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16 PRIEDAS. 

Visuomenės pasiūlymas gautas PAV ataskaitos viešinimo metu, atsakymas į jį, 

pakvietimas į supažindinimą su PAV ataskaita 
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Laba diena, 
Jūsų pasiūlymą gavome, jis bus aptartas numatomo viešo susirinkimo metu ir Jums taip pat bus atsakyta į
pasiūlymus raštu.
Kviečiame jus į viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimą, kuris įvyks hibridiniu būdu 2022 m. spalio 19 d. 17:00
val. Pušaloto seniūnijos patalpose (adresu Joniškėlio g. 16 a, Pušalotas) ir taip pat internetinės vaizdo transliacijos
būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/MC3BdeH arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą
www.ekostruktura.lt puslapyje. 

Taip pat norime jus informuoti, kad  Pušaloto seniūnijoje esanti vietos bendruomenė gaus iš  projekto realią finansinę
(piniginę naudą), kadangi pagal 2022-07-08 Proveržio paketu priimtas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo pataisas, statytojai turės kasmet dalintis pelnu su bendruomenėmis, nes įstatyme yra
numatyta metinė gamybos įmoka 0,0013 euro už kilovatvalandę (prašome žiūr. įstatymą čia: https://e-seimas.lrs.lt/
portal/legalAct/lt/TAD/42149c90f87211ecbfe9c72e552dd5bd?jfwid=qt54c8wy4).

Ona Samuchovienė

Direktorė
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PAV, atrankos, PVSV ir SAZ ribų nustatymas, SPAV. Triukšmo, oro, kvapų modeliavimas, kraštovaizdžio vertinimas.

2022-10-16, sk, 14:06 Alma Kertenienė <kertenienea@gmail.com> rašė: 
 

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2022 m. lapkričio 3 d. 15:01
Kam: Alma Kertenienė <kertenienea@gmail.com>

Laba diena, 
teikiame atsakymą į 2022-10-13 gautus pasiūlymus ir pastabas.
Primename, kad jūsų pasiūlymai ir mūsų pateiktas atsakymų raštas yra PAV ataskaitos sudėtinė dalis, todėl šiuos
dokumentus matys ir derinančios institucijos.

Ona Samuchovienė

Direktorė
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PAV, atrankos, PVSV ir SAZ ribų nustatymas, SPAV. Triukšmo, oro, kvapų modeliavimas, kraštovaizdžio vertinimas.
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