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1 PRIEDAS. 

PAV rengėjų kvalifikaciniai dokumentai, įmonės PVSV licencija 















Poveikio aplinkai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PRIEDAS. 

Visuomenės informavimo medžiaga. Informacinis pranešimas apie PAV pradžią 



UAB EKOSTRUKTŪRA 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. p. 

info@ekostruktura.lt, www.ekostruktura.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 

304230247, PVM kodas LT100010120715 

 

 

 

Visuomenės informavimo apie PAV pradžią suvestinė 

 

PRANEŠIMAS 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 PRADŽIĄ buvo paskelbtas: 

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės skelbimų lentoje, internetiniame puslapyje 2022-08-

04: https://www.pasvalys.lt/naujienos/1/pranesimas-apie-uab-nord-wind-park-

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

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

aplinkai-vertinimo-pradzia:8535; 

2. Pušaloto seniūnijos skelbimų lentoje 2022-08-03; 

3. Pasvalio  rajono laikraštyje „Darbas“ 2022-08-06; 

4. Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: 

www.ekostruktura.lt, 2022-08-04; tiksli nuoroda 

https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/pranesimas-apie-uab-nord-wind-

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

paleveniu-toliunu-kaimuose-statybos-ir-eksploatavimo-poveikio-aplinka/  

5. Aplinkos apsaugos agentūra ir subjektai informuoti el. paštu 2022-08-05. Aplinkos 

apsaugos agentūros puslapyje (https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/poveikio-aplinkai-

vertinimas-pav/2022-m) informacija paskelbta 2022-08-08, tiksli nuoroda: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmnxNx3lWfzbAYbZFS-RKRo-

p9c53Jbo-

zhpK35IceAe9cVLnmTmG6iLrDRXuGiA/pubhtml?gid=1181151303&single=true  

 

Per viešinimo laikotarpį gautas vienas visuomenės pasiūlymas el. paštu, pasiūlymą teikusiam 

asmeniui atsakyta el. paštu. 

Pridedama: Raštų, skelbimų, el. laiškų kopijos.   

 

Parengė: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė 

 

2022 m. rugpjūčio mėn. 
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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: UAB ,,NORD WIND PARK“ planuojamų vėjo elektrinių parko
Pasvalio r. sav, Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Elektros
energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 30 vnt. vėjo
elektrinių, kurių kiekvienos nominali galia siekia iki 7,2 MW ir bendras vėjo elektrinės aukštis iki 250 m.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių statyba
patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15
Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-08) 1 priedo sąrašo punktą (3.6.2.) vėjo elektrinių statyba
sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo
elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų)
arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti
vėjo elektrines, todėl privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir
t h l i i di i ikį li k i ži či i i ) Vi t lt t i ėj

Pranešimas apie UAB ,,NORD WIND PARK“ planuojamų vėjo elektrinių
parko Pasvalio r. sav, Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų…
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technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama,
kadangi vėjo elektrinės numatomos vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto
miestelio, Pušaloto viensėdžio, Orelių, Papiškių, Dičiūnų, Lavėnų, Smilgelių, Mikoliškio, Palėvenių, Sereikonių,
Molynės, Toliūnų, Stumbriškio, Vytėnų kaimų pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos –
vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, kuris yra rengimo stadijoje (TPD Nr. S-
VT-67-22-94). Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant
poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos. Į priešgaisrinės saugos reikalavimus bus
atsižvelgta PAV ataskaitos rengimo metu ir  kitais projektavimo etapais.

Planuojamos ūkinės veiklos  vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros
paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.
Vėjo elektrinės planuojamos kaimiškose teritorijose, vėjo elektrinėms numatytose zonose, apie 0,84-3,8 km
nuo Pušaloto, ~3-5,8 km nuo Pumpėnų, ~7,5-13 km nuo Joniškėlio, ~12-18 km nuo Pasvalio, ~17-23 km
atstumu nuo Panevėžio,  ~18-24 km nuo Smilgių, ~ 23 km atstumu nuo Pakruojo. Planuojamos vėjo elektrinės
į saugomas teritorijas nepatenka. „Natura 2000“ teritorija Lepšynės miškas (LTPAS0001) ir Lepšynės botaninis
draustinis nuo artimiausios planuojamos vėjo elektrinės nutolę ~3,2 km, Natura 2000“ teritorija Pyvesos upės
slėnis žemiau Rinkūnų (LTPAS0004)  ir Pyvesos hidrogra�nis draustinis ~8,8 km,  Natura 2000“ teritorija Žalioji
giria ( LTPAN0006) ~9 km. Planuojamos elektrinės nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų
apsaugos zonas, artimiausios vertybės  yra: Siaurojo geležinkelio kompleksas (kodas 21898) apie 970 m nuo
artimiausios planuojamos vėjo elektrinės, Pušaloto žydų senosios kapinės (kodas 20732) ~940 m, Vandens
malūnas su technologine įranga (kodas 23179) ~1,04 km. Iki kaimyninės Latvijos apie 33 km.

PAV subjektai: 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. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad
veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės
saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2)  jeigu
Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti
leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais
kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą
pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po
paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 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 Juridiniij asmenij registre,

kodas 304230247, PVM kodas LT100010120715 ..

UAB „NORD WIND PARK“ planuojami} vejo elektrinii} parko Pasvalio r. sav, 
Pusaloto sen. Papiskii}, Diciunq, Paleveniq, Toliuni} kaimuose statybos ir eksploatavimo 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADZI^

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

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau -  PAV) dokumentij rengejas: UAB
„Ekostruktura“ 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: UAB „NORD WIND PARK“ planuojami} 
vejo elektrinii} parko Pasvalio r. sav, Pusaloto sen. PapiSkiq, Diciuni}, Palevenii}, Toliuni} 
kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ukines veiklos pobudis: veiklos rusis, mastas, planuojamos naudoti 
technologijos. Elektros energijos gamybai is atsinaujinancii} energijos saltiniq planuojama 
pastatyti ir eksploatuoti iki 30 vnt. vejo elektriniq, kurii} kiekvienos nominali galia siekia iki 
7,2 MW ir bendras vejo elektrines aukStis iki 250 m.

Planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis 
pagrindas. Vejo elektrinii} statyba patenka j Lietuvos Respublikos planuojamos ukines veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 1996-08-15 Nr. 1-1495 (Suvestine redakcija nuo 2022- 
07-08) 1 priedo s^raso punkt^ (3.6.2.) vejo elektrinii} statyba sausumoje, kai planuojama statyti 
7 ar daugiau vejo elektrinii} ir atstumas nuo planuojami} statyti vejo elektrinii} iki pastatyti}, 
statomi} ar planuojami} statyti yra 5 km ar mazesnis (matuojant tarp stiebi} centri}) arba kai Sie 
skaiciaus ir atstumo dydziai pasiekiami, jskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas 
statyti vejo elektrines, todel privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinim^.

Informacija apie numatomas nagrineti pagrjstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, 
techninii} ir technologinii; sprendinii}, poveikj aplinkai mazinanciij priemoniq). Vietos 
alternatyva nenagrinejama, kadangi vejo elektrines numatomos vadovaujantis Pasvalio rajono 
savivaldybes dalies teritorijos (Pusaloto miestelio, Pusaloto viensedzio, Orelii}, PapiSkii}, 
Diciuni}, Laveni}, Smilgelii}, Mikoliskio, Palevenii}, Sereikonii}, Molynes, Toliuni}, 
Stumbriskio, Vyteni} kaimi} pagal parengt^ schema) atsinaujinanciq iSteklii} energetikos -  vejo 
energetikos inzinerines infrastrukturos pletros specialiuoju planu, kuris yra rengimo stadijoje 
(TPD Nr. S-VT-67-22-94). Atsizvelgiant j tai, bus nagrinejama projektine situacija ir lyginama 
su esama situacija. Esant poreikiui nagrinejamos poveikj mazinan6ii} priemonii} altematyvos. 
{ priesgaisrines saugos reikalavimus bus atsizvelgta PAV ataskaitos rengimo metu ir kitais 
projektavimo etapais.

Planuojamos ukines veiklos vietos (alternatyviq vietij) ypatumai: atstumai iki 
gyvenamqji! ir kulturos paveldo vietovii}, saugomi} teritoriji} ir kaimyninii} valstybii}, 
alternatyvii} vietij pasirinkimo priezastys. Vejo elektrines planuojamos kaimiskose 
teritorijose, vejo elektrinems numatytose zonose, apie 0,84-3,8 km nuo PuSaloto, —3-5,8 km 

nuo Pumpeni}, -7,5-13 km nuo Joniskelio, -12-18 km nuo Pasvalio, -17-23 km atstumu nuo 
Panevezio, -18-24 km nuo Smilgiq, -  23 km atstumu nuo Pakruojo. Planuojamos vejo 
elektrines j saugomas teritorijas nepatenka. „Natura 2000“ teritorija Lepsynes miskas

f a i iM l j  id/ono s w a ltfy b e s  M m untrac ijos
PuSaloto seniunija
Gauta
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UAB EKOSTRUKT0RA

Uidaroji 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 asmenq registre,

kodas 304230247, PVM kodas LT100010120715

(LTPAS0001) ir Lepsynes botaninis draustinis nuo artimiausios planuojamos vejo elektrines 
nutol$ ~3,2 km, Natura 2000“ teritorija Pyvesos upes slenis zemiau Rinkunq (LTPAS0004) ir 
Pyvesos hidrografinis draustinis —8,8 km, Natura 2000“ teritorija Zalioji giria ( LTPAN0006) 
~9 km. Planuojamos elektrines nepatenka j kulturos paveldo objektq teritorijas ar jq  apsaugos 
zonas, artimiausios vertybes yra: Siaurojo gelezinkelio kompleksas (kodas 21898) apie 970 m 
nuo artimiausios planuojamos vejo elektrines, Pusaloto zydq senosios kapines (kodas 20732) 
-940 m, Vandens malunas su technologine jranga (kodas 23179) -1,04 km. Iki kaimynines 
Latvijos apie 33 km.

PAV subjektai: Pasvalio rajono savivaldybes administracija, Nacionalinio visuomenes 
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 agentura, A. Juozapaviciaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, 
el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agenturos sprendimas del planuojamos ukines veiklos: 1) jeigu Agentura 
priima sprendimq, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenes sveikatos, nekilnojamojo 
kulturos paveldo apsaugos, gaisrines saugos ir civilines saugos teises aktq reikalavimus, si 
planuojama ukine veikla gali buti vykdoma; 2) jeigu Agentura priima sprendimq, kad veikla 
neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenes sveikatos, nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos, 
gaisrines saugos ir civilines saugos teises aktq reikalavimq, jstatymuose jtvirtinti leidimai 
negali buti isduodami ir veikla negali buti vykdoma.

Visuomenes informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomene pasiulymus 
anksciau nurodytais kontaktais gali teikti rastu, el. pa§tu planuojamos ukines veiklos 
organizatoriui (uzsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentq rengejui ir atsakingajai 
institucijai per 10 darbo dienq nuo tos dienos, kai gautq pranesimq apie PAV pradziq paskelbia 
atsakingoji institucija, terminq skaiCiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai 
vertinimo dokumentq rengejas kartu su planuojamos ukines veiklos organizatoriumi 
(uzsakovu) gautq pasiulymq jvertinimq pateikia ataskaitoje.
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IŠ TEISMO SALĖS

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

Poveikio aplinkai vertinimo 
(toliau – PAV) dokumentų ren-
gėjas: UAB „Ekostruktūra“ Rau-
dondvario pl. 288a-9, LT-47164 
Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paš-
tas info@ekostruktura.lt, interne-
tinis puslapis www.ekostruktura.lt

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

Planuojamos ūkinės veiklos 
pobūdis: veiklos rūšis, mastas, 
planuojamos naudoti technolo-
gijos. Elektros energijos gamy-
bai iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių planuojama pastatyti ir 
eksploatuoti iki 30 vnt. vėjo elek-
trinių, kurių kiekvienos nominali 
galia siekia iki 7,2 MW ir bendras 
vėjo elektrinės aukštis iki 250 m.

Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo at-
likimo teisinis pagrindas. Vėjo 

PRANEŠIMAS 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 PRADŽIĄ
elektrinių statyba patenka į Lietuvos 
Respublikos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertini-
mo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 
(Suvestinė redakcija nuo 2022-07-
08) 1 priedo sąrašo punktą (3.6.2.) 
vėjo elektrinių statyba sausumoje, 
kai planuojama statyti 7 ar daugiau 
vėjo elektrinių ir atstumas nuo pla-
nuojamų statyti vėjo elektrinių iki 
pastatytų, statomų ar planuojamų 
statyti yra 5 km ar mažesnis (ma-
tuojant tarp stiebų centrų) arba kai 
šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pa-
siekiami, įskaitant jau pastatytas, 
statomas ar planuojamas statyti vėjo 
elektrines, todėl privaloma atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą.

Informacija apie numatomas 
nagrinėti pagrįstas alternatyvas 
(pvz., vietos, laiko, techninių ir 
technologinių sprendinių, poveikį 
aplinkai mažinančių priemonių). 
Vietos alternatyva nenagrinėjama, 
kadangi vėjo elektrinės numatomos 
vadovaujantis Pasvalio rajono savi-
valdybės dalies teritorijos (Pušalo-
to miestelio, Pušaloto viensėdžio, 
Orelių, Papiškių, Dičiūnų, Lavėnų, 
Smilgelių, Mikoliškio, Palėvenių, 
Sereikonių, Molynės, Toliūnų, 
Stumbriškio, Vytėnų kaimų pagal 
parengtą schemą) atsinaujinančių iš-
teklių energetikos – vėjo energetikos 

inžinerinės infrastruktūros plėtros 
specialiuoju planu, kuris yra rengimo 
stadijoje (TPD Nr. S-VT-67-22-94). 
Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama 
projektinė situacija ir lyginama su 
esama situacija. Esant poreikiui na-
grinėjamos poveikį mažinančių prie-
monių alternatyvos. Į priešgaisrinės 
saugos reikalavimus bus atsižvelgta 
PAV ataskaitos rengimo metu ir ki-
tais projektavimo etapais.

Planuojamos ūkinės veiklos 
vietos (alternatyvių vietų) ypatu-
mai: atstumai iki gyvenamųjų ir 
kultūros paveldo vietovių, saugo-
mų teritorijų ir kaimyninių valsty-
bių, alternatyvių vietų pasirinkimo 
priežastys. Vėjo elektrinės planuo-
jamos kaimiškose teritorijose, vėjo 
elektrinėms numatytose zonose, apie 
0,84-3,8 km nuo Pušaloto, ~3-5,8 
km nuo Pumpėnų, ~7,5-13 km nuo 
Joniškėlio, ~12-18 km nuo Pasvalio, 
~17-23 km atstumu nuo Panevėžio, 
~18-24 km nuo Smilgių, ~ 23 km 
atstumu nuo Pakruojo. Planuojamos 
vėjo elektrinės į saugomas teritorijas 
nepatenka. „Natura 2000“ teritori-
ja Lepšynės miškas (LTPAS0001) 
ir Lepšynės botaninis draustinis 
nuo artimiausios planuojamos vėjo 
elektrinės nutolę ~3,2 km, Natura 
2000“ teritorija Pyvesos upės slė-
nis žemiau Rinkūnų (LTPAS0004) 

ir Pyvesos hidrografinis draustinis 
~8,8 km, Natura 2000“ teritorija 
Žalioji giria ( LTPAN0006) ~9 km. 
Planuojamos elektrinės nepatenka į 
kultūros paveldo objektų teritorijas 
ar jų apsaugos zonas, artimiausios 
vertybės yra: Siaurojo geležinkelio 
kompleksas (kodas 21898) apie 970 
m nuo artimiausios planuojamos vėjo 
elektrinės, Pušaloto žydų senosios 
kapinės (kodas 20732) ~940 m, 
Vandens malūnas su technologine 
įranga (kodas 23179) ~1,04 km. Iki 
kaimyninės Latvijos apie 33 km.

PAV subjektai: Pasvalio rajono 
savivaldybės administracija, Nacio-
nalinio visuomenės sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Panevėžio departamentas, Kultūros 
paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos Panevėžio – Utenos teri-
torinis skyrius, Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos Panevė-
žio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri 
priims sprendimą dėl PŪV povei-
kio aplinkai: Aplinkos apsaugos 
agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 
Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. 
aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas 
dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) 
jeigu Agentūra priima sprendimą, 

kad veikla atitinka aplinkos apsau-
gos, visuomenės sveikatos, nekil-
nojamojo kultūros paveldo apsau-
gos, gaisrinės saugos ir civilinės 
saugos teisės aktų reikalavimus, ši 
planuojama ūkinė veikla gali būti 
vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima 
sprendimą, kad veikla neatitinka 
aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos, nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos, gaisrinės sau-
gos ir civilinės saugos teisės aktų 
reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti 
leidimai negali būti išduodami ir 
veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas 
ir dalyvavimas: Suinteresuotoji 
visuomenė pasiūlymus anksčiau 
nurodytais kontaktais gali teikti 
raštu, el. paštu planuojamos ūkinės 
veiklos organizatoriui (užsakovui) 
arba poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentų rengėjui ir atsakinga-
jai institucijai per 10 darbo dienų 
nuo tos dienos, kai gautą prane-
šimą apie PAV pradžią paskelbia 
atsakingoji institucija, terminą 
skaičiuojant nuo kitos dienos po 
paskelbimo. Poveikio aplinkai ver-
tinimo dokumentų rengėjas kartu 
su planuojamos ūkinės veiklos 
organizatoriumi (užsakovu) gau-
tų pasiūlymų įvertinimą pateikia 
ataskaitoje.

Nuo pirmadienio, rugpjūčio 
8 dienos, Valstybinių miškų urė-
dijos Pašilių stumbrynas, įsikūręs 
Panevėžio rajono Girelės viensė-
dyje, uždaromas rekonstrukcijai. 
Planuojama, kad didžiausias, net 
50 ha ploto šalies stumbrynas, 
lankytojus toliau stebėti stum-
brų gyvenimo pakvies įpusėjus 
kitiems metams.

Rekonstrukcijos metu, kaip 
skelbia Valstybinių miškų urė-
dija, bus visiškai atnaujintas šių 
stambiausių laukinių gyvūnų 
aptvaras, stumbrininko name-
lis, kuriame bus atnaujinta eks-
pozicija.

Valstybinių miškų urėdijos 
prižiūrimas Pašilių stumbrynas – 
vienintelė vieta, kur iš arti galima 
stebėti stumbrų gyvenimą ir kur 
jiems sukurtos artimos natūraliai 
aplinkai gyvenimo sąlygos.

Šiuo metu laisvėje Lietuvoje 
priskaičiuojama apie 200 stum-
brų, Pašilių stumbryne gyvena 
28 stumbrai.

Uždaromas
Pašilių stumbrynas

Į trečią elektros rinkos libe-
ralizavimo etapą patenkantiems 
vartotojams siūloma iki 2023 m. 
liepos 1 d. atidėti nepriklausomo 
elektros tiekėjo pasirinkimą. Tai 
siūlančią Elektros energetikos 
įstatymo pataisą įregistravo 
Seimo Socialdemokratų parti-
jos frakcijos seniūnas Gintautas 
Paluckas.

Imtis tokios iniciatyvos poli-
tiką paskatino tai, kad „mažiau-
siai vartojantys gyventojai yra 
priversti rinktis tiekėją smarkiai 
išaugus elektros kainoms lais-
voje rinkoje“.

Siūloma atidėti trečią 
elektros rinkos
liberalizavimo etapą

D. V. per pusę metų įpareigotas 
dalyvauti smurtinį elgesį keičiančio-
se programose.

Smurtautojui 
uždrausta
vartoti alkoholį

Trūliškio kaime gyvenan-
čiam D. V. paskirta galutinė 
subendrinta bausmė – aštuo-
nis mėnesius apribota laisvė, 
įpareigojant dirbti arba būti 
registruotam Užimtumo tar-
nyboje bei uždrausta vartoti 
alkoholį ir kitas psichiką vei-
kiančias medžiagas, o iki šių 
metų gruodžio 1-osios turi 
sumokėti 3 800 eurų baudą.

Sumušė
iš kantrybės
išvedusią moterį

Kovo 18-osios vakare V. J. na-
muose kumščiais sumušė atėjusią 
P. J. Vyriškis visiškai pripažino savo 
kaltę ir teigia suprantąs, kad suduo-
damas smūgius kumščiais nukentė-
jusiajai sukėlė skausmą. Dėl to dabar 
labai gailisi. Blaivus būtų susivaldęs 
ir jai netrenkęs. Bet tą vakarą buvo 
išgėręs, P. J. savo nuolatiniu kišimusi 
į pokalbį su draugais tiesiog nervino, 
be to, dar jį pastūmė. Visa tai išvedė 
iš kantrybės ir nebesusivaldė.

V. J. Kalno kaime buvo sutikęs 
nukentėjusiąją ir jos atsiprašė.

Nukentėjusi moteris dėl žalos 
atlyginimo jokio ieškinio nereiškia, 
tačiau nori, kad kaltinamajam būtų 
paskirta kokia nors bausmė, jog ži-
notų, kad žmonių mušti negalima.

„Darbo“ inf.

Kalno kaime gyvenančiam 
V. J. pusę metų apribota lais-
vė, įpareigojant pradėti dirbti 
arba būti registruotam Užim-
tumo tarnyboje ir be bausmę 
vykdančios institucijos žinios 
nekeisti gyvenamosios vietos.

Vasario 18-osios vakare D. V. 
namuose smurtavo prieš savo žmo-
ną – galva trenkė jai į antakį. Vyras 
prisipažino buvęs neblaivus, jam 
nustatytas dviejų promilių girtumas.

D. V. prisiminė, kaip su žmo-
na tvarkė aplinką, kepė šašlykus, 
gėrė alų. Vakare susibarė dėl buiti-
nių reikalų. Vyriškis neslepia buvęs 
supykęs ir įsiutęs, norėjo parūkyti, 
tačiau namuose nebeliko cigarečių. 
Tuo metu žmona iš jo šaipėsi, įžei-
dinėjo, todėl nebesusivaldęs sudavė 
į kaktą ir ją praskėlė. Smūgis buvo 
stiprus ir iš sumuštos vietos pradėjo 
bėgti kraujas.

Kaltinamasis dėl smurtavimo 
nuoširdžiai gailisi, tuomet namuo-
se buvo ir abu vaikai. Vėliau atvyko 
policija, buvo sulaikytas ir pristatytas 
į areštinę.

Dėl savo netinkamo elgesio vyras 

labai išgyvena, žmonos atsiprašė ir 
ji atleido.

D. V. teigia smurtavęs dėl girtu-
mo, blaivus nebūtų taip daręs.

Nukentėjusi moteris pastebėjo, 
kad santykiai su sutuoktiniu pablogė-
jo, kai jis grįžo atlikęs 30 parų arešto 
bausmę įkalinimo įstaigoje. Vėliau 
ji atskleidė, jog vyras atsiprašė, jam 
atleido, abu susitaikė.

Anot moters, sutuoktinis labai 
išgyvena dėl šio smurtavimo, todėl 
ji tiki, kad ateityje taip nebesielgs. 
Norėtų, jog tyrimas būtų nutrauktas, 
kaltinamajam ir nukentėjusiajai su-
sitaikius. Jei tai neįmanoma, tuomet 
labai prašo jam netaikyti su laisvės 
atėmimu ar areštu susijusių bausmių.

Moteris teigia, kad sutuoktinis 
dirba statybose, įvairiuose statybų 
objektuose Lietuvoje, išlaiko šeimą. 
Turi nedidelį ūkį, kuriame abu dirba. 

Vienai būtų sudėtinga nudirbti visus 
ūkio darbus bei prižiūrėti mažame-
čius vaikus.

Nukentėjusioji civilinio ieškinio 
byloje nereiškia, jokių pretenzijų vy-
rui neturi. Mažamečiai vaikai nenu-
kentėjo, jiems žala nebuvo padaryta.

Beje, įvykio metu buvo girtas 
(2,01 prom.) ne tik smurtautojas, 
bet ir nukentėjusioji (1,71 prom.).

D. V. už tokį nusikaltimą teisia-
mas pirmą kartą, tačiau anksčiau ne 
sykį teistas už kitokio pobūdžio nusi-
kalstamų veikų padarymą, taip pat ir 
už tai, kad vairavo girtas. Teistumas 
neišnykęs. Baustas administracine 
tvarka.

Užs. Nr. 93 
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    +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

PRANEŠIMAS 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 PRADŽIĄ

Paskelbta: rugpjūčio 4, 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: UAB ,,NORD WIND PARK“ planuojamų vėjo elektrinių
parko Pasvalio r. sav, Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statyba ir
eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos.
Elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 30

https://www.facebook.com/Ekostruktura/
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mailto:
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vnt. vėjo elektrinių, kurių kiekvienos nominali galia siekia iki 7,2 MW ir bendras vėjo elektrinės aukštis iki
250 m.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių
statyba patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-08) 1 priedo sąrašo punktą (3.6.2.) vėjo
elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo
planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis
(matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas,
statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines, todėl privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir
technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama,
kadangi vėjo elektrinės numatomos vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto
miestelio, Pušaloto viensėdžio, Orelių, Papiškių, Dičiūnų, Lavėnų, Smilgelių, Mikoliškio, Palėvenių,
Sereikonių, Molynės, Toliūnų, Stumbriškio, Vytėnų kaimų pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių
energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, kuris yra rengimo
stadijoje (TPD Nr. S-VT-67-22-94). Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su
esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos. Į priešgaisrinės
saugos reikalavimus bus atsižvelgta PAV ataskaitos rengimo metu ir  kitais projektavimo etapais.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir
kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų
pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės planuojamos kaimiškose teritorijose, vėjo elektrinėms
numatytose zonose, apie 0,84-3,8 km nuo Pušaloto, ~3-5,8 km nuo Pumpėnų, ~7,5-13 km nuo Joniškėlio,
~12-18 km nuo Pasvalio, ~17-23 km atstumu nuo Panevėžio,  ~18-24 km nuo Smilgių, ~ 23 km atstumu
nuo Pakruojo. Planuojamos vėjo elektrinės į saugomas teritorijas nepatenka. „Natura 2000“ teritorija
Lepšynės miškas (LTPAS0001) ir Lepšynės botaninis draustinis nuo artimiausios planuojamos vėjo
elektrinės nutolę ~3,2 km, Natura 2000“ teritorija Pyvesos upės slėnis žemiau Rinkūnų (LTPAS0004)  ir
Pyvesos hidrografinis draustinis ~8,8 km,  Natura 2000“ teritorija Žalioji giria ( LTPAN0006) ~9 km.
Planuojamos elektrinės nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas, artimiausios
vertybės  yra: Siaurojo geležinkelio kompleksas (kodas 21898) apie 970 m nuo artimiausios planuojamos
vėjo elektrinės, Pušaloto žydų senosios kapinės (kodas 20732) ~940 m, Vandens malūnas su technologine
įranga (kodas 23179) ~1,04 km. Iki kaimyninės Latvijos apie 33 km.

PAV subjektai: 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. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt
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Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą,
kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos,
gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos,
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų,
įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais
kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai
gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos
po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

  

  

   

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/es-projektai-2/
https://www.ekostruktura.lt/kvapu-modeliavimas-oro-tarsos-vertinimas/
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3 PRIEDAS. 

Institucijų raštai dėl Informacinio pranešimo apie PAV pradžią 



Pranešimo 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 pradžią 

 

Subjektų pasiūlymai informaciniam pranešimui ir PAV ataskaitos rengimui 

(SUVESTINĖ): 

• Pasvalio rajono savivaldybės administracija raštu 2022-08-23 Nr. ARB-1424, susipažino 

su pranešimu ir pasiūlymų nepateikė. 

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Panevėžio departamentas, per nustatytus terminus pasiūlymų nepateikė (pridedamas 

patvirtinimas apie gavimą 2022-08-09), todėl laikoma, kad pasiūlymų neturi.  

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Panevėžio priešgaisrinei gelbėjimo valdyba raštu 2022-08-16 Nr. 9.4-5-838, nurodė, kad 

siūlo poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui, kitais projektavimo etapais 

atsižvelgti į priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos skyrius 

pateikė pasiūlymus 2022-08-09 Nr. 2PU-801-(9.38-PU), kad skyriaus nuomone vėjo 

elektrinių išdėstymas arčiau nei 1 km nuo kultūros paveldo objektų darytų neigiamą įtaka 

kultūros paveldo objektų apžvalgai, todėl būtina patraukti vėjo elektrines nuo Siaurojo 

geležinkelio komplekso (kodas 21898) ir Pušaloto žydų senųjų kapinių (kodas 20732) ne 

mažiau kaip 1 km atstumu. Peržiūrėti ir įvertinti Aplinkos ministerijos parengtą 

Vertingiausių šalies kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų sąrašą. Pažymime, kad 

vertingos kraštovaizdžio panoramos matomos nuo daugelio Lietuvos Kultūros vertybių 

registre įregistruotų, Valstybės saugomų bei UNESCO saugomų nekilnojamųjų kultūros 

paveldo objektų apžvalgos taškų, todėl šių kultūros paveldo objektų artimoje aplinkoje 

neturi atsirasti ar dominuoti aukštybiniai (ypatingieji) statiniai, kad jie vizualiai neterštų, 

neužgožtų kultūros paveldo vertingųjų panoramų bei perspektyvų. Vėjo elektrinės yra 

inžineriniai statiniai, kurie keičia esamą kraštovaizdį, ypač vietovės siluetą. Siekiant 

sumažinti įtaką kraštovaizdžiui ir poveikiui išvengti turi būti numatytos priemonės, 

mažinančios kultūros vertybių apžvalgos vizualinę taršą. 

Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra raštu 2022-08-23 Nr. (30-2)-A4E-9491 

patvirtino, kad informaciją apie PAV pradžią gavo ir pranešimą paviešino savo internetiniame puslapyje 

2022-08-08 paskelbė Pranešimą apie PAV pradžią visuomenei susipažinti savo interneto svetainėje 

https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) >2021 > 4. Pranešimai 

apie poveikio aplinkai pradžią >Panevėžio regionas. Nurodė, kad rengiant poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitą būtina vadovautis Tvarkos aprašo nuostatomis bei kitų teisės aktų nuostatomis 

 

Pridedama: patvirtinimų kopijos.  

 

Parengė: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė 

 

2022 m. rugpjūčio mėn. 
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Laba diena, 

Informuojame, kad Jūsų dokumentas 2022-08-05 užregistruotas Nr. 1-113268. 
Dokumento antraštė: PRANEŠIMAS APIE UAB ,,NORD WIND PARK“ PLANUOJAMŲ VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO
PASVALIO R. SAV., PUŠALOTO SEN. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ 

Pagarbiai, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos



PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO 

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  

PANEVĖŽIO PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601311. 

Valdybos duomenys: Ramygalos g. 14, 36231 Panevėžys, tel. (8 707)  69 696, el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt   

 

UAB ,,Ekostruktūra“  

 

 

 

 

   2022-08-       Nr. 

  Į 2022-08-05 Nr. 22-372 

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ 

 

 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, išnagrinėjusi  UAB „NORD WIND PARK“ planuojamo vėjo 

elektrinių parko Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškio, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose 

statyba ir eksploatavimas pranešimą apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią, siūlo poveikio aplinkai 

vertinimo dokumentų rengėjui, kitais projektavimo etapais atsižvelgti į priešgaisrinės saugos 

reikalavimus. 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas                                                                                 Darius Marciuška

                                                                                                      

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūratė Šichovcovienė, tel. (8 707)  69 661, el. p. jurate.sichovcoviene@vpgt.lt  
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KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

PANEVĖŽIO-UTENOS TERITORINIS SKYRIUS

UAB „Ekostruktūra”                                                                         2022-08-      Nr. 
el.p. info@ekostruktura.lt                                                                Į 2022-08-05 Nr. 22-372 
o.samuchoviene@ekostruktura.lt

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

 Kultūros  paveldo  departamento  prie  Kultūros  ministerijos  Panevėžio-Utenos  teritorinis
skyrius  išnagrinėjo  UAB  „UAB  „Ekostruktūra”  parengtą  pranešimą  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 pradžią. Pateikta
informacija, kad teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, nepatenka į registruotų kultūros vertybių
teritorijas ar apsaugos zonas. Pritariame pasiūlymų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui
su  pastabomis,  teikiame  motyvuotus  pasiūlymus  planuojamos  ūkinės  veiklos  organizatoriui  ir
poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui. 
              Skyriaus nuomone vėjo elektrinių išdėstymas arčiau nei 1 km nuo kultūros paveldo objektų
darytų neigiamą įtaka kultūros paveldo objektų apžvalgai, todėl būtina patraukti vėjo elektrines nuo
Siaurojo geležinkelio komplekso (kodas 21898) ir Pušaloto žydų senųjų kapinių (kodas 20732) ne
mažiau kaip 1 km atstumu.

Peržiūrėti  ir  įvertinti  Aplinkos  ministerijos  parengtą  Vertingiausių  šalies  kraštovaizdžio
panoramų apžvalgos taškų sąrašą. Pažymime, kad vertingos kraštovaizdžio panoramos matomos nuo
daugelio Lietuvos Kultūros vertybių registre įregistruotų, Valstybės saugomų bei UNESCO saugomų
nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų apžvalgos taškų, todėl šių kultūros paveldo objektų artimoje
aplinkoje neturi atsirasti ar dominuoti aukštybiniai (ypatingieji) statiniai, kad jie vizualiai neterštų,
neužgožtų kultūros paveldo vertingųjų panoramų bei perspektyvų. Vėjo elektrinės yra inžineriniai
statiniai,  kurie  keičia  esamą  kraštovaizdį,  ypač  vietovės  siluetą.  Siekiant  sumažinti  įtaką
kraštovaizdžiui ir poveikiui išvengti turi būti numatytos priemonės, mažinančios kultūros vertybių
apžvalgos vizualinę taršą.

                            
Vedėjas                                                                                                                       Arūnas Giraitis
                                                            
                                      
                                                                        
        
                                                              
Birutė Beresnevičienė, tel. (8 45) 468626, el. p. birute.beresneviciene@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688

Skyriaus duomenys: Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel. (8 45) 468626,
Utenio a. 5, LT-28248 Utena, tel. (8 389) 597 48, el. paštas panevezys-utena@kpd.lt
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el.p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

„Ekostruktūra“                                                                           2022-08-     Nr. (30.2)-A4E-

El. p. info@ekostruktura.lt                                                        

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Aplinkos  apsaugos  agentūra  (toliau  –  Agentūra)  gavo  UAB „NORD  WIND PARK“
pranešimą apie planuojamos ūkinės veiklos – Pasvalio r. sav., Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų,
Palėvenių,  Toliūnų  kaimuose  statybos  ir  eksploatavimo  poveikio  aplinkai  vertinimo  pradžią
(toliau – Pranešimas apie PAV pradžią).

Agentūra,  vadovaudamasi  Planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-
885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau  –Tvarkos  aprašas),  371 punktu  2022-08-08 paskelbė  Pranešimą  apie  PAV  pradžią
visuomenei  susipažinti  savo  interneto  svetainėje  https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos  sritys  >
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) >2021 >  4. Pranešimai apie poveikio aplinkai pradžią >
Panevėžio regionas.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 372 punktu informuojame, kad rengiant poveikio aplinkai
vertinimo  ataskaitą  būtina  vadovautis  Tvarkos  aprašo nuostatomis  bei  kitų  teisės  aktų
nuostatomis. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9,
Vilnius 09311) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį  nuo jo  įteikimo  dienos  arba  Lietuvos  Respublikos  Seimo kontrolieriui  dėl  valstybės
tarnautojų  piktnaudžiavimo,  biurokratizmo  ar  kitaip  pažeidžiamų  žmogaus  teisių  ir  laisvių
viešojo administravimo srityje per vienerius metus nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino
g. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorė Milda Račienė

Dovilė Petraškaitė, tel. (8 315) 56735, el. p. dovile.petraskaite@gamta.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-02 12:58:20

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 67/2211

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1994-07-05

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Toliūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Toliūnų k.

Unikalus daikto numeris: 6757-0007-0014
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0007:14 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 6.9100 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 5.6100 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 5.6100 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.7898 ha

Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško
plotą pateikimo data: 2021-04-02

Kitos žemės plotas: 1.3000 ha
Nusausintos žemės plotas: 5.6100 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 56.1
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 5532 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-05-22

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-04-11
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: MANTAS JEŠKAUSKAS, gim. 1986-06-12
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0007-0014, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-05-28 Dovanojimo sutartis Nr. 3452
Įrašas galioja: Nuo 2008-06-04

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "KREKENAVA", a.k. 168947487
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0007-0014, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-06-06 Nuomos sutartis
2013-06-05 Nuomos sutartis Nr. 4/2
2016-12-30 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 4/2

Plotas: 5.61 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-12-13

Terminas: Iki 2019-12-31
7.2. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0007-0014, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-28 Dovanojimo sutartis Nr. 3452

Įrašas galioja: Nuo 2008-06-04

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0007-0014, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-02 13:05:04

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 67/3948

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1995-08-23

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k.

Unikalus daikto numeris: 6757-0006-0005
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0006:5 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 9.5900 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 9.4100 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 9.3700 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.0400 ha

Vandens telkinių plotas: 0.1800 ha
Nusausintos žemės plotas: 9.4100 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 57.8
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 20400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-03-07

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-01-30

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VIDA BACEVIČIENĖ, gim. 1958-03-02
Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 6757-0006-0005, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-03-12 Dovanojimo sutartis Nr. VJ-618
Įrašas galioja: Nuo 2018-03-16

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: ZITA ABROMAVIČIENĖ, gim. 1959-11-25

Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 6757-0006-0005, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-03-12 Dovanojimo sutartis Nr. VJ-618

Įrašas galioja: Nuo 2018-03-16

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 6757-0006-0005, aprašyto p. 2.1. , 4.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-03-12 Dovanojimo sutartis Nr. VJ-618

Įrašas galioja: Nuo 2018-03-16
7.2. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 6757-0006-0005, aprašyto p. 2.1. , 4.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-03-12 Dovanojimo sutartis Nr. VJ-618

Įrašas galioja: Nuo 2018-03-16
7.3. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "KREKENAVA", a.k. 168947487
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0006-0005, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-08-17 Nuomos sutartis Nr. 6/17
Plotas: 9.59 ha

Įrašas galioja: Nuo 2015-12-08
Terminas: Iki 2018-12-31

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0006-0005, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.04 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0006-0005, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.04 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
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skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0006-0005, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 9.14 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-11 16:59:18

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1507131

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2012-04-06

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k.

Unikalus daikto numeris: 4400-2337-8141
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0006:204 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 21.1542 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 20.8304 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 20.8304 ha

Kelių plotas: 0.3238 ha
Nusausintos žemės plotas: 21.1542 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 54.5
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 94000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-07-11

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-01-20

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Inovatyvi energija 2", a.k. 305994753
Daiktas: 17555/211542 žemės sklypo Nr. 4400-2337-8141, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-07-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3365
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-25

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: LINAS GAIDŽIŪNAS, gim. 1977-05-10

Daiktas: 193987/211542 žemės sklypo Nr. 4400-2337-8141, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-12-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4655

Įrašas galioja: Nuo 2022-07-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti
galvijus (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-8141, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-03-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo

įsakymas Nr. 24VĮ-(14.24.2.)-193
Aprašymas: 4 m pločio ir 0,3238 ha ploto kelio servitutas, plane pažymėtas indeksu "S"

Įrašas galioja: Nuo 2012-07-31

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-8141, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3365

Įrašas galioja: Nuo 2022-07-25
7.2. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: 193987/211542 žemės sklypo Nr. 4400-2337-8141, aprašyto p. 2.1. , 4.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2012-12-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4655

Įrašas galioja: Nuo 2022-07-25

8. Žymos:

8.1.
Apribojimas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą neperleisti
5 metus žemės sklypo žemės

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-8141, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-12-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4655

Įrašas galioja: Nuo 2013-01-30

8.2.
Apribojimas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą nekeisti
pagrindinės žemės naudojimo paskirties 5 metus

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-8141, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-12-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4655

Įrašas galioja: Nuo 2013-01-30

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-8141, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
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Plotas: 21.1542 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Euro Gis", a.k. 302453098
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-8141, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1670

Plotas: 21.1542 ha
Įrašas galioja: Nuo 2012-07-27

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-8141, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-03-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo
įsakymas Nr. 24VĮ-(14.24.2.)-193

Plotas: 21.1542 ha
Įrašas galioja: Nuo 2012-07-27

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-02 13:04:25

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 67/2217

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1994-07-05

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k.

Unikalus daikto numeris: 6757-0006-0006
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0006:6 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 7.2800 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 7.2400 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 7.2400 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0400 ha

Nusausintos žemės plotas: 7.2400 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 56.1

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 34300 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-05-27
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-04-08
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Inovatyvi energija 2", a.k. 305994753
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0006-0006, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-05-30 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2438
Įrašas galioja: Nuo 2022-06-01

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "KREKENAVA", a.k. 168947487
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0006-0006, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-10-22 Nuomos sutartis
2013-12-31 Nuomos sutartis Nr. 6/18
2016-12-30 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 6/18

Plotas: 7.28 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-12-13

Terminas: Iki 2019-12-31

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0006-0006, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0006-0006, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0006-0006, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



2022-09-02 13:04 NT Registras 67/2217

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1662113053&tnr=67&rnr=2217&ntr=&doktipas=0 2/2

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ



2022-09-11 17:03 NT Registras 67/3829

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1662904980&tnr=67&rnr=3829&ntr=&doktipas=0 1/1

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-11 17:03:02

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 67/3829

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1995-06-12

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k.

Unikalus daikto numeris: 6757-0006-0008
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0006:8 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 0.4400 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.4400 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.4400 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.4400 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 55.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas neatliekant matavimų

Vidutinė rinkos vertė: 2190 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-08-29

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-10-12

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Inovatyvi energija 2", a.k. 305994753
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0006-0008, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-08-29 Mainų sutartis Nr. 4033
Įrašas galioja: Nuo 2022-08-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0006-0008, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:
13.1. Duomenys patikslinti 2022-08-29, užsakymo Nr. 32473537

Patikslinimas galioja iki: 2022-09-27
Patikslinimas atliktas:

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-11 17:04:56

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/238503

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2004-07-20

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k.

Unikalus daikto numeris: 4400-0356-3528
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0006:139 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 0.6800 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.6800 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.6800 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.6800 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 55.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 2070 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-25

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-03-12

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ASTA ČIVILIENĖ, gim. 1974-09-16
LAIMUTIS ČIVILIS, gim. 1973-08-18

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0356-3528, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-29 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4986

Įrašas galioja: Nuo 2019-12-09

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0356-3528, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-29 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4986

Įrašas galioja: Nuo 2019-12-09

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0356-3528, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.68 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-11 17:07:56

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/869112

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2007-10-31

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k.

Unikalus daikto numeris: 4400-1277-1110
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0006:194 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 0.5000 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.5000 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.5000 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.5000 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 55.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 2490 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-02

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-06-11

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Inovatyvi energija 2", a.k. 305994753
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1277-1110, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-05-17 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2213
Įrašas galioja: Nuo 2022-05-17

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.
Apribojimas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą nekeisti
pagrindinės žemės naudojimo paskirties 5 metus

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1277-1110, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-09-07 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2980

Įrašas galioja: Nuo 2009-09-15

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1277-1110, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.50 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-11 17:10:38

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 67/5180

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1996-05-20

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Papiškių k.

Unikalus daikto numeris: 6757-0007-0003
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0007:3 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 8.8000 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 8.7400 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 8.7200 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.0200 ha

Vandens telkinių plotas: 0.0600 ha
Nusausintos žemės plotas: 8.7400 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 45.5
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas neatliekant matavimų

Vidutinė rinkos vertė: 35300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-07-11

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-05-20

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Inovatyvi energija 2", a.k. 305994753
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0007-0003, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-07-13 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3276
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-15

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0007-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.02 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0007-0003, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.02 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0007-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 8.74 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-11 17:13:40

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/376956

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2005-03-29

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Palėvenių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Palėvenių k.

Unikalus daikto numeris: 4400-0554-5386
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0007:186 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 1.0000 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.0000 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 1.0000 ha
Nusausintos žemės plotas: 1.0000 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 39.2
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 3890 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-08-08

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-06-22

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Inovatyvi energija 2", a.k. 305994753
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0554-5386, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-08-17 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3-7262
Įrašas galioja: Nuo 2022-08-17

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0554-5386, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.00 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-02 13:02:49

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2023610

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2015-12-09

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Palėvenių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Palėvenių k.

Unikalus daikto numeris: 4400-4038-3777
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0007:164 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 1.4323 ha

Kitos žemės plotas: 1.4323 ha
Nusausintos žemės plotas: 1.4323 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 24.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 4020 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-08-26

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-11-09

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ALFONSAS ŠVIPAS, gim. 1948-02-09
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4038-3777, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-02-02 Dovanojimo sutartis Nr. 438
Įrašas galioja: Nuo 2018-02-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4038-3777, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-02-02 Dovanojimo sutartis Nr. 438

Įrašas galioja: Nuo 2018-02-08

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4038-3777, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.4323 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4038-3777, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.4323 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4038-3777, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-11-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2016-02-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 24SK-207-(14.24.110.)

Plotas: 1.4323 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-03-21

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4038-3777, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-11-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2277
Įrašas galioja: Nuo 2016-03-21

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra
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13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:
13.1. Duomenys patikslinti 2022-08-26, užsakymo Nr. 32412440

Patikslinimas galioja iki: 2022-09-24
Patikslinimas atliktas: ALFONSAS ŠVIPAS, gim. 1948-02-09

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-02 13:01:00

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 67/832

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1993-10-25

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Toliūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Toliūnų k.

Unikalus daikto numeris: 6757-0007-0022
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0007:22 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 8.0300 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 7.8800 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 7.8800 ha
Miško žemės plotas: 0.1500 ha

Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.0650 ha
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško

plotą pateikimo data: 2021-04-02
Nusausintos žemės plotas: 7.8800 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 42.1
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Indeksuota miško medynų vertė: 110 Eur
Miško medynų vertė: 23 Eur

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-08-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100220452

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-15
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-01-28

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: GENOVAITĖ MORKEVIČIENĖ, gim. 1933-01-01
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0007-0022, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1993-08-26 Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 3230
Įrašas galioja: Nuo 1993-10-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0007-0022, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 24SK-1591-(14.24.110 E.)
Plotas: 2356.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-16
9.2. Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0007-0022, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0007-0022, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

KĘSTUTIS KAZLAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0007-0022, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1525
2021-08-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-16
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0007-0022, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-12-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
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Nr. 24SK-1591-(14.24.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-16

11. Registro pastabos ir nuorodos:
1982-03-26 Aukščiausios Tarybos Prezidiumo įsaku Nr. X-2042 Virbinių k. panaikintas.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-11 17:17:01

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1431236

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2011-06-03

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 4400-2178-3266
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0009:188 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 22.8105 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 22.4433 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 22.3360 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.1073 ha
Kelių plotas: 0.0210 ha

Kitos žemės plotas: 0.3462 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.2

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 16479 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-05-30
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-02-23
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LAIMUTIS ČIVILIS, gim. 1973-08-18
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2178-3266, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-12-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4909
Įrašas galioja: Nuo 2011-12-13

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2178-3266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-07-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo

įsakymas Nr. 24VĮ-(14.24.2.)-465
Plotas: 0.021 ha

Įrašas galioja: Nuo 2011-09-05

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta preliminarioji sutartis

UAB "Inovatyvi energija", a.k. 305922992
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2178-3266, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-12-06 Preliminarioji sutartis
Plotas: 1.60 ha

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-15
Terminas: Iki 2023-12-31

7.2. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2178-3266, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-12-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4909
Įrašas galioja: Nuo 2011-12-13

8. Žymos:

8.1.
Apribojimas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą neperleisti
5 metus žemės sklypo žemės

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2178-3266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4909

Įrašas galioja: Nuo 2011-12-13

8.2.
Apribojimas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą nekeisti
pagrindinės žemės naudojimo paskirties 5 metus

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2178-3266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4909

Įrašas galioja: Nuo 2011-12-13

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2178-3266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2178-3266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2178-3266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.4277 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2178-3266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-02-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2011-07-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo
įsakymas Nr. 24VĮ-(14.24.2.)-465

Plotas: 22.8105 ha
Įrašas galioja: Nuo 2011-08-29

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2178-3266, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-02-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Licencija Nr. G-814-(40)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1151

Plotas: 22.8105 ha
Įrašas galioja: Nuo 2011-08-29

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-11 17:20:52

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1507098

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2012-04-06

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 4400-2337-7566
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0009:200 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 1.7184 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.6986 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 1.6820 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.0166 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0198 ha

Nusausintos žemės plotas: 1.7184 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 28.8

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 5350 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-07-11
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-01-20
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Inovatyvi energija 2", a.k. 305994753
Daiktas: 125/716 žemės sklypo Nr. 4400-2337-7566, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-07-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3365
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-25

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: LINAS GAIDŽIŪNAS, gim. 1977-05-10

Daiktas: 591/716 žemės sklypo Nr. 4400-2337-7566, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-12-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4655

Įrašas galioja: Nuo 2022-07-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-7566, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3365

Įrašas galioja: Nuo 2022-07-25
7.2. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: 591/716 žemės sklypo Nr. 4400-2337-7566, aprašyto p. 2.1. , 4.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2012-12-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4655

Įrašas galioja: Nuo 2022-07-25

8. Žymos:

8.1.
Apribojimas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą neperleisti
5 metus žemės sklypo žemės

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-7566, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-12-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4655

Įrašas galioja: Nuo 2013-01-30

8.2.
Apribojimas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą nekeisti
pagrindinės žemės naudojimo paskirties 5 metus

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-7566, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-12-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4655

Įrašas galioja: Nuo 2013-01-30

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-7566, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0166 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-7566, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
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2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.2085 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-7566, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.7184 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-7566, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1815 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Euro Gis", a.k. 302453098
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-7566, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1670

Plotas: 1.7184 ha
Įrašas galioja: Nuo 2012-04-11

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2337-7566, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-03-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo
įsakymas Nr. 24VĮ-(14.24.2.)-195

Plotas: 1.7184 ha
Įrašas galioja: Nuo 2012-04-11

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-11 17:24:23

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/723226

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2007-04-04

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 4400-1072-3667
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0009:174 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 1.3378 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.3378 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 1.3378 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 34.3
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 4710 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-08-08

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-05-04

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Inovatyvi energija 2", a.k. 305994753
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1072-3667, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-04-05 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1490
2022-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 24SK-790-(14.24.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-08-16

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius,
keturioliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1072-3667, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 24SK-790-(14.24.110 E.)
Plotas: 13378.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-08-08

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1072-3667, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 24SK-790-(14.24.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-08-08
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

NERIJUS KAVALIAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1072-3667, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2086
2022-05-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-08-08

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-11 17:28:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 67/3838

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1995-06-21

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 6757-0009-0016
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0009:16 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 3.5200 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 3.5200 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 3.5200 ha
Nusausintos žemės plotas: 3.5200 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 51.4
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 13000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-09-17

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-10-11

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: JURGITA VAIČELIŪNIENĖ, gim. 1976-10-30
AURELIJUS VAIČELIŪNAS, gim. 1979-11-17

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0016, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-09-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3318

Įrašas galioja: Nuo 2020-09-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0016, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-09-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3318

Įrašas galioja: Nuo 2020-09-30

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0016, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-11 17:31:38

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 67/28631

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2003-02-04

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 6757-0009-0099
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0009:99 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 2.0058 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.9901 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 1.8400 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.1501 ha
Užstatyta teritorija: 0.0157 ha

Nusausintos žemės plotas: 1.6240 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 43.7

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 8220 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-04-11
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-04-19
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ALGIS JANKELIŪNAS, gim. 1963-05-04
RIMA JANKELIŪNIENĖ, gim. 1963-03-09

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0099, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-12-17 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4274

Įrašas galioja: Nuo 2020-12-31

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0099, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-14 Sutartinė hipoteka Nr. LP-1579

2022-04-15 IDK Nr. 30000114640349
Įrašas galioja: Nuo 2022-04-15

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0099, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-12-17 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4274

Įrašas galioja: Nuo 2020-12-31

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0099, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 16240.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0099, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 167.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0099, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3366.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
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NERIJUS KAVALIAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0099, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2086
2019-04-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-07-10
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0099, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-04-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2019-07-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 24SK-782-(14.24.110.)

Plotas: 2.0058 ha
Įrašas galioja: Nuo 2019-07-10

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-11 17:32:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/65768

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2003-09-26

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 4400-0096-8490
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0009:118 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 2.4000 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 2.3800 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 2.3800 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0200 ha

Nusausintos žemės plotas: 2.3800 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 47.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 4610 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-26
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-04-01
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ALGIS JANKELIŪNAS, gim. 1963-05-04
RIMA JANKELIŪNIENĖ, gim. 1963-03-09

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0096-8490, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-03-24 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1200

Įrašas galioja: Nuo 2014-05-07

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0096-8490, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-03-24 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1200

Įrašas galioja: Nuo 2014-05-07

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0096-8490, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.04 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0096-8490, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.04 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0096-8490, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 2.38 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-11 17:37:31

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2181664

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2017-10-31

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 4400-4757-3977
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0009:206 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 6757-0009-0021
Žemės sklypo plotas: 0.4750 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.4750 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.4577 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.0173 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.4750 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 47.3
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 949 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-04-11

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-08-16

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100181270
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-15

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-29
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: IRENA BRAZAUSKIENĖ, gim. 1960-06-27
Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 4400-4757-3977, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-04-17 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 1622
Įrašas galioja: Nuo 2018-04-23

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: ZITA GARBUZIENĖ, gim. 1969-03-31

Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 4400-4757-3977, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-04-17 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 1622

Įrašas galioja: Nuo 2018-04-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 4400-4757-3977, aprašyto p. 2.1. , 4.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-04-17 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 1622

Įrašas galioja: Nuo 2018-04-23
7.2. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 4400-4757-3977, aprašyto p. 2.1. , 4.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-04-17 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 1622

Įrašas galioja: Nuo 2018-04-23

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4757-3977, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.475 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4757-3977, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.037 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4757-3977, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.067 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4757-3977, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2017-10-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 24SK-1179-(14.24.110.)

Plotas: 0.475 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-02

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
NERIJUS TAURAS

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4757-3977, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-224

2017-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-02

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-11 17:37:49

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2181666

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2017-10-31

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 4400-4757-3955
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0009:207 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 6757-0009-0021
Žemės sklypo plotas: 2.5261 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 2.4324 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 2.3775 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.0549 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0222 ha

Kitos žemės plotas: 0.0715 ha
Nusausintos žemės plotas: 2.5039 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 45.2
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 4700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-04-11

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-08-16

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100181270
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-15

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-29
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: IRENA BRAZAUSKIENĖ, gim. 1960-06-27
Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 4400-4757-3955, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-04-17 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 1622
Įrašas galioja: Nuo 2018-04-23

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: ZITA GARBUZIENĖ, gim. 1969-03-31

Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 4400-4757-3955, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-04-17 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 1622

Įrašas galioja: Nuo 2018-04-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 4400-4757-3955, aprašyto p. 2.1. , 4.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-04-17 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 1622

Įrašas galioja: Nuo 2018-04-23
7.2. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 4400-4757-3955, aprašyto p. 2.1. , 4.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-04-17 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 1622

Įrašas galioja: Nuo 2018-04-23

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4757-3955, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.028 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4757-3955, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.5625 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
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9.3. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4757-3955, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 2.5261 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4757-3955, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.224 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.5. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4757-3955, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.2738 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4757-3955, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2017-10-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 24SK-1179-(14.24.110.)

Plotas: 2.5261 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-02

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
NERIJUS TAURAS

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4757-3955, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-224

2017-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-02

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-11 17:38:10

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 67/2224

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1996-02-08

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Dičiūnų k.

Unikalus daikto numeris: 6757-0009-0012
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6757/0009:12 Pušaloto k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 24.3800 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 21.3600 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 21.3600 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.6988 ha

Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško
plotą pateikimo data: 2020-12-19

Vandens telkinių plotas: 0.1400 ha
Kitos žemės plotas: 2.8800 ha

Nusausintos žemės plotas: 13.5000 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 48.1

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 92100 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-04-11
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-04-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100181270

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-15
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-29

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ALGIS JANKELIŪNAS, gim. 1963-05-04
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0012, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-02-08 Dovanojimo sutartis Nr. 1021
Įrašas galioja: Nuo 1996-09-13

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0012, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-14 Sutartinė hipoteka Nr. LP-1579

2022-04-15 IDK Nr. 30000114640349
Įrašas galioja: Nuo 2022-04-15

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0012, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0012, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0012, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6757-0009-0012, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
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2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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