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2017 04 11

INFORMUOJAME, kad
2017 04 20, 12.15 val. bus atliekami žemės sklypo (proj. Nr. 5047-2),
esančio Lavoriškių k., Lavoriškių sen.,
Vilniaus r. sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 4144/0400:0398), registruoto Vladislavo Grablevskio
vardu, paveldėtojus dalyvauti bendros žemės sklypų ribos ženklinime
vietovėje.
Matavimus atliks valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Vilniaus
žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus
specialistai, Konstitucijos pr. 23-328
(A korpusas), Vilnius,
tel. 8 601 73 573,
el. p.: edvin.zukovski@vzf.lt.
Užs. LM-170

INFORMUOJAME, kad 2017 04 24,
11.00 val. bus atliekamas žemės
sklypo (projektinis Nr. 751-2), esančio Suktiškių k., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame gretimo žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4101/0600:0132),
registruoto Onos Baliukonienės
vardu, paveldėtojus dalyvauti bendros žemės sklypo ribos ženklinime
vietovėje.
Matavimus atliks valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Vilniaus
žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus
specialistai, Konstitucijos pr. 23-326
(A korpusas), Vilnius,
tel. 8 616 29 311,
el. p.: algis.salkauskas@vzf.lt.
LM-170

EUROJACKPOT tiražo Nr. 219
2017 04 07
Eurojackpot - 73 302 170,90 Eur
10 27 43 45 46 + 04 08
Atspėta: Laimėjimas:
5+2
73 302 170,90 Eur
5+1
374 807,90 Eur
5
99 213,80 Eur
4+2
4 070,30 Eur
4+1
287,50 Eur
4
135,70 Eur
3+2
54,60 Eur
2+2
19,20 Eur
3+1
19,20 Eur
3
17,20 Eur
1+2
8,30 Eur
2+1
8,30 Eur
Prognozė:
Eurojackpot - 86 mln. Eur
JĖGA tiražo Nr. 5324
2017 04 07
Didysis prizas - 125 117,50 Eur
02 09 10 12 13 16 + 04
Atspėta: Laimėjimas:
6
125 117,50 Eur
5+1
5 419,00 Eur
5
294,50 Eur
4+1
64,50 Eur
4
20,00 Eur
3+1
3,00 Eur
3
1,00 Eur
KENOLOTO tiražo Nr. 6692
2017 04 07
Galima laimėti 100 000 Eur
Išriedėję skaičiai:
01 05 08 11 13 14 15 16 17 18
20 25 31 33 34 42 47 51 52 57
JĖGA tiražo Nr. 5325
2017 04 08
Didysis prizas - 125 154,00 Eur
10 13 15 18 28 29 + 30
Atspėta: Laimėjimas:
6
125 154,00 Eur
5+1
5 437,00 Eur
5
331,00 Eur
4+1
137,00 Eur
4
12,00 Eur
3+1
4,00 Eur
3
1,00 Eur
KENOLOTO tiražo Nr. 6693
2017 04 08
Galima laimėti 100 000 Eur
Išriedėję skaičiai:
04 05 07 16 19 21 24 25 26 29
32 33 34 40 43 46 52 56 59 60

10x28 cm

Informacija apie naftos gavybos būdo iš gręžinio Kretinga-8R pakeitimo,
naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos žemės sklype kadastro
Nr. 5657/0002:90, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r.,
poveikio aplinkai vertinimo galutinę atrankos išvadą
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „LOTOS Geonafta“, Gamyklos g.11,
LT-96155 Gargždai, tel.: (8 46) 48 48 01, (8 46) 48 48 05, faks. (8 46) 47 09 42.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: naftos gavybos būdo iš gręžinio
Kretinga-8R pakeitimas, naftos gavybos aikštelės įrengimas ir eksploatacija žemės sklype kadastro Nr. 5657/0002:90.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: AB „LOTOS Geonafta“ nuomojamas žemės
sklypas (kadastro Nr. 5657/0002:90), Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r.
Persvarstoma atsakingos institucijos priimta išvada: 2017 02 10 raštu Nr.
(28.3)-A4-1503 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą, kad pagal AB „LOTOS Geonafta“ atrankos išvadai pateiktą informaciją, planuojamai
ūkinei veiklai, naftos gavybos būdo iš gręžinio Kretinga-8R pakeitimui, naftos gavybos aikštelės įrengimui ir eksploatacijai žemės sklype kadastro Nr.
5657/0002:90, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas 2017 02 27 raštu Nr. 2.3-829(16.8.6.3.22.) kreipėsi dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos
išvados persvarstymo, pateikdamas šiuos motyvus: pateikti neišsamūs duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos keliamą cheminę taršą, triukšmą, jų sklaidą, įtaką gyvenamosios aplinkos kokybei ir žmonių sveikatai, galimą psichologinį poveikį, sanitarinės apsaugos zoną.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:
1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, atsižvelgdamas į planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriaus įsipareigojimą planuojamai ūkinei veiklai atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir nustatyti SAZ, atrankos išvados persvarstymo
metu pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas su sąlyga, kuri išdėstyta, galutines atrankos išvados 8. Pastabos ir pasiūlymai 8.1.punkte.
2. Planuojama teritorija į saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorijas nepatenka. Joje nėra registruotų istorinę bei architektūrinę vertę turinčių nekilnojamų kulturos paveldo objektų.
3. Naujos naftos gavybos aikštelės įrengimas numatomas žemės sklype, kuriame yra eksploatuojamas esamas naftos gręžinys K-8R.
4. Naujos naftos gavybos aikštelės eksploatacijos metu susidariusios atliekos
bus tvarkomos pagal LR atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų
tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.
5. Eksploatuojant NGA susidariusios buitinės nuotekos bus kaupiamos 5 kub. m
požeminėje talpoje, iškurios bus išvežamos į biologinius nuotekų valymo įrenginius. Nuo betoninių aikštelės dangų (plotas apie 1350 kv. m) surinktos paviršinės nuotekos nukreipiamos į aplink gręžinio K-8R gręžimo/eksploatacijos
aikštelę įrengtą apsauginį griovį, iš kurio nuotekos patenka į naftos produktų
atskirtuvą. Iš naftos produktų atskirtuvo normatyvinius kokybės reikalavimus
atitinkančios paviršinio vandens (lietaus) nuotekos nukreipiamos į melioracijos tinklus, o jais į vandens telkinį - Jauryklos upelį.
6. Įvertinus aplinkos oro taršos modeliavimo rezultatus, nustatyta, kad planuojamos ūkines veiklos metu išmetamų oro teršalų apskaičiuotos maksimalios
priežeminės koncentracijos ties sklypo ribomis ir už jų neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių.
7. Atlikus esamos veiklos sąlygojamo triukšmo matavimus, nustatyta, kad
ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis neviršija Lietuvos higienos normoje
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių verčių. Atrankoje taip pat
nurodoma, kad įgyvendinus PŪV, atsiras papildomas triukšmo šaltinis - naftos
arba vandens pakrovimo siurblys, kuris dirbs dienos metu, ne ilgiau kaip 1 val.
per parą ir neviršys LR higieninės normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių verčių.
8. Veikla bus vykdoma, vadovaujantis AB „LOTOS Geonafta“ ekstremalių situacijų valdymo planu, kuriame numatytos galimų avarijų likvidavimo organizacinės ir techninės priemonės ir būdai. Galimų avarijų prevencijai, NGA bus
įrengtas priešgaisrinis vandens rezervuaras, separatoriaus ir talpyklų bei autocisternų užpildymo nafta ir vandeniu aikštelės padengtos betono danga, jose
esančiuose paviršinių nuotekų surinkimo tinkluose sumontuotos uždaromosios armatūros, separatoriaus ir talpyklų aikstelė apjuosta h-0,6 m apsaugine
betoninių blokų sienele, autocisternų užpildymo nafta ir vandeniu aikštelė apjuosta šaligatvio bortais.
Priimta galutinė atrankos išvada: Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir įvykdžius galutinės atrankos išvados 8. Pastabos ir pasiūlymai 8.1.-8.2. nurodytas
sąlygas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, priimama galutinė atrankos išvada: pagal AB „LOTOS Geonafta“ atrankos išvadai pateiktą informaciją AB „LOTOS Geonafta“ planuojamai ūkinei veiklai – naftos gavybos būdo iš
grežinio Kretinga-8R pakeitimui, naftos gavybos aikštelės įrengimui ir eksploatacijai žemės sklype (kad. Nr. 5657/0002:90) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r., - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Aplinkos apsaugos agentūros 2017 03 31 raštas Nr. (28.3)-A4-3481.
Užs. LM-757

NUOMOJA

Administracines patalpas Vilniuje, Žvėryne,
Vykinto g. 14 (Kęstučio g. 4):

• II aukšte – 98,02 kv. m.

1 kv. m kaina 7,00 eurai + PVM;

• II aukšte – 14,46 kv. m ir 14,47 kv. m.
1 kv. m kaina 6,00 eurai + PVM;

• Nedideli komunaliniai mokesčiai.
Tel. pasiteirauti: +370 686 85 253, Kęstutis.

Klasifikuoti skelbimai
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EUROPOS SĄJUNGA

KVIETIMAS NR. PMIF-2.2.1-K-01
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų
nacionalinės programos finansavimui gauti
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – atsakinga institucija) kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – įgaliotoji institucija) kviečia teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo
2014–2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. A1-144 patvirtintą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–
2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių
integracija ir teisėta migracija“ 2 nacionalinio tikslo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ 1 veiksmo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašą
Nr. PMIF-2.2.1-K-01 (toliau – PFSA) (paskelbta TAR, 2017-03-29, i. k. 2017-5015).
Finansuojamo veiksmo tikslas – pagerinti specialistų, dirbančių PFSA 18 punkte
nurodytų tikslinės grupės asmenų integracijos ir teisėtos migracijos srityje, kompetenciją ir gebėjimus, vykdant mokymus ir gerosios patirties mainus.
REMIAMOS VEIKLOS:
1. Specialistų, nurodytų PFSA 19 punkte, mokymai (kursai, seminarai, paskaitos
ir pan.):
- PFSA 19.1 papunktyje nurodytiems specialistams skirti užsienio kalbų
mokymai (jeigu tokia kalba yra reikalinga teikiant paslaugas PFSA 18 punkte
nurodytiems tikslinės grupės asmenims);
- tarpkultūriniai mokymai;
- kiti specifiniai mokymai užsieniečių teisinės padėties ir (ar) integracijos
klausimais;
2. Specialistų, nurodytų PFSA 19 punkte, gerosios patirties mainai:
- PFSA 19.1 ir (ar) 19.2, ir (ar) 19.5, ir (ar) 19.7 papunkčiuose nurodytų
specialistų tarpusavio bendradarbiavimas;
- PFSA 19.1 papunktyje nurodytų specialistų bendradarbiavimas su Europos
Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų
specialistais (pvz., mokomosios stažuotės, vizitai, renginiai ir pan.);
3. Informacinių leidinių, skirtų specialistų kompetencijai ir gebėjimams pagerinti
tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 18 punkte, integracijos ir (ar) teisėtos
migracijos srityje, rengimas, prireikus vertimas į lietuvių kalbą, leidyba ir
platinimas. Informaciniams leidiniams taip pat taikomas Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu
Nr. A1-319 patvirtintų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–
2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių (toliau – PAFT) 310.4 papunktyje nustatytas reikalavimas dėl sukurtų
produktų skelbimo. Šiame PFSA papunktyje nurodytai veiklai gali būti skiriama
ne daugiau kaip 7 procentai nuo projekto išlaidų kategorijos Nr. 3 „Projekto
vykdymas“ tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
Veiklos, nurodytos PFSA 7.1.2 ir 7.2 papunkčiuose, privalo būti įtrauktos į paraišką ir įgyvendinamos projekto įgyvendinimo metu. Pareiškėjas paraiškoje
taip pat gali numatyti PFSA 7.1.1 ir (ar) 7.1.3, ir (ar) 7.3 papunkčiuose nurodytas
veiklas, skirtas PFSA 6 punkte numatytam veiksmo tikslui ir būtinas projekto tikslui
pasiekti.
Pagal PFSA nefinansuojamos kitos veiklos, nenumatytos PFSA 7 punkte.
Galimi pareiškėjai – viešieji juridiniai asmenys, taip pat tarptautinės organizacijos
ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.
Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką. Pareiškėjui pateikus daugiau
kaip vieną paraišką, vertinama tik viena pareiškėjo pateikta paraiška.
Pagal PFSA, projektas gali būti vykdomas su partneriu(-iais). Partneriu(-iais) gali
būti viešieji juridiniai asmenys, taip pat tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai,
teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.
Pagal PFSA bus finansuojamas vienas projektas.
Projektui įgyvendinti numatytas 173 800,00 Eur finansavimas. Didžiausia galima
projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, neviršijant PFSA numatytos sumos projektui įgyvendinti.
Kvietimo teikti paraiškas dokumentai (PFSA, paraiškos forma (PAFT 2 priedas),
kitos PAFT ir PFSA nustatytos su paraiška teikiamų dokumentų formos, iš PMIF lėšų
bendrai finansuojamo projekto sutarties pavyzdinė forma (PAFT 4 priedas) skelbiami interneto svetainėje http://esf.socmin.lt.
Užpildyta paraiška ir PFSA 37 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti įgaliotajai institucijai, kartu pateikiant į skaitmeninę laikmeną įrašytas paraiškos ir
pridedamų dokumentų kopijas (jei teikiama popierinė paraiškos versija).
Paraiškos gali būti pateiktos vienu iš šių nurodytų būdų:
- asmeniškai pristatytos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į įgaliotąją instituciją;
- pristatytos pašto kurjerio;
- atsiųstos paštu;
- atsiųstos elektroniniu paštu: info@esf.lt kaip elektroniniai dokumentai,
pasirašyti elektroniniu parašu.
Siunčiant paštu ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo
data įgaliotajai institucijai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data
ir laikas.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. birželio 30 d. 16.15 val.
Atsiųstos faksu ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.
INFORMACIJA apie informacinius susitikimus ir (ar) galimų pareiškėjų mokymus bus skelbiama interneto svetainėje http://esf.socmin.lt.
Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:
Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.
Telefonas pasiteirauti: (8 5) 246 1747, faks. (8 5) 260 8281.
El. paštas: info@esf.lt.
Užs. LM-794

