iki šiol buvo paprasčiausiai 
neišvengiami“, – teigia A. Židicky-
tė-Orvydė.

Kas diegs skaitiklius?
„Per pirmąjį projekto etapą pla-

nuojama įdiegti apie 1,2 mln. skai-
tiklių. Iš jų apie 800 tūkst. diegs 
ESO, o už likusių skaitiklių diegimą 
atskiruose Lietuvos regionuose bus 
atsakingi bendrovės samdyti ran-
govai. „Kiekvienas klientas apie 
numatomą skaitiklio keitimą bus 
iš anksto informuotas asmeniškai 
telefonu, trumpąja žinute arba el. 
paštu. Skaitiklį keis ESO inžinieriai 
arba rangovai“, – sako ESO atstovė.

Vilniaus ir Kauno regionuo-
se skaitiklius diegs MB „Laus-
tata“, tuo metu Klaipėdos, Šiau-
lių, Panevėžio, Utenos ir Alytaus 

regionuose – tiekėjų grupė, veikianti 
jungtinės veiklos pagrindu: UAB 
„City Service Engineering“ ir UAB 
„Mano Būsto priežiūra“. 

Gali pasitaikyti atvejų, kad nau-
dodamiesi elektrikų vardu, sukčiai 
bandys apgauti gyventojus. A. Ži-
dickytė-Orvydė pabrėžia, kad išma-
niojo skaitiklio pakeitimas gyvento-
jams nieko nekainuoja, o apskaitos 
prietaiso keitimą vykdantys ESO 
inžinieriai ar rangovai už tai jokio 
mokesčio neima. Skaitiklio keitimus 
vykdantys darbuotojai vilki specialią 
aprangą ir visada turi ESO patvirtintą 
pažymėjimą.

„ESO darbuotojai ar bendrovės 
samdyti rangovai ateina tik keisti 
skaitiklio. Jie niekada neprašo pinigų 
ar apmokėti už paslaugas, jie netikri-
na namų elektros tinklų, instaliacijos, 
nevykdo jokių remonto darbų. Rei-
kalaukite pažymėjimo – taip būsite 
tikri, kad į namus neįsileidžiate ener-
getiku apsimetusio sukčiaus“, – sakė 
ESO atstovė.

Kada bus diegiami skaitikliai?
Planuojama įdiegti iki 2026 m. 

gyventojams, kurie per metus nau-
doja daugiau nei 1 tūkst. kilovat-
valandžių (kWh) elektros energijos 
bei visiems verslo klientams. Nuo 

2026 m. – keičiama visiems liku-
siems gyventojams, pasibaigus se-
nųjų skaitiklių metrologinei patikrai 
arba jiems sugedus.

„Yra pagrindiniai kriterijai, pagal 
kuriuos planuojame išmaniųjų skai-
tiklių diegimą. Sudaryta prioritetinių 
klientų grupė, tai – nauji klientai ir 
gaminantys vartotojai, kuriems pri-
valome nedelsiant įdiegti skaitiklį, 
taip pat tie klientai, kurių skaitiklis 
sugenda. Kaip atskira prioritetinė 
grupė – žmonės su negalia, jie nuo 
spalio mėnesio galės teikti prašy-
mus skaitiklio pakeitimui. Likusiems 
klientams skaitiklių pakeitimas bus 
planuojamas optimizuojant diegimo 
maršrutą“, – teigia A. Židickytė-Or-
vydė.

Ji pabrėžia, kad siekiama, jog 
kuo greičiau didesnė klientų dalis ga-
lėtų naudotis išmaniosios apskaitos 
galimybėmis. Todėl diegimo kiekiai 
užtikrinami suplanuojant efektyviau-
sią maršrutą mažiausiais kaštais, taip 
siekiant darbus vykdyti kuo efek-
tyviau, planą sudarant atsižvelgti į 
prioritetinių grupių darbų lokacijas.

Visa informacija apie 
išmaniosios apskaitos infrastruk-
tūros projektą pateikiama svetai-
nėje ismaniejiskaitikliai.lt

ESO inf.

Važiuojam namo. Jau su-
temę. O Joniškėlio seniū-
nija – kaip kalėdinė eglė! Tik 
šviečia, tik blizga nuo tolo. Kaip 
per šventes, kai dar nereikėjo 
taupyti...

(Miesto gyventojo
pastebėjimas) Užs. Nr. 111
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    +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

Informacija apie parengtą UAB ,,NORD
WIND PARK“ planuojamų vėjo elektrinių

parko Pasvalio r. sav, Pušaloto sen.
Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų
kaimuose statybos ir eksploatavimo

poveikio aplinkai vertinimo (PAV)
ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: rugsėjo 16, 2022

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „NORD WIND PARK“, juridinio
asmens kodas 306084944, Lazdynėlių g. 42, LT-04126 Vilnius, +370 612 -08702, g.rimkus@ccg.lt,
www.ccg.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario
pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis
www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB ,,NORD WIND PARK“ planuojamų vėjo
elektrinių parko Pasvalio r. sav, Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statyba ir
eksploatavimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks
išvadas: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie

https://www.facebook.com/Ekostruktura/
tel:
mailto:
https://www.ekostruktura.lt/
https://www.ekostruktura.lt/
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Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra,
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki spalio 19 d. darbo dienomis, darbo
valandomis: Pušaloto seniūnijos patalpose (adresu Joniškėlio g. 16 a, Pušalotas, tel. 8 451 46 667, 8 622 55
553). Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu
Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita viešai skelbiama internetiniame
puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“
 https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu 2022 m. spalio 19 d. 17:00 val.
Pušaloto seniūnijos patalpose (adresu Joniškėlio g. 16 a, Pušalotas) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu
panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/MC3BdeH arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą
www.ekostruktura.lt puslapyje (prisijungti prie susirinkimo spausti čia).

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu
info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o
pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas
turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai asmenys – vardas,
pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu pasiūlymus teikia juridiniai
asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el.
pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.

Susipažinti su PAV ataskaita: ataskaita, 1-4 priedai, 5-7 priedai, 8-14 priedai

  

  

   

ES PROJEKTAI KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS (PAV), TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS KONTAKTAI

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS ATLIKTI PROJEKTAI LICENCIJA PRIVATUMO POLITIKA

https://www.ekostruktura.lt/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
https://cutt.ly/MC3BdeH
https://cutt.ly/MC3BdeH
mailto:info@ekostruktura.lt
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2022/09/PAV-ataskaita-29-VE-Pasvalys_3.pdf
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2022/09/1-4-priedai-sujungti.pdf
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2022/09/5-7-priedai-sujungti.pdf
https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2022/09/8-14-priedai-sujungti.pdf
https://www.ekostruktura.lt/es-projektai-2/
https://www.ekostruktura.lt/kvapu-modeliavimas-oro-tarsos-vertinimas/
https://www.ekostruktura.lt/triuksmo-modeliavimas/
https://www.ekostruktura.lt/kontaktai/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
https://www.ekostruktura.lt/atlikti-projektai/
https://www.ekostruktura.lt/moksline-veikla/
https://www.ekostruktura.lt/privatumo-politika/

