
Dėl visuomenės supažindinimo su planuojamos ūkinės veiklos  

poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

Planuojama ūkinė veikla: „ IAE A-2 ir V-2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas“. 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – 

IAE), kurios buveinė: Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino savivaldybė, LT-31152 

Visaginas, tel. (8~386) 24330, faksas (8~386) 24387. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: IAE teritorija, Visagino savivaldybė. 

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas yra VĮ IAE. Įgaliotų asmenų 

kontaktinė informacija yra pateikiama žemiau. 

PAV subjektai, kurie nagrinės PAV ataskaitą ir pateiks savo išvadas: 

• Sveikatos apsaugos ministerija; 

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; 

• Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 

• Visagino savivaldybė; 

• Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija. 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pagal PAV rezultatus priims atsakingoji 

institucija – Aplinkos apsaugos agentūra. 

Su PAV ataskaita galima susipažinti: 

• Visagino savivaldybės pastato 109 kabinete nuo 2019 m. gegužės 30 d. iki 2019 m. birželio 12 

d.: pirmadieniais ir trečiadieniais – nuo 8.00 val. iki 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais – 

nuo 8.00 val. iki 18.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.; 

• IAE Komunikacijos skyriuje – darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val., tel. (8~386) 29911; 

• IAE interneto svetainėje (www.iae.lt). 

PAV ataskaita bus pristatyta visuomenei 2019 m. birželio 20 d. 17.00 val. Visagino savivaldybės 

mažojoje salėje.  

Pasiūlymus PAV ataskaitai dėl planuojamos ūkinės veiklos prašome iki visuomenės supažindinimo 

susirinkimo siųsti elektroniniu paštu asmenims, įgaliotiems planuojamos ūkinės veiklos 

organizatoriaus (jų kontaktinė informacija pateikta žemiau), o pasiūlymų kopijos gali būti 

papildomai pateiktos PAV subjektams ir atsakingajai institucijai. 

Kontaktinė informacija visuomenės pasiūlymams teikti: 

Išmontavimo projektų programos vadovas  

projekto vadovas  
Ilja Izmodenov 

Projektų paramos skyriaus  

vyresnysis inžinierius 

Aleksandr Šabliuk 

Telefonas: (8~386) 24330 Telefonas: (8~386) 24459 

Faksas: (8~386) 24387 Faksas: (8~386) 24387 

El. paštas: izmodenov@iae.lt El. paštas: shabliuk@iae.lt 

Adresas: 
Eksploatacijos nutraukimo departamentas, Ignalinos AE, Elektrinės g. 4, K47, 

Drūkšinių k., 31152 Visagino m. savivaldybė, Lietuva 
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