


Pranešimas 

apie parengtą UAB „Akmenės vėjo energija“ vėjo elektrinių 

parko įrengimo Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės 

kaimiškojoje ir Akmenės seniūnijose poveikio aplinkai 

vertinimo programą 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: 

UAB „Akmenės vėjo energija“, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, tel. +370 5 210 1297, el. p. 

velektrine@gmail.com. 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengėjas: 

VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. 

info@dvcentras.lt. 

Planuojama ūkinė veikla: 

UAB „Akmenės vėjo energija“ vėjo elektrinių parko įrengimas Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės 

kaimiškojoje ir Akmenės seniūnijose. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: 

15-oje žemės sklypų Naujosios Akmenės kaimiškosios sen. Kivylių, Pakempinių k. ir Akmenės sen. Mančelių, 

Lygeikių, Gailaičių, Ivanauskių k. 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 

Akmenės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių 

departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius, Šiaulių 

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 

pasirinktinoje vietoje: 

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8) 706 

62000, el. p. aaa@aaa.am.lt. 

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima programos rengėjo 

internetinėje svetainėje adresu http://www.dvcentras.lt/parengta-nauja-pav-programa-akmenes-raj/ 

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas: 

10 darbo dienų po paskelbimo, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos. 

Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti: 

PAV dokumentų rengėjui – VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, info@dvcentras.lt su kopija atsakingai 

institucijai. 
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parengta nauja PAV programa Akmenės
raj.

PRANEŠIMAS

2020-11-26

apie parengtą UAB “Akmenės vėjo energija” vėjo elektrinių parko įrengimo Akmenės
r. sav. Naujosios Akmenės kaimiškojoje ir Akmenės seniūnijose poveikio aplinkai

vertinimo programą

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: 
UAB “Akmenės vėjo energija”, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, tel, +370 210 1297,
el. p. velektrine@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengėjas: 
VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97
311, el. p. info@dvcentras.lt

Planuojama ūkinė veikla:  
UAB „Akmenės vėjo energija“ vėjo elektrinių parko įrengimas Akmenės r. sav. Naujosios
Akmenės kaimiškojoje ir Akmenės seniūnijose

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: 
15-oje žemės sklypų Naujosios Akmenės kaimiškosios sen. Kivylių, Pakempinių k. ir
Akmenės sen. Mančelių, Lygeikių, Galaičių, Ivanauskų k.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 
Akmenės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie SAM Šiaulių departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros
ministerijos Šiaulių skyrius, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
leistinumo pasirinktinoje vietoje: 
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Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008,
faks. (8) 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima čia. 1 priedas, 2
priedas, 3 priedas, 4 priedas dėl duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų neviešinamas.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas: 
10 darbo dienų po paskelbimo.

Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti PAV programos rengėjui – VšĮ „Darnaus
vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el.
p. info@dvcentras.lt su kopija atsakingai institucijai.

Darnaus vystymosi centras | Įm.k. 303078950 | A. Stulginskio 5-43, LT-01115, Vilnius
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Talentas áveikia
laikà

Stiklo obuoliai „Metø
ûkis 2020“ nugalëtojams

Rudeniop, prieð gerà mënesá, kartu su Þemës ûkio ir
kaimo plëtros skyriaus vedëja, Ûkininkø sàjungos skyriaus
pirmininke Graþina Gauronskiene, komisijos nariais
apsilankëme trijø rajono ûkininkø ðeimose ir jø
dirbamuose laukuose. Karantinas dar nebuvo paskelbtas,
tad susitikome gyvai. Tai tradicinis, antrà deðimtmetá,
kartà metuose, kai nuimamas derlius ir ûkininkai turi
daugiau laiko, apsilankymas, praneðant, kad jie iðrinkti
„Metø ûkio“ nugalëtojais.  Visi ðá rudená aplankyti
ûkininkai buvo nustebinti þinios.

Roma JONIKIENË

Tradicija tokia: „Metø ûkio“
nugalëtojai iðkilmingai
apdovanojami þmonëmis gausiame
renginyje, kuris tradiciðkai
sukvieèiamas Naujosios Akmenës
kultûros rûmuose. Nugalëtojams
áteikiamos dekoratyvios  stiklinio
obuolio skulptûrëlës, su ûkininkais
darbinius ir verslo ryðius palaikanèiø
ámoniø atstovai taip pat atvykdavo
pasveikinti. Nuoðalëje nelikdavo
rajono vadovai. Visada bûdavo
gausu apdovanojimø, negailima
gerø þodþiø ir padëkø uþ darbà.
Þinoma, tokio susibûrimo tikëtasi
ir ðiemet, jei viskas bûtø susiklostæ
kitaip. Dël karantino lapkrièio 27 –
àjà planuotas „Metø ûkio“
pagerbimas atidëtas. Ûkininkø
vadovë rajone G. Gauronskienë
patikino, kad nei kolegø pasiekimai,
nei darbðtumas nepamirðti.
„Lapkrièio 27 – oji iðskirtinë diena,
kai visi bûtume susirinkæ á tradicinæ
„Metø ûkis 2020“ ðventæ. Mes,
duonos augintojai, kaip ir visi –
buvome lyg pasislëpæ, maþiau
bendraujantys, sukomës darbuose.
Ir  jau galime kalbëti apie rezultatus.

Rezultatais dþiaugiamës. Visos
patirtys nugulë á mûsø atminties
kerteles, o mes ir vël turime patikëti,
jog kiti metai bus dosnesni, geresni,
nes þmogus be vilties ir tikëjimo
prarastø pats save,“- kolegoms
ûkininkams, jei jie bûtø susirinkæ á
ðventæ, pasakytø skyriaus
pirmininkë. Ðiuokart padëkos gerieji
þodþiai pas ûkininkus nukeliavo
kitais bûdais – laiðkais.  Kadangi
negalima susitikti ir pabûti kartu,
pasidþiaugti ûkininkø aukðtais
rezultatais,  Ûkininkø sàjunga
paskelbë  pavardes, kurios didelio
palaikymo susilaukë ið Ûkininkø
sàjungos skyriaus valdybos,
bendruomenës nariø,  seniûnø, ir
buvo  iðrinkti 2020 – øjø „Metø
ûkiais“ rajone. Apdovanotieji
ûkininkai komisijos apibûdinti
ávardinant ûkiø privalumus ir gerais
þodþiais atsiliepiant apie asmenybes.
Papilës seniûnijoje ûkininkaujantys,
visuomeniðki, gerbiami kaimynø ir
bendruomenës - Kazys ir Dovilë
Joniðkiai. Ðeima  ûkininkauja nuo
1993 m. Kazys yra dalyvavæs ðalies
artojø varþybose ir uþëmæs aukðtà
prizinæ vietà. Ûkyje plëtojama

Sudëtinga kaimynystë –
daugiabuèius
bendrinantis þenklas

Kaþi kaip paskutiniu metu nesiseka – skøsti ir guostis
kaimynais ateina garbaus amþiaus, ligø varginami þmonës.
Padëti jiems labai maþai galimybiø, mat triukðmas
kaimynø bute yra sàlyginis dalykas. Vieniems muzika,
garsiai kalbantis televizorius ar vaikø lakstymas, þaidimai
kamuoliu, ðuns lojimas yra tragedija, o kitiems kasdienë
gyvenimo dalis, á kurià galima nekreipti dëmesio.
Naujosios Akmenës V. Kudirkos gatvës 20 name
nepasitenkinimas kaimynyste kibirkðèiuoja tarp garbaus
amþiaus kaimynës ir vaikus moèiutei paliekanèios ðeimos.

triukðmas tenka man“, - pasakojo ir
tuo pat metu verkë moteris. Ji
guodësi, kad tik dabar iðëjo ið
ligoninës, gydësi. Ir vienas gydytojos
patarimø buvo: reikia ramybës.

Sudëtinga kaimynystë –
daugiabuèius bendrinantis þenklas, ir
nuo tos þymës niekur nedingsi.
Senam þmogui triukðmas nëra
draugas. O jaunam, ypaè maþam
vaikui, judëjimas, bëgiojimas,
þaidimai neatsiejama vaikystës dalis.
Neþinau recepto, kaip suderinti
skirtingus poreikius, mat kiekvienas
turi teisæ á, jo supratimu, patogø
gyvenimà. Ið triukðmo
nepakelianèios moters atsineðtø
dokumentø suprantu – skundai bei
nesutarimai ásisenëjæ, randu 2017
metais raðytà praneðimà policijai.
Moteris gavo atsakymø,  ir ne vienà,
kad su buto ðeimininke ir jos dukra
kalbëtasi. Triukðmo nepakelianti
paðnekovë kreipësi ir á Savivaldybës
administracijos direktoræ, skundas
perduotas Vieðosios tvarkos skyriui.
Metø pradþioje, sausio mënesá,
skundà dël triukðmo kaimynø bute
pateikusi moteris gavo atsakymà ið
policijos. Raðoma, kad paþeidimo
esmë – maþametës keliamas
triukðmas (nuo 18 val. iki 22 val.), to
rezultatas – paðlijusi sveikata.
Trikdomas poilsis ir ramybë.
Pareigûnø atsakyme raðoma, kad
suaugusieji nepanaudojo tëvø

Valo - nevalo, moki vis vien?
Ramûnas ÞIMANTAS

Á „Vienybës“ redakcijà kreipësi
skaitytoja, pasipiktinusi gauta VðÁ
„Akmenës bûstas“ sàskaita.
Skaitytoja, kurios pavardë redakcijai
þinoma, teigë, jog jos nesumokëtà
kiemø valymo mokestá uþ 2020
rugsëjo mënesá, namà
administruojanti VðÁ „Akmenës
bûstas“ pateikë apmokëti spalio
mënesio sàskaitoje, prid4dama já
prie renovacijos kainos. Akmeniðkë
sakë, jog atsisakë mokëti uþ kiemø
prieþiûrà, nes rugsëjo mënesá
gatvëje vyko remontas ir kiemas jo
metu nebuvo valomas.

VðÁ „Akmenës bûstas“ buhalterë
– apskaitininkë Jurgita Reivytienë
redakcijai paaiðkino, jog ið jø
pateiktø sàskaitø pirmiausia
dengiami bendro naudojimo
elektros energijos kaðtai, po to-
ámokos paslaugoms, tarp jø ir kiemø
valymui; ir galiausia, jei lieka-
apmokama renovacijos paslaugø

eilutë sàskaitoje. Visa tai daroma
elektroniniu bûdu, pagal nustatytà
programà, tad jei gyventojas
nemoka uþ kurià nors paslaugà,
programa vis vien dengia sumà taip,
kaip yra nurodyta.

J. Reivytienë teigë, jog jø ástaiga
tik skaièiuoja  mokesèius uþ kiemø
valymà ir surinktus juos perveda
ðiuos darbus vykdanèiai UAB
„Naujosios Akmenës
komunalininkas“. Jei yra vykdomi
renovacijos darbai inicijuoti ir
priþiûrimi VðÁ „Akmenës bûstas“,
ámonë perspëja komunalininkus,
kad renovacijos metu tokio namo
teritorija nebûtø valoma, ir
mokesèiai ið gyventojø uþ kiemo
valymà nëra skaièiuojami. Tuo tarpu
A.Puðkino 42 namo Akmenëje
renovacijos darbø rugsëjo mënesá
nebuvo. Seniûnijos iniciatyva esà
buvo tvarkoma gatvës danga ir
ðaligatviai. Taèiau  Akmenës
seniûnija apie tai, kad remonto metu
valymo darbø nereikia, UAB

„Naujosios Akmenës
komunalininkas“ neinformavo.
Tokiu bûdu, kaip teigiama ðios
ámonës raðte seniûnijai ir „Akmenës
bûstui“: „negavus informacijos apie
vykdomus renovacijos ir remonto
darbus A.Puðkino g. 38,40 ir 42
namuose, bendrovës teritorijos
valytoja tvarkë namø aplinkà pagal
galimybes; buvo grëbiama nupjauta
þolë, renkamos atsitiktinës ðiukðlës,
ravima þolë prie namø pamatø.
Netvarkomos buvo tik tos namø
teritorijø vietos, kur bûtent vyko
renovacijos ir remonto darbai“.

Akmenës seniûnë Laura
Ulmienë redakcijai patvirtino, kad
komunalininkø nepraðyta nutraukti
A.Puðkino gatvës 42 namo kiemo
valymo darbø, nes tvarkyta gatvës
vaþiuojamoji dalis, árenginëti
ðaligatviai, apðvietimo stulpai, o
daugiabuèiø namø kiemai, tarp jø ir
skaitytojos gyvenamojo,
rekonstrukcijos nepaliesti, todël
valymas juose neturëjo nutrûkti. Nukelta á 3 puslapá

Nukelta á 5  puslapá

Roma JONIKIENË

Vienas galimø bûdø pasiekti
taikà ir atsikovoti bent kelias
valandas ramybës – pokalbis, gal ir
ne vienas, su kaimynais, kurie jûsø
manymu, per daug triukðmauja.
Kaimyniðki reikalai komplikuojasi,
kai viename daugiabuèio butø
gyvena garbaus amþiaus, prastos
sveikatos vieniðas þmogus, kuriam
tyla ir ramybë labai reikalinga. Bet
ramø gyvenimà kitaip supranta
vienu aukðtu aukðèiau gyvenantys

buto ðeimininkai, kuriø namuose
daþnai, bûna ir kasdien, moèiutës
prieþiûrai paliekami anûkai,
atvedamas ðunelis. Dël kasdienio
triukðmo verkianti moteris situacijà
apibûdino taip: „Maþametë
mergaitë laksto po kambarius, kaþkà
mëto, ðokinëja, daiktai bilda, krenta,
ðuo loja. Anûkas jau paauglys, tad
kaimynës bute lankosi su mergaite.
Visiðkai neturiu ramybës.
Keisèiausia, kad vaikai ir mama,
nors gyvena tame pat name, kaip ir
nebûna savo bute. Tad visas

Nukelta á 2 puslapá

Akmenës rajono savivaldybës mero
Vitalijaus Mitrofanovo potvarkiu:

Ðaukiamas Akmenës rajono savivaldybës tarybos dvideðimtasis posëdis
2020 m. lapkrièio 30 d., 12.00 val., Savivaldybës didþiojoje posëdþiø salëje
ir nustatoma, kad jis vyks nuotoliniu bûdu realiuoju laiku elektroniniø
ryðiø priemonëmis.

Teikiama Savivaldybës tarybai svarstyti ðiuos klausimus:
Dël Akmenës rajono savivaldybës vieðosios bibliotekos nuostatø

patvirtinimo.
Dël Akmenës gamtos ir kultûros parko tarybos nuostatø patvirtinimo.
Dël Akmenës rajono savivaldybës 2019 metø visuomenës sveikatos

stebësenos ataskaitos patvirtinimo.
Dël Visuomenës sveikatos prieþiûros organizavimo Akmenës rajono

savivaldybës ugdymo ástaigose tvarkos apraðo patvirtinimo.
Dël Akmenës rajono savivaldybës tarybos 2020 m. vasario 17 d.

sprendimo Nr. T-7 „Dël Akmenës rajono savivaldybës 2020 metø biudþeto
patvirtinimo“  pakeitimo.

Pelnytas Europos Tarybos þenklas uþ
nepriekaiðtingà valdymà

Vidaus reikalø ministerija praneðë, jog Akmenës
rajono savivaldybë apdovanojama Europos Tarybos
þenklu uþ nepriekaiðtingà valdymà. Apdovanojimø
ceremonija vyks nuotoliniu bûdu lapkrièio 30 dienà.

Ðis aukðtas Savivaldybës ávertinimas – tai patikinimas,
kad dauguma Akmenës rajono gyventojø savo kraðte
jauèiasi gerai, jø lûkesèiai patenkinami, á jø poreikius
ásiklausoma. Akmeniðkiai tai iðsakë gausiai dalyvaudami
anoniminëje apklausoje, kurioje vertino ávairius
Savivaldybës veiklos aspektus. Pelnytas apdovanojimas
– tai taip pat pagyrimas Savivaldybës merui ir tarybai,

Nukelta á 3 puslapá



Parduoda skaldytas berþines,
alksnines, juodalksnio malkas,
berþines kaladëles maiðuose,
pjaustytas atraiþas, pjuvenø
briketus, statybinæ medienà. Tel.
+370 642 22222.

Parduoda: berþines, miðrias
pjaustytas atraiþas, skaldytas,
kaladëmis malkas. Iðraðo
sàskaitas. Perka miðkà. Tel.: (8-
617) 05035; (8-606) 67031.

BRIKETAI
Pigiausiai parduodame
baltarusiðkus durpiø

briketus, cilindrinius durpiø
briketus, pjuvenø briketus,

pjuvenø granules. Pristatome
nemokamai.

 Tel. (8-603) 01003.

Parduodame baltarusiðkus
durpiø briketus, Kuzbaso
akmens anglá (fasuota
didmaiðiuose). Pristatome.

Tel. (8-620) 54421.

Parduodame alksnines,
berþines, miðrias malkas
(ràsteliais, kaladëmis, skaldytas).

Tel. pasiteirauti: (8-625)
37286; (8-624) 19654.

Parduodame baltarusiðkus
durpiø briketus. Kokybæ

garantuojame. Tel. (8-670)
27829, (8-671) 36215.

Parduodu lapuoèiø malkas
(alksninës, berþinës)  ràsteliais
po 3 m., kaladëmis, skaldytas.

Tel.. (8-625) 75220.

Pigiai parduodu sausas,
skaldytas lapuoèiø malkas.

Tel. (8-612) 63179.

Parduodame medþio, durpiø
briketus, akmens anglá.
Þemaièiø g. 13, Venta. Tel. (8-
600) 26309, (8-425) 39213.

Parduodu sausas, skaldytas
malkas, atraiþas, 3 m ràsteliais.
Iðraðome sàskaitas. Tel. (8-620)
87337.

Parduodame kiaulienos
skerdienà puselëmis. Lietuviðkà
svilinta - 2.85, lenkiðka - 2,60
Eur uþ kg. Atveþame.

 Tel. (8-607) 12690.

Gaminame ir montuojame
ádëklus  be i  pr is tatomus
kaminus, ardome pertvaras.
Suteikiame garantijà.

 Tel. (8-687) 20944, (8-612)
14163.

Terasos, pavësines, stogai
ir  s toginës ,  malkinës ,
sandël iukai  i r  daug k i tø
darbø ið medienos.

Tel. +370 611 03903.

Gaminame ir montuojame
kaminø ádëklus, pristatomus
apðiltintus kaminus, ardome
kaminø pertvaras, didiname
angas. Kaminø skardinimas.

Skambint i  te l .  (8 -608)
18556.

VISOS LAIDOJIMO
PASLAUGOS: kremavimas,
karstai, urnos, ðarvojimo
drabuþiai, katafalko nuoma,
duobës kasëjai – neðëjai, þvakës,
gëlës, vainikai. Naujojoje
Akmenëje ir Akmenës rajone.
MB „Glausta”.

Tel. (8-615 ) 26999, (8-672)
71704.

*PASLAUGOS*

Keleiviø perveþimas
AUTOBUSAIS!

8-17 ir 20-50 vietø autobusai
iðvykoms, ekskursijoms ir kitoms
kelionëms.  Tel. (8-698) 71333.

Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinkà ir

iðvenkite iðlaidø baudoms!
BUITINIØ NUOTEKØ

VALYMO ÁRENGINIAI
(„Buiteka“, „Feliksnavis“,
„Traidenis“, „Ðvaistë“,

„August“ ir kt.)
GAMINTOJØ KAINOMIS

Árenginiø montavimo,
aptarnavimo darbai

10 m. garantija
GALIMYBË PIRKTI
IÐSIMOKËTINAI!

Atvykstame, nemokamai
konsultacijai visoje

Lietuvoje!
DIRBAME IR

SAVAITGALIAIS
Tel. (8-686) 80106

Parduoda berþo, àþuolo
briketus, sertifikuotas A1 klasës
granules, stambià, plautà akmens
anglá, malkas. NEMOKAMAS
PRISTATYMAS.

 Tel. (8-637) 22227.

Berþiniai briketai nuo
100 Eur.

NEMOKAMAS
pristatymas.

 Tel. +370 679 05882

Parduodame baltarusiðkus
durpiø briketus didmaiðiuose,
pjuvenø briketus „Ruf“, pjuvenø
granules.

 Tel.: (8-612) 45589, (8-605)
66576.

Greitai, nebrangiai
restauruojame minkðtus
baldus, maðinø sëdyniø
apmuðalus, senovinius baldus,
platus medþiagø pasirinkimas.
Sodø g. 7, Maþeikiai, tel. (8-
670) 37671. Artimieji dëkoja

Parduodame broileriø
skerdienà, lesintos kvieèiais,
kukurûzais, mësa geltona,
apdorota rankomis (nupeðtos),
kaina uþ kg – 4.90 Eur.

Tel. (8-608 ) 39334.

o

Parduodu 220 kg kiaulæ bei
Fuchtelá (grûdø vëtymo ir
rûðiavimo maðinà) .

 Tel. (8-672) 60002.

Parduodame statybinæ
medienà, atraiþas.

Gaminame laiptus, duris,
dailylentes, lauko baldus.

Dþioviname medienà.
Iðraðome sàskaitas.

 Tel. (8-686) 00310,
 (8-684) 91220.

Briketai!
Sveriame jûsø kieme!
Baltarusiðki durpiø, berþo

pjuvenø, saulëgràþø lukðtø briketai,
plauta akmens anglis, malkos
ràsteliais, kaladëmis, skaldytos.
Atveþame nemokamai.

Uþsakymai priimami  tel.: +370
672 77720, +370 679 08900.

Parduodame kokybiðkà
kietà kurà!

* Baltarusiðki durpiø
briketai

* RUF pjuvenø briketai
* Pjuvenø granulës
+370 640 77774

PRANEÐIMAS
apie parengtà UAB „Akmenës

vëjo energija“ vëjo elektriniø
parko árengimo Akmenës r. sav.
Naujosios Akmenës kaimiðkojoje
ir Akmenës seniûnijose poveikio
aplinkai vertinimo programà

Planuojamos ûkinës veiklos
uþsakovas: UAB „Akmenës vëjo
energija“, Konstitucijos pr. 9-41, LT-
09308 Vilnius, tel. +370 5 210 1297,
el. p. velektrine@gmail.com.

Planuojamos ûkinës veiklos PAV
programos rengëjas:

VðÁ „Darnaus vystymosi centras“,
A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115
Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p.
info@dvcentras.lt.

Planuojama ûkinë veikla:
UAB „Akmenës vëjo energija“

vëjo elektriniø parko árengimas
Akmenës r. sav. Naujosios Akmenës
kaimiðkojoje ir Akmenës seniûnijose.

Planuojamos ûkinës veiklos vieta:
15-oje þemës sklypø Naujosios

Akmenës kaimiðkosios sen. Kivyliø,
Pakempiniø k. ir Akmenës sen.
Manèeliø, Lygeikiø, Gailaièiø,
Ivanauskiø k.

Poveikio aplinkai vertinimo
subjektai:

Akmenës rajono savivaldybës
administracija, Nacionalinio
visuomenës sveikatos centro prie
SAM Ðiauliø departamentas,
Kultûros paveldo departamento prie
LR Kultûros ministerijos Ðiauliø
skyrius, Ðiauliø apskrities
prieðgaisrinë gelbëjimo valdyba.

Atsakinga institucija, kuri priims
sprendimà dël planuojamos ûkinës
veiklos leistinumo pasirinktinoje
vietoje:

Aplinkos apsaugos agentûra, A.
Juozapavièiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. (8-706) 62008, faks. (8-706) 62000,
el. p. aaa@aaa.am.lt.

Su planuojamos ûkinës veiklos
PAV programa susipaþinti galima
programos rengëjo internetinëje
svetainëje adresu http://
www.dvcentras.lt/parengta-nauja-
pav-programa-akmenes-raj/

Pastabø ir pasiûlymø teikimo
terminas:10 darbo dienø po
paskelbimo, terminà skaièiuojant nuo
kitos dienos.

Pasiûlymus dël PAV programos
galima teikti:PAV dokumentø
rengëjui – VðÁ „Darnaus vystymosi
centras“, info@dvcentras.lt su kopija
atsakingai institucijai.

Naujojoje Akmenëje
Respublikos gatvëje
parduodamas 2 kambariø butas,
IV a.  Sodas.  Tel. (8-686) 26221.

Parduodu tvarkingà 2
kambariø butà II a.,
Respublikos g. Naujojoje
Akmenëje. Tel. (8-670) 43554.

Parduodamas 3 kambariø
butas Ramuèiø g. 40, Naujojoje
Akmenëje. Kaina sutartinë.
Tel.(8-687) 45843

Parduodu erdvø 4 kambariø
butà Akmenëje, Stadiono g.,
plytiniame, renovuotame name,
III a. Tel. (8-684) 11558.

Parduodu melasà, 200, 600,
1000 l talpas, 220 – 380 v malkø
skaldykles, grûdø malûnus,
traiðkytuvus, burokø tarkas,
sviestmuðius, pieno
separatorius, daugiameèiø þoliø
sëklas, paðarinius grûdus,
traiðkytus miðinius, kukurûzus,
garstyèiø, ridiko, daugiameèiø
þoliø sëklas. Tel. (8-658) 97372.

Ðitaip viskas trapu:
Glostai dienà lyg gëlæ nuskintà.
Nejuèiom þaidi su laiku,
Kol ið rankø jis skaudþiai
iðkrinta...

A. Þilinskas
Nuoðirdþius padëkos þodþius

tariame giminëms, artimiesiems,
draugams, bendradarbiams,
buvusiems kolegoms, velionio
draugams bei kaimynams uþ
buvimà kartu paskutinëje
mylimo vyro, tëèio, senelio,
Alfonso MEIÞIO kelionëje á
amþinuosius namus. Esame
dëkingi visiems, visiems, kurie
stiprinote mus, parëmëte,
atjautëte, dalijotës dvasios
stiprybe, aukojote maldà ir
ðviesià atminimo mintá. Aèiû
Jums.

Þmona Adolfina, sûnus
Egidijus ir dukra Elona su

ðeimomis

ÁVAIRIOS ÞALIUZËS,
ROLETAI, TINKLELIAI,
ÁVAIRIØ UÞUOLAIDØ

SIUVIMAS
Apie 500 atnaujintø audiniø

rûðiø.
Gamybos terminas – 4 d.
Atvyksta su pavyzdþiais
Maþiausiomis kainomis

Lietuvoje!
Tel.: 8 425 51151

Mob.: 8 616 82843
Skambinti bet kuriuo metu.

PARDUODAMOS KOMERCINËS

PATALPOS NAUJOJOJE AKMENËJE,
puikus matomumas, paèiame

miesto centre.
Tel. (8-687) 70644.

Parduodami Akmenëje:
garaþas (duobë ir rûsys, elektra)
ir sodas S/B Dabikinë. Atlikti
kadastriniai matavimai.

Tel. (8-616)  49 007.

Parduodami Naujojoje
Akmenëje: 2 kambariø butas ,
III a., mûrinis namas ir iðskirtinis
30 a. namø valdos sklypas
graþioje, ramioje vietoje, atlikti
kadastriniai matavimai.

Tel. (8-687) 70644.

Parduodu naujus klausos
aparatus, ákraunami, kaina – 50
Eur ir elektrinius prietaisus
þiurkëms, pelëms naikinti 12 Eur.
Siunèiu. Tel (8-678) 66028.

Þeme, kodël prie savæs
 priglausti skubi
Tuos, kurie teikia viltá, paguodà,
Kurie tauria ir jautria ðirdimi
Save kitiems atiduoda…
Nuoðirdþiai uþjauèiame

kaimynæ Eugenijà
JAROCKIENÆ bei
artimuosius dël mylimo
sûnaus Romo JAROCKIO
mirties. Te ðviesûs
prisiminimai palengvins
iðsiskyrimo skausmà.
Guodþiame, liûdime ir esame
kartu.

Áëjimo kaimynai

Nebeiðgirsit jau daugiau
 tëvelio balso,
Tik atminty paliks jo
þodþiai iðtarti.
Uþgeso mielos akys,
 nusviro darbðèios rankos,
Ir paliko vien sielvartas ðirdy...
Dël  brangaus tëvelio,

senelio, prosenelio  mirties
nuoðirdþiai uþjauèiame
Petronëlæ STONIENÆ bei jos
artimuosius. Tvirtybës Jums.
Liûdime ir esame drauge.

E. ir A. Ðkultinai,
L. ir A Stoniai, V. ir M.

Stoniai, A. Tamaðauskaitë,
V. Bukauskas,

I. ir V. Bludsukiai,
E. ir D. Juzumai

*PARDUODA*

Parduodu 1,5 kambario butà
Naujosios Akmenës senamiestyje,
renovuotame name ir garaþà.

Tel. (8-648) 41184.




