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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS
Pagal sutartį Nr. 2017/02/20/3-962
Vilnius, 2017 m. rugpjūčio 23 d.

UAB „Geologistic“ įm. k. 302492756, atstovaujama projekto vadovo Audriaus Dambrausko,
a.k. 37902010518, Eitminų g. 16-111, Vilniuje, iš vienos pusės (toliau vadinamas Vykdytoju), ir UAB
„Lašų duona“, įm.k. 173727496, Respublikos g. 106 / 1, Rokiškis, atstovaujama vykdančiojo direktoriaus
Nerijaus Aukštuolio, veikiančio pagal įmones įstatus, iš kitos pusės (toliau vadinamas Užsakovu), kartu
vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi sudarė šį darbų
perdavimo–priėmimo aktą:
1. Vykdytojas perduoda Užsakovui darbą – paruoštus PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
„Gamybos paskirties pastato – gamyklos (7.8), su buitinėmis patalpomis, Sandėliavimo
paskirties pastato – sandėlio (7.9) su administracinėmis patalpomis, kitų inžinerinių statinių,
A. Strazdelio g. 9, Rokiškio m. Statybos projektas“, o Užsakovas šiuos darbus priima.
2. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas
egzempliorius pateikiamas Vykdytojui, kitas lieka Užsakovui.
3. Šalių adresai ir parašai:
Vykdytojas
UAB „Geologistic“
Įmonės kodas: 302492756
Eitminų g. 16 - 111, Vilnius
Tel. Mob: +370-61255089

Audrius Dambrauskas
______________________________
Parašas
A.V.

Užsakovas
UAB „Lašų duona“
Įmonės kodas: 173727496
Respublikos g. 106 / 1, Rokiškis

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekiai

Pastabos

m2
%

17 861,00
10
0,16

Pagal DP – 50
Pagal DP – 2.00

m2
m2
m³
m
vnt.

1 502,90
66,88
7 257
18,79
5
II

m2
m2
m2
m
vnt.

1131,16
269,70
7 28126
7,45
1-2

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas
2. sklypo užstatymo tankumas
3. sklypo užstatymo intensyvumas
II. PASTATAI
1. Gamybos paskirties pastatas (7.8)
1.1. bendras plotas
1.2. tame skaičiuje administracinės paskirties
1.3. tūris
1.4. pastato aukštis
1.5. aukštų skaičius
1.6. statinio atsparumo ugniai laipsnis
2. Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9)
2.1. bendras plotas
2.2. tame skaičiuje administracinės paskirties
2.3. tūris
2.4. pastato aukštis
2.5. aukštų skaičius

1.
2.
3.
4.
1.
2.

2.6. statinio atsparumo ugniai laipsnis
2.7. energinio naudingumo klasė
III. INŽINERINIAI TINKLAI
Vandentiekis (miesto vandentiekis)
m
Nuotekos (miesto kanalizacija)
m
Elektros tiekimas
kV, m
Šildymas (dujomis), rekuperacija
m³
IV. KITI STATINIAI
Autosvarstyklės
m2
Katilinė
m2

(buitinės patalpos)

2 aukšte
administracija

II
C
50
150
400kV, 20m
30

Dujų rezervuaras

150
36,00

Statinio projekto vadovas
______________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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1. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1.1. DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ
DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTO DALIS
SĄRAŠAS
Privalomųjų TP rengimo dolumentų sąrašas
 Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.
 Teritorijų planavimo dokumentai.
 Projektinių pasūlymų remgimo užduotis.
1.2 PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SĄRAŠAS
LR įstatymai
 LR Statybos įstatymas.
 LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
 LR Žemės įstatymas.
 LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir “CE” ženklinimas
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas
STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai
STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo
taisyklės ir grafiniai žymėjimai
STR 1.07.02:2005 Žemės darbai
STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūra
STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techninė priežiūra
Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr.17- 424;
2002, Nr.96-4233)
STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga STR 2.01.01(4):2008 ESR.
Naudojimo sauga
STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos.
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys
Objektas:
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STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
STR 2.05.01:2005 Pastatų šiluminė technika
STR 2.06.01:1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos
STR 2.09.04:2008 Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui
STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin.,
2009,Nr.138-6095)
 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“
 (Žin., 2009, Nr. 63-2538)
 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2010, Nr. 1-338)
 “Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės” PAGD prie VRM direktoriaus 2010m. liepos 27d.
įsakymo Nr.1-233 redakcija
 “Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės” (Žin., 2011, Nr.8-378)
Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.
 RSN 156-94. Statybinė klimatologija
 EĮĮ. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012, Nr. 1-22
 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170). Aktuali
redakcija nuo 2014-01-04;
 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu
Nr. A1-22/D1-34;
 DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
 Tarybos direktyvos 92/57/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinose arba
kilnojamose statybvietėse įgyvendinimo (aštuntoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/
391/ EEB 16 straipsnio 1 dalyje) 3 straipsniu;
 DT 8-00. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės.
 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės –2005-03-04
 Garo ir karšto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės.
 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (LR aplinkos ministro 2006m gruodžio 29d. įsakymas
Nr.D1-637, Žin. 2007, Nr.10-403).
Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai
HN 24:2003 ”Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai “
HN 33-2011 “Akustinis triukšmas.Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose ir jų aplinkoje
HN 35: 2007 ”Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios
aplinkos ore. HN 69-2003 ”Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose.
Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai”
HN 98-2000 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų ašvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji
matavimo reikalavimai”
1998 05 14, Nr.85/233 ”Del darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo”
LAND 3-95 Paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo,
mokesčio už taršą taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo tvarka
PASTABA: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams ir teisės aktams, automatiškai
vadovaujamasi juos pakeitusiais.
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1.3. PRADINIAI DUOMENYS
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Užsakovo suderinta projektavimo užduotis;
Teritorijų planavimo dokumentai;
Techninės sąlygos
Žemės sklypo nuosavybės dokumentai

1.4. BENDRIEJI DUOMENYS










Statinio projekto pavadinimas – Gamybinės paskirties pastatas – grikių gamykla (7.8)
su buitinėmis patalpomis, sandėliavimo paskirties pastatas (7.9) su administracinėmis
patalpomis, kiti inžineriniai statiniai. Statybos projektas.
Paskirtis – gamybos, sandėliavimo.
Statytojas – UAB „LAŠŲ DUONA“.
Statinių adresas – A. Strazdelio g. 9, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.
Sklypo kad. Nr: 7375/0028:9.
Statinių kategorija – neypatingi.
Statybos rūšis – nauja statyba.
Projekto stadija – projektiniai pasiūlymai (PP).
Energetinio naudingumo klasė – nenustatoma.
1.5. ESAMA PADĖTIS, PROJEKTAVIMAS

Planuojama nauja statinių statyba kitos paskirties tuščiame žemės sklype, kurio naudojimo būdas
skirtas pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms. Žemės sklypo plotas 17.681m² (1.7681 ha).
Sklype projektuojami sublokuoti statiniai - gamybos paskirties pastatas – grikių gamykla, kurioje
bus apdorojami (valomi, lukštenami) ir pakuojami grikiai, bei produkcijos sandėliavimo pastatas su
administracinėmis patalpomis, parduotuve, bei laboratorija.
Gamyklos patalpos išsidėsto 5 lygiuose, techniniuose aukštuose. Pastato aukštis 18.150 m iki
karnyzo, iki kraigo 18,790 m. Prie pastato blokuojamas priestatas su grūdų išpylimo duobe elevatoriui.
Dalyje patalpų įrengiamos buitinės, sandėlininko patalpos, ventkamera,
Gamybos pastato didžiausi išorės išmatavimai 18,660 m X 29,00m
Prie gamybos paskirties pastato blokuojamas sandėliavimo paskirties pastatas – sandėlis, kuriame
bus laikoma paruošta produkcija. Išskiriama patalpa produkcijos pakavimui.
Sandėliavimo paskirties pastato dalyje numatoma įrengti parduotuvę, laboratoriją, virš jų antrame
aukšte projektuojamos administracinės patalpos.
Sandėlio aukštis 7.45m iki kraigo (6,15 m iki karnyzo), didžiausi sandėliavimo pastato išmatavimai
plane 24.60mX42.60m
Sklype projektuojami grūdų saugyklos bokštai, elevatorius, atliekų šalinimo silosai (bokštai),
automobilinių svarstyklių pastatas, katilinės pastatas. Numatomas vandens telkinys – prūdas, skirtas
lietaus vandens surinkimui ir gaisrų gesinimui, talpinantis 2100m³ vandens, suskystintų dujų požeminis
rezervuaras, modulinė tranzitinė transformatorinė. Šalia sklypo praeina tranzitinės komunikacijos.
Sklype numatomi keliai krovininiam transportui, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai. Teritorija
apželdinama.
Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.
PV A. Dambrauskas
Atest. Nr. A1351
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Aplinkos apsaugos agentūrai
aaa@aaa.am.lt, raimondas.palionis@aaa.am.lt

2017-08-09 Nr. A17-111

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PRIIMTĄ GALUTINĘ ATRANKOS IŠVADĄ
Informuojame, kad MB "Aplinkosaugos sprendimai" apie 2017-08-04 priimtą UAB "Lašų
duona" grikių gamyklos statybos ir eksploatacijos A. Strazdelio g. 9, Rokiškis poveikio aplinkai
vertinimo galutinę atrankos išvadą Nr. (28.5)-A4-8052 informavo visuomenę vadovaujantis
Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 liepos mėn. 15 d.
įsakymu Nr. D1-370.
Pridedame skelbimų kopijas:
1. Skelbimas respublikiniame laikraštyje "Lietuvos aidas", kopija (1 lapas)
2. Skelbimas Rokiškio regiono laikraštyje "Gimtasis Rokiškis"
3. Skelbimas Rokiškio sav. Rokiškio miesto seniūnijoje (1 lapas)
4. Skelbimas Rokiškio savivaldybėje (1 lapas)

Direktorė

Rasa Volungevičienė

Rasa Volungevičienė, tel. 8-686 41250, rasa@aplinkosaugossprendimai.lt

MB „Aplinkosaugos sprendimai”
Įmonės kodas 302955357
Parko g. 14A, D. Riešė, Vilniaus r.

tel. +370 686 41250
el. p. info@aplinkosaugossprendimai.lt
www.aplinkosaugossprendimai.lt

A.S. Nr. LT90 7300 0101 3428 1938
Bankas AB “Swedbank”
Banko kodas 73000

2017 08 08 Nr. 175-7

9

SKELBIMAI

Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos
Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo
sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.
Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com
INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
1.Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: VšĮ Lietuvos aukštoji
jūreivystės mokykla, I. Kanto g. 7, Klaipėda, LT-92123 Klaipėdos m. sav., tel./faksas:
(8 46) 397240, el. paštas: lajm@lajm.lt. 2. PŪV pavadinimas: Fizinio-psichologinio
parengimo, gelbėjimo įrangos treniruočių bei automobilių pravažiavimo ir stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir eksploatacija. 3. PŪV veiklos vieta: PŪV numatoma
vykdyti žemės sklypuose (kad. Nr. 2101/0003:524 ir 2101/0003:518 Klaipėdos m.
k.v.), esančiuose I. Kanto g. 7A ir 7, Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-08-04 raštu Nr. (28.3)-A4-8026 priėmė atrankos išvadą, kad
VšĮ Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla PŪV - fizinio-psichologinio parengimo,
gelbėjimo įrangos treniruočių bei automobilių pravažiavimo ir stovėjimo aikštelių
rekonstrukcijai ir eksploatacijai - poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas. 5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų
nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 9.00 – 16.00 val.) VšĮ Lietuvos aukštoji
jūreivystės mokykla, I. Kanto g. 7, Klaipėda, tel./faksas: (8 46) 397240. 6. Pasiūlymus
persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo
(darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus
g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt.
7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti
20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.)
Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos
skyriuje, Birutės g. 16, Klaipėda ir UAB „Ekosistema“ biure, Taikos pr. 119, Klaipėda,
tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo - M. Šileika.
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1.AB „Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Didlaukio g. 58,
Vilnius, stogo remonto darbams atlikti konkurso būdu.
Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/
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Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus),
žemės sodybas tel.: 8 651 39039.
INFORMACIJA apie grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos A.
Strazdelio g. 9, Rokiškyje galutinę atrankos išvadą
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB "Lašų duona", Respublikos g.
106/1, Rokiškis, tel. +370 458 32841, lasai@lasai.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Grikių paruošimo gamyklos statyba
ir eksploatacija
Planuojamos ūkinės veiklos vieta - A. Strazdelio g. 9, Rokiškis
Persvarstoma atsakingos institucijos 2017-05-12 priimta atrankos išvada
Nr. (28.5)-A4-5026: planuojamai ūkinei veiklai - grikių paruošimo gamyklos statybai ir eksploatacijai A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje - poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.
Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas (toliau- Panevėžio departamentas) 2017-05-18 raštu Nr. 2.5-968 (16.8.6.5.11) kreipėsi į Aplinkos
apsaugos agentūrą prašydamas persvarstyti atrankos išvadą ir paprašė papildomos
informacijos: gretimų žemės sklypų savininkų sutikimų dėl SAZ įteisinimo, triukšmo
sklaidos modeliavimo rezultatų ir informacijos apie triukšmo skaičiavimo metodiką.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.
Panevėžio departamentas gavęs papildytą informaciją 2017-07-26 raštu Nr. 2.51303 (16.8.6.5.11) informavo, kad pritaria Aplinkos apsaugos agentūros priimtai
atrankos išvadai Nr. (28.5)-A4-5026. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) teritorijoje
nėra kultūrinių, istorinių, archeologinių vertybių, saugomų teritorijų. Pagal atliktus
aplinkos oro teršalų sklaidos pažemio koncentracijų skaičiavimus, oro teršalų ribinės
vertės nebus viršijamos. Oro taršai mažinti bus įrengti du oro teršalų valymo įrenginiai,
pastato ventiliacijos angos bus nukreipiamos į priešingą pusę nei gyvenamoji teritorija.
Gamybinių nuotekų nesusidarys, buitinės nuotekos bus išleidžiamos į miesto tinklus.
Paviršinės nuotekos išleidžiamos į miesto tinklus ir priešgaisrinį vandens telkinį. PŪV
ir pravažiuojančio transporto triukšmas neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.
PŪV vykdymas mineralinio vandens vandenvietės SAZ cheminės taršos apribojimo
3-ioje (b sektorius) apsaugos juostoje nėra draudžiamas.
2017-08-04 Aplinkos apsaugos agentūros priimta galutinė atrankos išvada
Nr.(28.5)-A4-8052: planuojamai ūkinei veiklai - grikių paruošimo gamyklos statybai ir
eksploatacijai A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Nr.288

A. Macijausko medalis šiemet skiriamas biržiečiams
Saulius Kaminskas
Antano Macijausko medalis šiais metais skiriamas
Biržų krašto žmonėms. Šis simbolinis apdovanojimas
įteiktas šeštadienį vykusioje Biržų miesto šventėje.
A. Macijausko konkurso komisijai vertinti buvo
pateikti trijų spaudos žurnalistų darbai, taip pat
pasiūlyta alternatyva - apdovanoti A. Macijausko
medaliu Biržų krašto žmones (taip pat žurnalistus)
už jų indėlį ir iniciatyvą populiarinti A. Macijausko
idėjas. Komisijos narių bendru sutarimu šiemet
simbolinis A. Macijausko medalis bus įteiktas Biržų
krašto žmonėms.
A. Macijausko (1874-1950), iškilaus kovotojo
už lietuvišką spaudą, publicisto ir leidėjo asmeny-

bei įprasminti specialią premiją 2008 metais įsteigė
Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų
kūrėjų asociacija ir Biržų rajono savivaldybė. Apdovanojimas skiriamas už geriausius žurnalistikos darbus
(straipsnius, publikacijas, televizijos ir radijo laidas,
paskelbtas visuomenės informavimo priemonėse)
arba iniciatyvas, ugdančias pilietinį patriotizmą, nacionalinio pasididžiavimo jausmą, meilę valstybinei
kalbai ir nacionalinei kultūrai. Premijos laureatui
įteikiamas piniginis prizas, Stasio Makaraičio sukurtas
medalis ir diplomas.
Su A. Macijausko asmenybe glaudžiai siejasi Spaudos, kalbos ir knygos atgavimo diena. Tai jis 1900
metais Sankt Peterburge išleido lietuvišką žemėlapį
"Žemėlapis lietuviškai latviško krašto". Cenzūrai

uždraudus jo platinimą, Vyriausiosios spaudos reikalų
valdybos viršininkui kunigaikščiui N. V. Šachovskojui A. Macijauskas iškėlė bylą ir ją laimėjo įrodęs,
kad lietuviškosios spaudos draudimas yra juridiškai
neteisėtas, nes nebuvo išleista jokio įsakymo spaudai
lietuviškomis raidėmis drausti. Byla buvo vienas
pagrindų baigti spaudos draudimą.
A. Macijausko premija iki šiol jau apdovanoti
žurnalistai Indrė Makaraitytė (2008 m.), Vitalija
Morkūnienė (2009 m.), Juozas Šalkauskas (2010
m.), Jūratė Ablačinskaitė (2011 m.), Daiva Grikšienė (2012), Romas Sadauskas-Kvietkevičius (2013),
Algirdas Vladislovas Butkevičius (2014), Virginijus
Savukynas (2015), Vaiva Lanskoronskytė-Stanienė
ir Ignas Stanys (2016).

J.Basanavičiaus premija tapo nacionaline
Lama Jurkaitytė
Vyriausybė, įgyvendindama pernai rudenį Seimo priimtas Etninės kultūros
valstybinės globos pagrindų įstatymo pataisas, trečiadienį nutarė steigti nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją ir naikinti anksčiau teiktą valstybinę to paties
vardo premiją.
„Džiaugiuosi, kad šiandien Vyriausybė pakeitė Jono Basanavičiaus premijos
statusą bei šią premiją prilygino nacionalinėms premijoms, kartu pabrėždama
lietuvių tautos patriarcho nuopelnus ne tik kuriant Valstybę, bet ir puoselėjant
kultūrą. Reikšminga ir tai, kad darbai etninės kultūros srityje, puoselėjantys nacionalinę tapatybę, skatinantys pasididžiavimą savo kultūriniu paveldu vertinami
nacionaliniu lygmeniu", - sakė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.
Nacionalinė J.Basanavičiaus premija ir laureato diplomas ir ženklas, kaip ir
iki šiol, bus įteikiama tautos patriarcho gimimo dieną - lapkričio 23 d. Lietuvos
nacionaliniame muziejuje.
Premija skiriama siekiant įvertinti asmenį arba bendrą veiklą vykdžiusią asmenų
grupę už reikšmingą kūrybinę ir mokslinę veiklą etninės kultūros srityje. Kandidatais Premijai gauti gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai
asmenys ir asmenų grupės, vykdžiusios bendrą veiklą etninės kultūros srityje.
Kiekvienais metais skiriama viena 800 bazinių socialinių išmokų dydžio
premija (analogiškai Lietuvos nacionalinėms kultūros ir meno premijoms), kuri
mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Kultūros
ministerijai. Premija skiriama Nacionalinei J.Basanavičiaus premijos komisijai
atrenkant kandidatą, kurio veikla labiausiai atitinka premijos tikslą.
Kultūros ministerijos iniciatyva J. Basanavičiaus vardu pavadintą valstybinę
premiją Vyriausybė įsteigė 1992 metais. Pirmąja Valstybinės Jono Basanavičiaus

premijos laureate prieš 25 metus tapo dainininkė Veronika Pavilionienė. Vėlesniais
metais premijos buvo įteiktos muzikologei Zitai Kelmickaitei, etnografei Angelei
Vyšniauskaitei, kalbininkui, tautosakininkui Leonardui Saukai, etnologui Libertui
Klimkai, Nacionalinio muziejaus direktorei Birutei Kulnytei, filosofui, literatūrologui,
Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjui Vaclovui Bagdonavičiui, praėjusiais metais - lietuvių
mitologui, religijotyrininkui, rašytojui ir vertėjui Dainiui Razauskui.
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Laisvės kovų istorijos muziejuje –
dar vienas istorinis akcentas
Justas KAČERAUSKAS
Obeliuose, Laisvės kovų istorijos
muziejaus erdvėse iš po žemės dygsta
dar vienas istorinis objektas – Streikų bunkerio kopija. Šis požeminis
statinys, kaip mano muziejininkai,
pasitarnaus edukacinei veiklai.
Apie ilgai brandintą istorinio statinio idėją „Gimtajam...“ papasakojo istorikas Valius Kazlauskas, kuris,
beje, su talkininkais beveik kiekvieną
dieną pluša statybos vietoje.
Anot V. Kazlausko, idėja statyti
tokį bunkerį sugalvota vykdant edukacinę veiklą moksleiviams. „Permainingos žiemos, rudens, pavasario
metu ne visada pavyksta pasiekti istorines vietas, o vasarą bijoma erkių
įkandimo. Mūsų, muziejininkų, lūkestis edukacinę veiklą vykdyti ištisus
metus. Bunkeris atstatomas identiškas
laisvės kovotojų Streikų bunkeriui,
kurio istorijos fragmentus gali pamatyti Grubų miške Plunksnočių masyve. Taip pat statybas lėmė, jog laisvės
kovotojų Streikų šeima – legendinės asmenybės, sugebėję išlikti aktyviais kovotojais ilgus 14 metų. Istorikų įvardijami kaip „nenugalėtieji“,
gavę tuometinės aukščiausios sovietinės valdžios garantinį raštą su garantija „saugiai legalizuotis“, 1958 m. legalizavosi, o dar po trejų metų – buvo
išduoti ir teisiami. Juozas Streikus nuteistas mirties bausme, o Izidorius ilgus metus kaip politinis kalinys kalėjo
sovietiniuose lageriuose. Muziejininkams ne kartą teko bendrauti su šių
partizanų artimaisiais, muziejuje saugomi artimųjų dovanoti eksponatai,
susiję su šių asmenybių veikla. Taip
pat šiuo metu Grubų miške išlikę autentiško Streikų bunkerio fragmentai,
kurie tapo istorikų lankymosi vieta“,
- pasakojo istorikas.
Pasak V. Kazlausko, pastatytame ir
įrengtame bunkeryje jaunimas visus
metus galės susipažinti su laisvės ko-

votojo patirtimi ir pojūčiu gyvenant
uždaros slėptuvės sąlygomis. Taip
pat susipažinti su jų veikla ir pabandyti pajusti tai, ką patyrė to laikmečio jaunuoliai, dažniausiai iš panašaus bunkerio atsidūrę ant miestelio
grindinio ar žvyrduobės bevardžiame kape.
Istoriko teigimu, bunkeris pasitarnaus dar ir pagarbios nuomonės apie
laisvės kovotojus formavimui. „Bunkeryje ir įrengtoje edukacinėje klasėje jaunimas galės stebėti savo bendraamžius, išgirsti jų potyrį, nufilmuotą
vaizdą pasilikti atminčiai. Galiu pasidžiaugti, jog Obelių bendruomenė
nėra šykšti patarimais. Jos dėka pasiūlytas nuolatinis talkininkas Virginijus Krasauskas stropiai ir sąžiningai
darbuojasi. Padeda ir Obelių seniūnija. Statinys turi būti tvarus, užtikrinantis jame dalyvaujančių edukacinės programos dalyvių saugumą.
Todėl darbų pobūdis yra įvairus –
nuo betonuotojo iki staliaus. Dalį šio
plataus projekto finansuoja Lietuvos
kultūros taryba, Rokiškio rajono savivaldybė, taip pat paremia laisvės
kovų istorijai neabejingi piliečiai“, pasakojo istorikas V. Kazlauskas.

Iš kairės: dailininkės Emilija Klemkaitė, Eglė Kurlavičienė, dekanas Eimantas Novikas, vicemeras Egidijus Vilimas, dailininkai
Sigita Klemkaitė, Arūnas Uogintas, Arūnas Augutis.
V. Bičiūnaitės nuotr.

Rokiškio centrą papuoš naujos langinės
Vilma BIČIŪNAITĖ
Penktadienį Rokiškio krašto muziejuje vyko 13-ojo langinių tapymo
plenero uždarymas. Dalyvių skaičiumi negausiausias, bet džiuginantis rezultatu – dešimtyje langinių
liaudies skulptūrų motyvais nutapyti šventieji Marija Maloningoji,
Ona, Jurgis, Kotryna, Rokas, Agota, Antanas, Cecilija, Kazimieras ir,
be abejo, Šv. apaštalas evangelistas
Matas. Juos vaizduodami, dailininkai stengėsi išlaikyti ir paryškinti
liaudies drožybos primityvumą.
Dailininkas Arūnas Augutis apžvelgė plenero eigą, pristatė ir pakomentavo kolegų darbus. Pasak jo, kūrybinius
planus pakoregavo dekanas Eimantas
Novikas, pataręs nutapyti Šv. Matą,

saulutes vaizduoti viršutiniame filinge,
o šventuosius – apatiniame, kad jie einantiems gatve pro parapijos valgyklą
būtų akių lygyje. A. Augučio nuomone,
šis patarimas labai pasiteisino, nes langinės beveik dviejų metrų aukščio. Dailininkas pabrėžė langinių funkcionalumą – jos bus suveriamos, pakabintos
ant autentiškai padarytų vyrių.
Kalbėdamas apie plenero organizavimą, A. Augutis pastebėjo, kad jis
prasidėjo nelaimingai, bet baigėsi sėkmingai. Mat šiam projektui negauta finansavimo iš Lietuvos kultūros tarybos,
tuomet iniciatyvos ėmėsi plenero organizatorius, visuomeninės organizacijos
„Tyzenhauzų paveldas“ vadovas Raimondas Sirgėdas. Plenerui lėšų skyrė
verslo klubo nariai UAB „Duguva“, AB
„Rokiškio sūris“, UAB „Ivabaltė“, UAB
„Meteka“ bei privatūs rėmėjai Valdas ir

Irma Pipikai, Dalius ir Rasa Trumpos.
Menotyrininko, tapytojo Arūno
Uoginto manymu, visos Rokiškyje
tapytos langinės – tai unikali meno
sklaida mieste, galerija po atviru
dangumi – įvykęs faktas.
Uždaryme dalyvavusio vicemero
Egidijaus Vilimo pastebėjimu, reiškiniu
tapusiam plenerui verta numatyti galimybę skirti lėšų iš rajono biudžeto, kad
jis nenutrūktų dėl finansinių nesklandumų. Rajono VVG projektų vadovė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė skatino
išnaudoti pleneruose nutapytas langines reprezentuojant Rokiškį: jas nufotografuoti ir sudaryti katalogus, naudoti ant atvirukų ar lankstinukų.
Langines numatyta pakabinti rudenį, per miesto šventę. Kol kas besidomintieji jas gali pamatyti muziejaus dailės oficinoje.

Kam rūpi Salų dvaras?
Reda MILAKNIENĖ
Valius Kazlauskas (kairėje) aktyviai
dalyvauja kasimo darbuose.

Salų dvare tarptautinę kalbotyros mokyklą keturioliktą kartą rengę
mokslininkai iš viso pasaulio nebetyli ir klausia – kam mūsų rajone rūpi
Salų dvaras?
Jį intelektualai norėtų matyti kaip
dvarų kultūros pavyzdį. Stovyklų
metu čia ne tik skaitomos paskaitos kalbininkams, gimsta naujos idėjos, verda diskusijos. Jau kelerius metus rengiami ir nemokami koncertai,
skamba tarptautinio lygio žvaigždžių
atliekama muzika. Tuo tarpu jokio
remonto dešimtmečiais nesulaukiantis dvaras griūva – jo būklė kasmet
akivaizdžiai prastėja. Mokslo žmonės
kasmet spėlioja – ar kitais metais jie

Istorikas Valius Kazlauskas (kairėje) ir Obelių Laisvės kovų istorijos muziejaus
vedėjas Andrius Dručkus formuoja pirmuosius statybos žingsnius.

Statinys, anot istorikų, privalo būti tvarus, mat jame bus vykdomi edukaciniai
užsiėmimai.
V. Kazlausko archyvo nuotr.
Užs. 902

galės vėl čia susirinkti...
Salų dvare keturioliktą kartą vykusioje tarptautinėje kalbininkų vasaros
mokykloje šiemet dalyvavo apie 40
žmonių, tarp jų kviestiniai lektoriai:
Johan van der Auwera (Antverpeno
universitetas, Belgija), Claire Moyse-Faurie (LACITO-CNRS, Paryžius),
Sonia Cristofaro (Pavijos universitetas, Italija). Stovyklos idėjiniai vadovai – profesorius Akselis Holvoet ir
Salose gimusi kalbininkė Gina Kavaliūnaitė – Holvoet. Klausiami, ar kitais metais vėl sulauksime jų ir rokiškėnams taip patinkančių koncertų,
svarstė, jog daug kas priklausys nuo
atsakingų asmenų požiūrio į dvarą.
Ar stovyklos dalyviai nesiskundžia
gyvenantys itin prastomis sąlygomis?
„Mokslo žmonės kuklūs, daug ką nu-

INFORMACIJA apie grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos
A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje galutinę atrankos išvadą
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Lašų duona", Respublikos g. 106/1, Rokiškis,
tel. (8–458) 32841, lasai@lasai.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Grikių paruošimo gamyklos statyba ir eksploatacija.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – A. Strazdelio g. 9, Rokiškis.
Persvarstoma atsakingos institucijos 2017-05-12 priimta atrankos išvada Nr. (28.5)-A45026: planuojamai ūkinei veiklai – grikių paruošimo gamyklos statybai ir eksploatacijai A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas (toliau- Panevėžio departamentas) 2017-05-18 raštu Nr. 2.5-968 (16.8.6.5.11) kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą
prašydamas persvarstyti atrankos išvadą ir paprašė papildomos informacijos: gretimų žemės
sklypų savininkų sutikimų dėl SAZ įteisinimo, triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų ir informacijos apie triukšmo skaičiavimo metodiką.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.
Panevėžio departamentas gavęs papildytą informaciją 2017-07-26 raštu Nr. 2.5-1303
(16.8.6.5.11) informavo, kad pritaria Aplinkos apsaugos agentūros priimtai atrankos išvadai
Nr. (28.5)-A4-5026. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) teritorijoje nėra kultūrinių, istorinių, archeologinių vertybių, saugomų teritorijų. Pagal atliktus aplinkos oro teršalų sklaidos pažemio
koncentracijų skaičiavimus, oro teršalų ribinės vertės nebus viršijamos. Oro taršai mažinti bus
įrengti du oro teršalų valymo įrenginiai, pastato ventiliacijos angos bus nukreipiamos į priešingą
pusę nei gyvenamoji teritorija. Gamybinių nuotekų nesusidarys, buitinės nuotekos bus išleidžiamos į miesto tinklus. Paviršinės nuotekos išleidžiamos į miesto tinklus ir priešgaisrinį vandens
telkinį. PŪV ir pravažiuojančio transporto triukšmas neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.
PŪV vykdymas mineralinio vandens vandenvietės SAZ cheminės taršos apribojimo 3-ioje (b
sektorius) apsaugos juostoje nėra draudžiamas.
2017-08-04 Aplinkos apsaugos agentūros priimta galutinė atrankos išvada Nr.(28.5)-A4-8052:
planuojamai ūkinei veiklai – grikių paruošimo gamyklos statybai ir eksploatacijai A. Strazdelio g.
9, Rokiškyje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Užs. 981

tyli“, - svarstė kalbininkai. Priekaištus
dėl atsakingų asmenų požiūrio į minėtą dvarą jie išsakė stovyklą aplankiusiam rajono merui Antanui Vagoniui.
Mokyklos metu draugiškoje ir neformalioje aplinkoje dalyviai pristatė
savo tyrimų rezultatus iš įvairių lingvistikos sričių. Kaip ir ankstesniais
metais, vasaros mokyklą lydėjo nemokami muzikiniai renginiai, šiemet
pirmą kartą spektaklį atvežė „Keistuolių teatras“. Muzikos festivalį finansiškai parėmė Lietuvos kultūros
taryba. Savaitę vykusi mokykla surengta iš Lietuvos mokslo tarybos Vilniaus universitetui skirtos finansinės
paramos.
Plačiau apie kalbininkus Salų dvare – ketvirtadienio „Gimtajame Rokiškyje“.

Terorizavo
Penktadienį vakare rokiškietė (gim.
1953 m.) pranešė, kad namų kieme
sutuoktinis (gim. 1955 m.) smurtavo ir
grasino. Įtariamasis ieškomas apklausti.
Sekmadienį Rokiškio gyventoja
(gim. 1989 m.) pranešė, kad liepos 3 ir
4 dienomis prieš ją smurtavo sutuoktinis (gim. 1991 m.).

Ieškomi įtariamieji
mušeikos
Liepos 26 d. paryčiui Jūžintuose,
prie ežero esančioje poilsiavietės pavėsinėje, išgertuvių metu tarp draugų kilo
konfliktas. Buvo sumuštas 1990 m. gimęs vyras. Jam nustatytas rankos lūžis
ir sumušimas, kojos pjautinės-kirstinės
žaizdos, galvos sumušimas ir kirstinės
žaizdos. Jis išleistas gydytis ambulatoriškai. Trys įtariamieji, registruoti Rokiškio rajone, ieškomi apklausai. Jie gimę
1983 m., 1984 m., 1988 m.
Parengta pagal PK inform.
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apie UAB

"LaSq duona" planuojamos gamyklos Roki5kyje gaut4 galuting atrankos iSvad4 del poveikio
aplinkai vertinimo.

Pridedama:
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.

Skelbimas del UAB "LaSq duona" galutines atrankos iSvados del poveikio aplinkai
vertinimo (1 lapas).
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
ROKIŠKIO SKYRIUS

Gavėjas:
UAB "Lašų duona"
Respublikos g. 106 / 1, Rokiškis

Nr.
Į 2017-07-27 Nr.

SUVAGST-7996

-(8.53.E.)

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE
ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI
Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius, atsiţvelgdamas
į 2017-07-27 prašymą Nr. GST-7996, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų tiesimo / statybos /
rekonstravimo valstybinėje ţemėje, kurioje nesuformuoti ţemės sklypai:
Susisiekimo komunikacijų, inţinerinių elektros tinklas "Elektros kabelis" ( Įtampa, kV: 110-150
kV), vandentiekis "Vandens įvadas" ( Skersmuo, mm: 50tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų
110 mm), nuotekų tinklas "pasijungimas į nuotekų tinklus"
( Skersmuo, mm: 160-200 mm), ryšių (silpnos srovės)
statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)
tinklas "Ryšio linijos pasijungimas", kitas transporto
tinklas "Įvaţiavimas į sklypą"
Ţemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 7375/0028:0009 A. Strazdelio g. 9, Rokiškio m., Rokiškio
r. sav.
adresas (-ai)*
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (ai)*
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)*
* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inţinerinius tinklus į konkretų ţemės sklypą arba konkrečiam statiniui
aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėţinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inţineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame
brėţinyje paţymėtoje vietoje. Pridedamas brėţinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.
Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10 metų terminui, kai valstybinėje ţemėje, kurioje pagal
sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, inţinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas ţemės sklypas.
Biudţetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, tel. 8 706 85 79, faks. 8 706 86 981, el. p.
rokiskis@nzt.lt

2
Susisiekimo komunikacijos, inţineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini
statiniai turi būti pradėti statyti per 3 metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti
susisiekimo komunikacijų, inţinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.
Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inţineriniai tinklai ar jiems
funkcionuoti būtini statiniai sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir neregistruojami
Nekilnojamojo turto registre. Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos ţemos
ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir poţeminių kabelių linijos bei įrenginiai,
įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su poţeminių kabelių kanalais,
linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.
Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inţineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis,
išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inţineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams
naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.
Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inţineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir
valstybinė ţemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie
tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės ţemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės
ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrių.
PRIDEDAMA. 1 lapas.

Aušra Tičkienė, tel. 8 706 85 801, el. p. ausra.tickiene@nzt.lt
38129344
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Sutartiniai žymėjimai

Prašymo teikėjas UAB "Lašų duona"
Nacionalinės
žemės tarnybos
prie Žemės ūkio Nacionalinė žemės tarnyba prie
ministerijos
Žemės ūkio ministerijos, Rokiškio
padalinys, kuriam skyrius
teikiamas
prašymas

Parengta: 2017.02.28,
Galioja iki: 2020-02-27

PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS17-06350

Klientas: UAB "LAŠŲ DUONA"
Kliento kontaktiniai duomenys: Respublikos g. 106, Rokiškis, Rokiškio r. sav., +37068247857,
lasai@lasai.lt
Objekto pavadinimas: Gamybinis statinys (cechas)
Objekto adresas: A.Strazdelio 9, Rokiškis, Rokiškio r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N5706350
Kliento paraiškos Nr. 17-06350
duomenys

Elektros energijos tiekimo patikimumo
kategorija
I
II
III

Atvado tipas
(vienfazis,
trifazis)

Esama leistinoji naudoti galia
(kW):

-

-

-

Nauja leistinoji naudoti galia (kW):

-

-

400

Trifazis

Iš viso leistinoji naudoti galia
(kW):

-

-

400

Trifazis

1.
Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio A.Strazdelio 9, Rokiškis,
Rokiškio r. sav., prijungimui prie AB ESO skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui
parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.
2.
Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma 10/0,4 kV transformatorinės MTT 0,4 kV
skirstomuosiuose įrenginiuose ant vartotojo abonentinių 0,4 kV kabelių prijungimo gnybtų.
3.
Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. Parengti elektros įrenginių prijungimo projektą pagal šių Prijungimo sąlygų 4 punkto techninius
sprendinius. Projektas turi atitikti STR „Statinio projektavimas“ bei Bendrovės technologinės tinklo
plėtros strategijos ir Bendrovės reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus
internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias
projektavimo įmones. Dėl projektui rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovėje
asmenų kontaktų galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu info@eso.lt arba į
Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo
centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai  Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Kreipiantis nurodykite šių
sąlygų numerį ir savivaldybę kurioje yra projektuojamas objektas.
3.2. Parengtą projektą (atspausdintą 2 egzemplioriais, skaitmeninę jo kopiją įrašytą į kompaktinį diską
ar USB laikmeną (brėžiniai ir schemos DWG bylose AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF
bylose)) pateikti į Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų
aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai  Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).
3.3. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą prijungimo paslaugos
mokestį. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Bendrovės Klientų aptarnavimo centre „Gilė“
kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai  Klientų
aptarnavimo centrai „Gilė“). Bendrovė, gavusi pasirašytą prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėtą,
prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą, įmoką, organizuos rangovo parinkimą ir preliminariai per 60
kalendorinių dienų, po prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu
rangovu, suteiks prijungimo paslaugą. Prijungimo paslaugos suteikimo terminas gali keistis,
atsižvelgiant į parengto projekto techninius sprendinius, darbų sezoniškumą ar pasikeitus teisės aktų
reikalavimų nuostatoms.
Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

3.4. Vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais įrengti elektros liniją
(toliau - įvadą), nuo Objekto vidaus elektros paskirstymo skydo iki komercinės apskaitos skydo
įrengiamo, kaip nurodyta šių Prijungimo sąlygų 4 punkte. Įvado įrengimui galite kreiptis į reikiamą
kvalifikaciją turinčias įmones.
3.5. Atlikti Objekto elektros tinklo ir įvado, iki nuosavybės ribos su Bendrove, techninės būklės
įvertinimą. Klientas pateikia Objekto elektros tinklo schemą, varžų matavimo protokolus bei kitus
įstatymais numatytus dokumentus Valstybinei energetikos inspekcijai (toliau - VEI). Objekto elektros
tinklas yra parengtas prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VEI inspektorius, neradęs
trūkumų, patvirtina išduodamas pažymą apie įrengtų elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą.
Daugiau informacijos galite rasti www.vei.lt.
3.6. Elektros įrenginiams, kuriems dėl sudėtingų gamybinių procesų yra būtinas ypatingai stabilus
elektros energijos tiekimas ar persiuntimas, t. y. didesnis elektros energijos tiekimo ar persiuntimo
(įtampos) stabilumas, nei numatytas LST EN 50160 „Viešųjų skirstomųjų tinklų tiekiamos elektros
įtampinės charakteristikos“ standarto nuostatose, rekomenduojama įsirengti vietines technines
priemones (įtampos stabilizatorius, autonominius elektros energijos šaltinius ir kt.), mažinančias
įtampos svyravimus, trumpuosius ir ilguosius pertrūkius. Techninių priemonių įdiegimas numatomas
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2013 m. gruodžio 4 d.
Įsakymu Nr. 86 punkto nuostatomis, „Vartotojas (išskyrus buitinį vartotoją) privalo įdiegti technines
priemones, reikalingas technologiniams procesams saugiai sustabdyti ir galimiems nuostoliams
išvengti ar maksimaliai juos sumažinti“. Plačiau www.eso.lt.

4.
Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai
4.1. Įrengti (visą parą laisvai Klientui ir Bendrovės personalui prieinamoje vietoje) modulinę tranzitinę
transformatorinę (toliau - MTT) 1x630 kVA gabarito. MTT sumontuoti:
4.1.1. 10 kV skirstyklą su reikiamu prijunginių kiekiu, sumontuojant 10 kV linijiniuose narveliuose
linijinius galios skyriklius, galios transformatoriaus 10 kV narvelyje galios skyriklį.
4.1.2. vieną 630 kVA galios transformatorių;
4.1.3. 0,4 kV skirstyklą su reikiamu prijunginių kiekiu, sumontuojant 0,4 kV saugiklių kirtiklių blokus ir
paliekant dvi rezervines vietas saugiklių kirtiklių blokų sumontavimui.
4.2. MTT prijungimui suprojektuoti esamos 10 kV kabelių linijos L-Rokiškio TP-1-TR2 užvedimą
tranzitu, suprojektuojant 10 kV 120 mm² skerspjūvio kabelių linijas nuo esamos kabelių linijos
projektuojamos nutraukimo vietos iki MTT.
4.3. Patiekto elektros energijos ir reaktyviosios energijos kiekio apskaitymui, projektuojamos MTT 0,4
kV skirstykloje suprojektuoti ir sumontuoti srovės transformatorius, kurie tenkintų Elektros įrenginių
įrengimo bendrųjų taisyklių 145 ir 149 puntkų reikalavimus.
4.4. Įvertinant naujai projektuojamus elektros įrenginius projekte atlikti relinių apsaugų (RAA)
skaičiavimus normaliu ir avariniu darbo režimu. Nustačius neatitikimus, numatyti RAA įrenginių ar RAA
nuostatų pakeitimą/įrengimą.
4.5. Ant MTT išorinės sienos įrengti komercinės apskaitos spintą (toliau - KAS) su elektros energijos
apskaitos skaitikliu, bandymų gnybtynais ir automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos
valdikliu (toliau - AEEAS).
4.6. AEEAS įrangą suderinti darbui su šiuo metu veikiančia bendrovės automatizuota elektros energijos
apskaitos sistema. AEEAS įranga turi atitikti bendrovės techninius reikalavimus ir turi būti apjungta su
bendrovės automatizuota elektros skaitiklių nuskaitymo sistema.
5.
Kita informacija
5.1.
Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB
Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų
aptarnavimo telefonu 1802.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino

Vyresnysis inžinierius ŠIMANEC DARJUŠ

parengė

Inžinierius AIDUKAS ROMANAS

Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Liudijimas/polisas
Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Nr. PCAD 041927
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Leidimas draudimo rūšies veiklai išduotas 2004-05-20, Nr. 06.07.03.09.050/96. BTA ADB 2010-11-02 Valdybos nutarimas Nr.
92.
DRAUDĖJAS

GEOLOGISTIC,UAB, Geležinkelio g. 3-14A, Vilnius, Lietuva, tel. 8600000000, el. paštas -, įmonės kodas 302492756

DRAUDIKAS

AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva,
tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas
LT100005808219

DRAUDIMO SUTARTIES
PAGRINDAS

Su Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis susipažinau, supratau ir pasižadu
vykdyti jų sąlygas.

DRAUDIMO LAIKOTARPIS

Galioja nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31
Draudimo sutartis įsigalioja nuo polise nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, nepriklausomai nuo to, ar yra sumokėta
pirma ar visa draudimo įmoka

DRAUDIMO OBJEKTAS

Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo
sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1
dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio
projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, arba dėl netinkamo statinio projektavimo,
kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių
projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų
mastą per metus.

DRAUDIMO SUMA
Bendra draudimo suma:
Draudimo suma vienam
draudiminiam įvykiui:
DRAUDIMO ĮMOKA
Įmokos mokėjimo grafikas:

464d3d5082c074840586d37bbab08889

290 000,00 EUR (Du šimtai devyniasdešimt tūkstančių EUR 00 ct)
290 000,00 EUR (Du šimtai devyniasdešimt tūkstančių EUR 00 ct)
425,74 EUR (Keturi šimtai dvidešimt penki EUR 74 ct)
106,00 EUR įmokėti iki 2017-01-01
106,00 EUR įmokėti iki 2017-03-01
106,00 EUR įmokėti iki 2017-06-01
107,74 EUR įmokėti iki 2017-09-01

IŠSKAITA

Besąlyginė - 2 900,00 EUR

DRAUDIMO LIUDIJIMO
IŠDAVIMO DATA IR VIETA

2016-12-28, Klaipėdos privačių biuras

PAPILDOMOS SĄLYGOS

Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra.

PASTABOS
Apdrausti visi objektai ar jų dalys, suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.
Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra.
Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d.
Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225.
Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punktą, šalių nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
GEOLOGISTIC,UAB
A.V. ______________________

DRAUDIKO ATSTOVAS:
AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY” FILIALAS
LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS

A.V. ______________________
(parašas)

(parašas)

JUS APTARNAVO:
MINARIS, UADBB
Tel. 8-52
1/2

AAS “BTA Baltic Insurance Company” (LV40103840140, buveinės adresas Valdemara iela 63, LV-1010 Ryga, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
“BTA Baltic Insurance Company” filialą , į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259
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