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Įvadas 
UAB "Joniškio grūdai" – viena stambiausių kombinuotųjų pašarų gamintojų 

Baltijos šalyse, priklausanti LITAGRA įmonių grupei. Įmonė veikia nuo 1957 

metų, todėl sukaupta didelė žemės ūkio produktų gamybos patirtis, o nuolat 

atnaujinami technologiniai ir valdymo sprendimai leido įmonei prisitaikyti prie 

rinkos ekonomikos sąlygų ir sėkmingai konkuruoti gaminant kokybiškus pašarus, 

jų papildus ir priedus šiuolaikiniams gyvulininkystės, paukštininkystės ir 

žuvininkystės ūkiams.  

Plėsdama savo veiklą, UAB "Joniškio grūdai" planuoja įrengti ir eksploatuoti 

mėsinių viščiukų (broilerių) paukštyną sklype Užubalių k., Raguvos sen., 

Panevėžio r. sav. Planuojama pastatyti 10 tvartų (paukštidžių), administracinį 

pastatą su buitinėmis patalpomis ir kitus veiklos vykdymui būtinus įrenginius. 

Šiame etape nėra galutinai nuspręsta dėl gamybos apimčių (broilerių auginimo 

ciklų skaičiaus ir maksimalaus auginamų paukščių skaičiaus), svarstomos 3 

alternatyvos. Planuojama, kad pasirinkus maksimalias gamybos apimtis, bus 

išauginama 2 247 975 broilerių per metus. Visose vištidėse bus įrengtos 

modernios, standartus atitinkančios girdymo, šėrimo, vėdinimo ir mėšlo 

surinkimo sistemos. 

UAB "Joniškio grūdai" planuojama ūkinė veikla patenka į LR Planuojamos ūkinės 

veiklos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, patvirtinto 1996 metų rugpjūčio 15 

d. LR Prezidento įsakymu Nr. I-1495 (aktuali redakcija nuo 2005 metų liepos 12 

d., Žin., 2005, Nr. 84-3105), I priede nurodytų veiklų sąrašą, kurioms 

privalomas poveikio aplinkai vertinimas (remiantis 1.2. punktu "Intensyvus 

naminių paukščių auginimas, jeigu yra daugiau kaip 85 000 vietų broileriams, 60 

000 vietų vištoms"). 

Remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymu, LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-

370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo” ir 2006 m. birželio 23 

d. įsakymu Nr. D1-311 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose 

institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo”, planuojamos veiklos organizatorius 

arba jo įpareigotas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas parengia ir 
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suderina planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą su 

poveikio aplinkai vertinimo subjektais, supažindina visuomenę ir teikia nagrinėti 

bei tvirtinti Aplinkos apsaugos agentūrai.  

UAB "Joniškio grūdai", planuodama vykdyti ūkinę veiklą – pastatyti, įrengti ir 

eksploatuoti mėsinių viščiukų (broilerių) paukštyną – pasirašė sutartį su UAB 

"COWI Lietuva", kuria įpareigojo poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją 

UAB „COWI Lietuva”) parengti UAB "Joniškio grūdai" paukštyno įrengimo sklype 

Užubalių k., Raguvos sen., Panevėžio raj. poveikio aplinkai vertinimo programą 

ir ataskaitą, ją derinti su poveikio aplinkai vertinimo subjektais, aptarti su 

visuomene ir pateikti svarstyti bei tvirtinti Aplinkos apsaugos agentūrai.  

UAB "Joniškio grūdai" paukštyno įrengimo sklype Užubalių k., Raguvos sen., 

Panevėžio raj. poveikio aplinkai vertinimo programa (toliau – PAV programa) 

parengta vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo reikalavimais ir „Poveikio aplinkai vertinimo programos ir 

ataskaitos rengimo nuostatais”, patvirtintais 2005 m. gruodžio 23 d. LR Aplinkos 

ministro įsakymu Nr. D1-636, atsižvelgiant į PŪV specifiką ir apimtis.  

PŪV PAV programos 1 skyriuje pateikta informacija apie PAV organizatorių ir 

rengėją, objekto pavadinimas, paskirtis ir terminai. 2-ajame programos skyriuje 

detalizuota informacija apie PŪV, aprašytos pagrindinės technologijos ir 

sprendimai. Šioje stadijoje informacija apie PŪV technologinius sprendimus yra 

preliminari ir gali būti tikslinama PAV ataskaitos rengimo metu. 3-iasis 

programos skyrius skirtas PŪV vietos ir jos gretimybių aprašymui, kuriame 

paanalizuota esama gamtinė-socialinė aplinka. 4-ajame programos skyriuje 

pateikta glausta PAV programa ir preliminarus PAV ataskaitos turinys. Po 

derinimo su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene, esant poreikiui, 

programa bus patikslinta ir papildyta bei panaudota rengiant PAV ataskaitą. 

PŪV PAV tikslai:  

› nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį PŪV poveikį 

aplinkai ir užtikrinti, kad į jį bus atsižvelgta prieš pradedant vykdyti PŪV; 

› pateikti su ūkine veikla susijusią informaciją visiems PAV proceso 

dalyviams; 

› optimizuoti planavimo ir projektavimo procesą, siekiant išvengti aplinkos 

apsaugos požiūriu nepriimtinų techninių, statybos ir eksploatacijos 

sprendimų; 

› numatyti PŪV alternatyvas bei sudaryti prielaidas tinkamiausiai alternatyvai 

parinkti;  

› nustatyti, ar PŪV, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina 

pasirinktoje vietoje. 

PŪV PAV programa derinama su PAV subjektais:  
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› Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio 

departamentas  

› Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities priešgaisrine 

gelbėjimo valdyba; 

› Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio 

skyrius; 

› Panevėžio rajono savivaldybės administracija. 

 

PŪV PAV programa tvirtinama atsakingoje institucijoje: 

› Aplinkos apsaugos agentūroje. 
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1 Bendrieji duomenys 

1.1 PŪV organizatorius (užsakovas) 
Kontaktinis asmuo: Darius Zaleckis, ekonomistas 

Įmonės pavadinimas: UAB "Joniškio grūdai" 

Adresas: Žemaitės g. 1, Joniškis, 84147 

El. paštas: darius.zaleckis@litagra.lt 

1.2 PŪV PAV programos rengėjas (vykdytojas) 
Kontaktinis asmuo: Kristina Greičiūtė, aplinkosaugos specialistė   

Įmonės pavadinimas: UAB "COWI Lietuva"  

Adresas: Ukmergės g. 369A, 12142 Vilnius 

Telefonas: +370 652 72335 

El. paštas: krja@cowi.lt 

1.3 PŪV pavadinimas, paskirtis, įrengimo terminai 
PŪV pavadinimas: Broilerių Paukštyno įrengimas sklype Užubalių k., Raguvos 
sen., Panevėžio r. sav. 

PŪV paskirtis: mėsinių viščiukų (broilerių) auginimas, ir su tuo susijusios veiklos 

Gamybos apimtys: iki 2 247 975 broilerių per metus 

Terminai: statybos darbus planuojama pradėti 2017 metų IV – 2018 metų I 
ketvirtyje; veiklą numatoma pradėti 2018 metų II ketvirtyje  

Alternatyvios įrengimo vietos: Nenumatomos  

Numatomas objekto eksploatacijos laikas: ne mažiau 50 metų  
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2 Informacija apie planuojamą ūkinę 
veiklą 

2.1 Esama padėtis 
Sklypas, kuriame bus vykdoma PŪV, yra kaimiškosiose vietovėse, pakankamai toli 

nuo pramonės ir/ar energetikos centrų (Panevėžio ir Anykščių miestai nutolę 

daugiau, nei 26 km). Aplink vyrauja žemės ūkio ir miško paskirties sklypai, 

vienkiemiai, ir nedideli miesteliai. Ūkinė veikla planuojama 14,003 ha ploto žemės 

ūkio paskirties sklype, esančiame Užubalių km., Raguvos sen., Panevėžio raj. 

sav. 4,1402 ha sklypo sudaro žemės ūkio naudmenos (pievos ir natūralios 

ganyklos), 0,2259 ha – vandens telkiniai (sklype yra nenatūralios kilmės 

griovys, kuris dažniausiai net lietingą vasarą lieka sausas, specialiosios 

naudojimo sąlygos jam nėra nustatytos) ir 9,6369 ha – kita žemė. Šiuo metu 

sklype nevykdoma jokia veikla, nėra jokių pastatų ar įrenginių. 

2.2 Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas  
Planuojama ūkinė veikla – broilerių paukštyno statybos ir eksploatacija. Ūkinė 

veikla planuojama apie 6 ha teritorijoje, esančioje 14,03 ha sklype Užubalių k., 

Raguvos sen., Panevėžio r. sav. Planuojama pastatyti 10 tvartų (pastatų dydis 

104,2 m x 18,05 m), 70 – 80 m2 ploto administracinį pastatą su buitinėmis 

patalpomis (WC moterims ir vyrams, dezinfekcijos patalpa, budėtojo kambariu, 

ūkine patalpa), 10 grūdų ir 10 pašarų bokštų bei įrengti 2 požeminius 

suskystintų dujų rezervuarus. Šiame etape nėra galutinai nuspręsta dėl gamybos 

apimčių (broilerių auginimo ciklų skaičiaus ir maksimalaus auginamų paukščių 

skaičiaus), svarstomos 3 alternatyvos. Planuojama, kad pasirinkus maksimalias 

gamybos apimtis, bus išauginama 2 247 975 broilerių per metus (7,5 auginimo 

ciklai, žr. 1.1 lentelę). Nepriklausomai nuo pasirinktos alternatyvos, planuojamų 

pastatyti pastatų (tvartų ir bokštų) parametrai ir skaičius nekis. Planuojamų 

pastatų išsidėstymas pateikiamas sklypo plane, kuris pridedamas Grafiniame 

priede.  
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2.2.1 Technologiniai procesai 
Broilerių (mėsinių viščiukų) auginimas. Į PŪV teritoriją bus atvežami vienos 

dienos broilerių viščiukai, kurie bus auginami pjuvenų/durpių sluoksniu išklotose 

10 naujai pastatytų paukštidžių. Per metus atvežamų viščiukų skaičius bus 

konkretizuotas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimo metu (svarstomi 

variantai pateikti 1.1 lentelėje), tačiau kiekvienam ciklui bus atvežama 309 000 

vienadienių viščiukų (po 30 900 viščiukų viename tvarte). Tvartuose bus 

įrengtos linijinės lesinimo ir nipelinės girdymo sistemos (po 4 lesinimo ir po 5 

girdymo linijas kiekviename tvarte). Broileriai paukštidėse bus auginami ant 

grindų, ne narvuose, ant 5 – 6 cm storio kraiko sluoksnio. Vanduo paukščių 

girdymui bus gaunamas iš vietinio artezinio gręžinio. Kiekvienoje paukštidėje 

bus išvedžiota vandens tiekimo sistema su nipeliniu (lašeliniu) girdymo įrenginiu 

kiekviename narve. Nipelinė sistema leidžia užtikrinti tiekiamo vandens kokybę, 

vandens taupymą ir išvengti vandens išsilaistymo bei gamybinių nuotekų 

susidarymo. Kiekviename iš tvartų bus įrengta po 1 pašarų (23 t talpos) ir 1 

grūdų bokštą (13 t talpos) su pašarų išdalinimo ir grūdų įmaišymo sistema. 

Paukščiams lesinti bus naudojami pašarai, pagaminti UAB "Joniškio grūdai" 

pašarų gamykloje. Priklausomai nuo paukščių amžiaus, bus naudojami 3 rūšių 

lesalai: startinio periodo – nuo 1 iki 10 dienų, auginimo vidurio – nuo 11 iki 28 

dienų ir auginimo pabaigos – nuo 29 iki 42 dienų. Planuojamų sunaudoti lesalų 

kiekis pateiktas 1.1 lentelėje. Kiekviename tvarte bus įrengta po 28 

infraraudonųjų spindulių suskystintomis dujomis maitinamų šildytuvų su 12 m 

apšildymo skersmeniu (po 14 šildytuvų kiekvienoje iš 2 linijų), kad užtikrinti 

paukščių auginimui tinkamą temperatūrą. Kiekviename iš tvartų planuojama 

įrengti mišrią vėdinimo sistemą: šaltuoju metų laiku (rudenį – žiemą – pavasarį) 

oras bus ištraukiamas per valdomus stoginius ventiliatorius, sumontuotus į 

kaminus (7 vnt.), o šiltuoju metų laiku (vasarą) oras bus ištraukiamas per 

kaminuose sumontuotus ventiliatorius ir papildomai per galinėje sienoje 

įmontuotus didelio našumo ventiliatorius (7 vnt.). Oro padavimo sklendės bus 

tolygiai išdėstytos šoninėse sienose, ir papildomai – paukštidės priekinėje 

sienoje. Kiekviename tvarte bus įrengta automatizuota klimato kontrolės 

sistema. 

1.1 lentelė Pagrindiniai gamybos rodikliai, atsižvelgiant į alternatyvą 

 Matavimo 
vienetai 

I alternatyva 

(6 auginimo 
ciklai per 
metus) 

II alternatyva 

(7 auginimo 
ciklai per 
metus) 

II alternatyva 

(7,5 auginimo 
ciklai per 
metus) 

Auginimo ciklo trukmė dienos 61 52 49 

Broilerių auginimo trukmė cikle dienos 39 39 39 

Tvartų paruošimo trukmė (serviso 
periodas) 

dienos 22 13 10 

Startinis broilerių skaičius  viename 
tvarte (ciklui) 

vnt. 30 900 

Startinis broilerių skaičius (ciklui) vnt. 309 000 

Išauginama broilerių per ciklą vnt. 299 730 

Išauginama broilerių per metus vnt.  1 798 380 2 098 110 2 247 975 

Lesalų sunaudojimas per ciklą t 1 311 
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 Matavimo 
vienetai 

I alternatyva 

(6 auginimo 
ciklai per 
metus) 

II alternatyva 

(7 auginimo 
ciklai per 
metus) 

II alternatyva 

(7,5 auginimo 
ciklai per 
metus) 

Lesalų sunaudojimas per metus t 7 866 9 177 9 833 

Kraiko sunaudojimas per ciklą m3 860 

Kraiko sunaudojimas per metus m3 5 160 6 020 6 450 

Mėšlo susidarymas broileriams 
(skaičiuota 7,9 t - 1000 vnt. per metus) 

t 1 590 1 855 1 988 

Vandens sunaudojimas broilerių 
girdymui per ciklą 

m3 
2 229 2 229 2 229 

Vandens sunaudojimas broilerių 
girdymui per metus 

m3 
13 374 15 603 16 718 

 

Paukštidžių paruošimas. Broilerių auginimo ciklo metu, kuris trunka 39 dienas, 

paukštidės nėra valomos ir/ar dezinfekuojamos. Prieš kiekvieną auginimo ciklą 

tvartai pakreikiami 5 – 6 cm storio pjuvenų arba durpių sluoksniu, kuris 

nekeičiamas visą auginimo ciklą. Po kiekvieno auginimo ciklo, visus paukščius 

išvežus realizacijai, mėšlas krautuvu išstumiamas iš tvarto į prie kiekvieno iš 

tvartų esančią asfaltbetoniu dengtą aikštelę paaukštintais kraštais, kad mėšlas 

nepatektų į aplinką. Išvalyti nuo mėšlo tvartai bus plaunami ir išpurškiami 

dezinfekantais Virocid ir Omnicide (preliminarus planuojamas sunaudoti kiekis 

per metus – iki 2,10 t). Po paukščių išvežimo, 22 dienas paukštidės bus tuščios, 

tiek truks jų paruošimas sekančiam auginimo ciklui. 

2.2.2 Mėšlo tvarkymas  
Paukščių auginimo metu susidarysiančio mėšlo kiekis apskaičiuotas remiantis 

Pažangaus ūkininkavimo taisyklėmis ir patarimais, kur nurodyta, jog auginant 1 

000 broilerių, per mėnesį susidaro 0,83 m³ tiršto mėšlo. Atsižvelgiant į 

numatomas gamybos apimtis ir priklausomai nuo pasirinkto auginimo ciklų 

skaičiaus, susidarys iki 1 988 t mėšlo per metus (žr. 1.1 lentelę). Pasibaigus 

kiekvienam auginimo ciklui (po 40 dienų nuo viščiukų atvežimo), mėšlas 

krautuvu bus šalinamas iš tvartų į asfaltbetoniu dengtas aikšteles aukštais 

kraštais, esančias prie kiekvieno tvarto. Planuojama, kad mėšlas nebus 

kaupiamas, o iš šalia tvartų esančių aikštelių bus išvežamas dengtu transportu 

pagal pasirašytas sutartis su grybų augintojais (kaip substratas grybams) ir/arba 

ūkininkais (laukų tręšimui). Preliminarių sutarčių arba ketinimo protokolų kopijos 

bus pateiktos kartu su PAV ataskaita. Jei atsirastų kliūčių susidariusio paukščių 

mėšlo realizacijai tiesiai iš tvartų iš karto pasibaigus auginimo ciklui, jo kaupimui 

bus skirtas vienas tvartas, kuriame telpa per 6 mėn. susidaręs mėšlo kiekis (kaip 

nurodyta Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše, 

patvirtintame Aplinkos ministro ir Ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu 

Nr. D1-367/3D-34). 
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2.2.3 Energijos išteklių naudojimas ir/arba gamyba 
Planuojama, kad administracinio pastato bei paukštidžių apšvietimui ir įvairių 

technologinių įrenginių reikmėms bus sunaudojama iki 563 MWh (priklausomai 

nuo pasirinkto auginimo ciklų skaičiaus; čia nurodytas maksimalus planuojamas 

sunaudoti elektros energijos kiekis). Kadangi sklypą kerta 10 kV elektros linija, 

elektros energijos tiekimas numatomas sudarius sutartį su AB "Energijos 

skirstymo operatorius" (ESO). Prisijungimo sąlygų, išduotų elektros energijos 

tiekėjo, kopija bus pateikta su PAV ataskaita. 

Tvartų šildymui bus naudojami dujiniai šildytuvai. Planuojama, kad per metus 

bus sunaudojama iki 517 t suskystintų dujų (priklausomai nuo pasirinkto 

auginimo ciklų skaičiaus, čia nurodytas maksimalus planuojamas sunaudoti 

kiekis). Dėl suskystintų dujų tiekimo numatoma pasirašyti sutartis su UAB 

"Propano butano dujų centras", AB "Suskystintos dujos" ir kt. Dujų laikymui 

numatyta įrengti požeminį suskystintų dujų rezervuarą (žr. Grafinį priedą). 

Administracinio pastato šildymui numatoma įrengti 12 kW galingumo dujų katilą, 

kuris bus naudojamas šaltuoju metų laiku (6 mėn.). Dujos bus paduodamos iš 

požeminio dujų rezervuaro, planuojamas jų sunaudojimas – apie 1,1 t per 

metus. 

Paukštyno veikloje bus naudojamos dyzelinės transporto priemonės (jų skaičius 

ir planuojamo per metus sunaudoti dyzelinio kuro kiekis bus pateiktas PAV 

ataskaitoje). 

2.2.4 Nuotekų tvarkymas 
Tvartų plovimo nuotekos pateks į šalia kiekvieno iš tvartų įrengtą betoninį 5 m3 

rezervuarą (betoniniai dengti šuliniai), ir bus perduodamos ūkininkams kaip 

srutos laukų tręšimui išpurškiant. Esant poreikiui, būtų svarstomas srutų 

išlaistymas ant sauso susidariusio mėšlo, kuris vėliau perduodamas grybų 

augintojams kaip substratas. 

Buitinės nuotekos bus valomos vietiniuose valymo įrenginiuose, ir išleidžiamos į 

projektuojamą priešgaisrinį atviro tipo rezervuarą – prūdą (žr. sklypo planą, 

pridedamą Grafiniame priede). PŪV veikloje panaudotas vanduo bus išvalomas 

iki Paviršinių vandenų reglamente nustatytų užterštumo verčių, taikomų 

nuotekoms, išleidžiamoms į paviršinius vandens telkinius. 

Paviršinės nuotekos nuo kieta danga dengtos teritorijos bus surenkamos į šulinį, 

kuriam prisipildžius – nukreipiamos į gaisrinį rezervuarą. Teritorija bus 

prižiūrima ir valoma, todėl susidarę lietaus nuotekos atitiks užterštumo 

reikalavimus, reglamentuotus Paviršinių vandenų reglamente. Lietaus nuotekos, 

susidariusios ant žalių plotų ir/ar kieta danga nedengtų teritorijos dalių, nebus 

užterštos kenksmingomis medžiagomis, todėl joms bus leidžiama infiltruotis į 

gruntą. 
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2.2.5 Atliekų susidarymas ir numatomi tvarkymo būdai 
Atliekų susidarymas ir tvarkymas statybos darbų metu  

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-637 patvirtintų "Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių" 
reikalavimais, statybos darbų metu statybvietėje bus rūšiuojamos tiek 
susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui 
tinkamos konstrukcijos (medžiagos), tiek ir kitos atliekos – antrinės žaliavos, 
pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos bus kaupiamos ir 
saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo 
dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 
atliekos bus kaupiamos ir saugomos remiantis LR aplinkos ministro 1999 metų 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintose "Atliekų tvarkymo taisyklėse" 
nustatytais reikalavimais ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne 
ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir 
žmonių sveikatai. Statybinės medžiagos, netinkamos antriniam panaudojimui 
bus išvežamos ir priduodamos į statybinių atliekų sąvartyną. Atliekų išvežimo 
sutartys bus  sudaromos tik su įmonėmis, turinčiomis tos kategorijos atliekas 
tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą. 

Statybos darbų metu susidariusios atliekos po rūšiavimo, iki jų perdavimo 
atliekų tvarkytojams ar panaudojimo statybų darbams, kaupiamos aptvertoje 
teritorijoje konteineriuose ar uždaro tipo talpyklose. 

Statybinės atliekos statybos proceso metu bus rūšiuojamos į: 

› tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo 

gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių gaminių) – jos bus 

panaudotos aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams įrengti, 

teritorijų tvarkymui/įrengimui; 

› tinkamas perdirbti atliekas (betono, akyto betono, silikato, bituminių 

medžiagų) – baigiantis statybų darbams, bus pristatomos į perdirbimo 

gamyklas; 

› netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp 

jų tara ir pakuotė, užterštos kenksmingomis medžiagomis) – bus tvarkomos 

atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. 

Statybvietėje bus pildomas atliekų susidarymo apskaitos žurnalas, vedama 

susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, 

teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos 

apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio 

statyba. Dirvožemio augalinis sluoksnis statinių statybos zonoje bus nukastas ir 

sandėliuojamas sklype, o baigus statybos darbus – panaudotas sklypo tvarkymo 

darbams ir apželdinimui.  

Atliekų susidarymas ir tvarkymas paukštyno eksploatacijos metu 

Paukštyno eksploatacijos metu susidarys iki 35 t paukščių audinių atliekų 

(kritusių broilerių) ir apie 1 988 t mėšlo. Kritę paukščiai bus laikomi specialiuose 

sandariuose konteineriuose, ir pagal sutartį atiduodami utilizacijai į UAB "Rietavo 
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veterinarinė sanitarija". Paukštyno eksploatacijos metu susidarančio mėšlo 

tvarkymo būdai aprašyti 2.2.2 skyriuje. 

Administracinėse ir buitinėse patalpose susidarys mišrios komunalinės atliekos, 

jos bus atiduodamos tvarkymui pagal sutartis su atliekų tvarkytoju, turinčiu 

leidimą atitinkamai veiklai.  

Veikloje susidarys ir kitos pavojingos bei nepavojingos atliekos (plastikas, 

liuminescencinės lempos, alyvos, tepalai, naudotos padangos, akumuliatoriai, 

nuotekų valymo įrenginių dumblas ir kt.). Jos bus laikomos specialiuose 

konteineriuose ir atiduodamos tolimesniam tvarkymui pagal sutartis su atliekų 

tvarkytojais, turinčiais leidimą tvarkyti atitinkamas atliekas.  
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3 Informacija apie planuojamos ūkinės 
veiklos vietą ir jos gretimybes 

3.1 Planuojamos ūkinės veiklos vieta 
Ūkinė veikla planuojama 14,003 ha ploto žemės ūkio paskirties sklype, 

esančiame Užubalių km., Raguvos sen., Panevėžio raj. sav., kurio kadastrinis Nr. 

6678/0004:113 (Šilų k. v.). 4,1402 ha sklypo sudaro žemės ūkio naudmenos 

(pievos ir natūralios ganyklos), 0,2259 ha – vandens telkiniai (sklype yra 

nenatūralios kilmės griovys, kuris dažniausiai net lietingą vasarą lieka sausas, 

specialiosios naudojimo sąlygos jam nėra nustatytos) ir 9,6369 ha – kita žemė. 

Šiaurės vakarų pusėje sklypas ribojasi su IV miškų grupei – ūkiniams miškams – 

priskirta miško paskirties žeme, priklausančia Panevėžio urėdijai, Raguvos 

girininkijai. Pietvakariuose nagrinėjamą sklypą riboja krašto kelias Nr. 3011 

Raguva – Šilai – Mikėnai, už kurio, kaip ir pietryčių bei šiaurės rytų kryptimi, yra 

intensyviai dirbami žemės ūkio paskirties sklypai.  

3.2 Ūkinės veiklos teritorijos naudojimo 
reglamentas 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma žemės sklype kad. Nr. 6678/0004:113 

(Šilų k. v.). Žemės sklypas ir jame esantys pastatai ir kiti statiniai nuosavybės 

teise priklauso Dariui Zaleckiui, Inetai Zaleckienei, Redai Siaurusaitienei ir 

Virginijui Siaurusaičiui. 2016 metų lapkričio mėn. 2 d. sutartimi sklypas 50 metų 

terminui išnuomotas UAB "Joniškio grūdai".  

Nuomos sutartis ir nekilnojamojo turto registro išrašas su žemės sklypo planu 

pridedamas priede Dokumentai. 
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3.3 Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos 
atitikimas strateginio ir teritorijų planavimo 
sprendiniams 

Panevėžio rajono savivaldybės 2014 – 2016 metų strateginio veiklos plano, 

patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. 

sprendimu Nr. T-23, vienas iš strateginių tikslų – skatinti rajono 

konkurencingumą. Įgyvendinant šį tikslą, "bus siekiama įgyvendinti racionalią 

žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką, kuri užtikrintų ekologiniu, ekonominiu ir 

socialiniu požiūriu tolygią plėtrą bei kaimo gyventojų poreikius tenkinančios 

kaimo infrastruktūros efektyvų naudojimą". Pradėjus vykdyti PŪV, bus sukurta 9 

– 10 nuolatinių darbo vietų, tačiau netiesiogiai PŪV įtakos darbo krūvio 

padidėjimą logistikos, mėsos perdirbimo ir paruošimo, pašarų auginimo 

sektoriuose. Tai prisidės prie rajono nedarbo lygio mažinimo bei vidutinio 

mėnesinio darbo užmokesčio didėjimo. 

Remiantis Panevėžio apskrities teritorijos Bendrojo plano, patvirtinto LR 

Vyriausybės 2012 metų gruodžio 12 d. sprendimu Nr. 1531, sprendiniais, PŪV 

sklypas priskiriamas intensyvaus žemės ir miškų ūkio (ŽM) funkcinėms 

teritorijoms, Vb polifunkcinio porajonio tipui (Kėdainių – Ramygalos). Šioje 

teritorijoje reglamentuota tausojančio žemės ūkio ir intensyvaus miškų ūkio 

veikla.  

Remiantis Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano, patvirtinto 

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 metų liepos 3 d. sprendimu Nr. T-

154, sprendiniais, PŪV sklypas patenka į teritorijas, kuriose numatyta įveisti 

didesnio, nei 5 ha ploto, miškus (žr. 3.1 pav.). Tačiau bendrajame plane taip pat 

numatyta, kad "teritorijų, žemės sklypų, pastatų, statinių ir įrenginių 

naudotojams, kurių nekilnojamojo turto iki Bendrojo plano sprendinių 

įsigaliojimo dienos registruota tikslinė naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis 

prieštarauja šiems Bendrojo plano sprendiniams, paliekama teisė naudotis 

nekilnojamuoju turtu taip pat, kaip jis buvo naudojamas iki sprendinių 

įsigaliojimo dienos, nekeičiant jo naudojimo paskirties pobūdžio bei masto" 

(Priede "Dokumentai" pridedamas Panevėžio rajono savivaldybės mero Povilo 

Žagunio pasirašytas raštas Nr. (8.9)-SD1-3130, kuriame įtvirtinta ši nuostata). 

PŪV planuojama vystyti apie 6 ha ploto sklypo dalyje, kurios didžioji dalis 

4,1402 ha priskiriama žemės ūkio naudmenoms (pievoms ir natūralioms 

ganykloms) (3.1 pav.).  

PŪV neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams. 
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                PŪV sklypas 

                    
                   Sklypo dalis, kuriame bus statomi statiniai              
                   ir vykdoma veikla 

3.1 pav. Ištrauka iš Panevėžio rajono savivaldybės Bendrojo plano sprendinių, Žemės naudojimo ir 

apsaugos reglamentų brėžinio 

3.4 Artimiausios urbanizuotos teritorijos 
Artimiausia tankiai apgyvendinta teritorija – Šilų miestelis (252 gyventojai, 2011 

metų surašymo duomenimis), nuo PŪV sklypo ribų nutolęs per 1,9 km į rytus. 

Apie 4,5 km atstumu į vakarus nuo PŪV sklypo ribų yra Vadoklių miestelis (519 
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gyventojai, 2011 metų surašymo duomenimis). Artimiausios gyvenamosios 

sodybos nuo PŪV sklypo ribų nutolę: 

› 370 m atstumu į pietvakarius; 

› 386 m, 425 m, 580 m ir 1 km atstumu į pietryčius; 

› 805 m atstumu į šiaurės rytus. 

Artimiausia gydymo įstaiga – Vadoklių bendrosios praktikos gydytojo kabinetas 

– nuo PŪV sklypo ribų nutolusi daugiau, nei 6 km atstumu į šiaurės vakarus.  

Artimiausia mokymosi įstaiga – Raguvos gimnazijos Šilų skyrius – nuo PŪV 

sklypo ribų nutolusi per 2,2 km į šiaurės rytus, o Panevėžio r. Vadoklių 

pagrindinė mokykla – apie 7 km atstumu į šiaurės vakarus. 

Sklypas, kuriame planuojama statyti paukštyną, nepatenka į saugomas 

teritorijas ir su jomis nesiriboja.  

3.5 Žemės gelmės ir dirvožemis  
Naudingų iškasenų telkiniai. Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos 

duomenimis, naudingųjų iškasenų telkinių šalia PŪV sklypo ir aplinkinėse 

teritorijose 3,2 km spinduliu nėra. Artimiausi naudingųjų iškasenų telkiniai – 

greta Šilų miestelio (šiaurės rytų pusėje) esantis apleistas smėlio telkinys, ir 

nenaudojamas durpių telkinys. 

Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos. Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos 

parengtais kvartero geologinių pjūvių žemėlapiais, kvartero nuogulų bendras 

storis PŪV supančiose teritorijose (kažkur 10 km spinduliu, artimiausias 

gręžinys, kuriame buvo darytas pjūvis – Alančių kaime, nutolusiame nuo PŪV 

sklypo ribų apie 4 km į pietvakarius) kinta nuo 40 iki 60 m. Šių darinių 

storymėje vyrauja Baltijos fliuvioglacialinės nuogulos (f III nm3) su vietomis 

pasitaikančiais balų/pelkių sluoksniais (bIV). Sluoksniai sudaryti iš mažai 

vandeniui laidžių moreninių priemolių ir priesmėlių. Giliau slūgso Žemaitijos 

glacigeninės nuogulos (g II md). Tikslios nagrinėjamos PŪV teritorijos 

geologinės – hidrogeologinės sąlygos ir esama požeminių žemės sluoksnių 

sudėtis bei būklė bus ištirta atlikus inžinerinius geologinius tyrimus.  

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos interaktyviais žemėlapiais, 

nagrinėjamoje vietoje, kur planuojama vykdyti ūkinę veiklą ir jos apylinkėse po 

kvartero nuogulomis slūgso prekvartero darinių storymė, kurią daugiausiai 

sudaro pliavinių horizonto dolomito, domerito, molio ir gipso sluoksniai. 

Hidrogeologiniu požiūriu šie sluoksniai yra mažai laidūs vandeniui ir suformavę 

patikimą vandensparą. 

Ūkinei teritorijai artimiausios eksploatuojamos požeminio vandens vandenvietės 

yra: 
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› Vandenvietė Nr. 3573, esanti Šilų miestelyje, Panevėžio raj. sav., geologinis 

indeksas D3-2šv-up; nuo PŪV sklypo ribų nutolusi per 2,2 km į šiaurės 

rytus; 

› Vandenvietė Nr. 3612, esanti Mikėnų kaime, Vadoklių seniūnijoje, 

Panevėžio r. sav., geologinis indeksas D3-2šv-up; nuo PŪV sklypo ribų 

nutolusi per 5,8 km į šiaurės vakarus; 

› Vandenvietė Nr. 4234, esanti Lėno kaime, Taujėnų seniūnijoje, Ukmergės r. 

sav., geologinis indeksas D3-2šv-up; nuo PŪV sklypo ribų nutolusi per 6 km 

į pietryčius. 

Dirvožemis. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje vyrauja velėniniai 

glėjiškieji pajaurėję dirvožemiai. Velėniniai glėjiškieji išplautieji dirvožemiai 

dominuoja šiaurvakarinėje rajono savivaldybės teritorijos dalyje. Rytinėje ir 

šiaurrytinėje rajono dalyse paplitę jauriniai velėniniai glėjiškieji dirvožemiai. 

Atskirose rajono savivaldybės dalyse aptinkami jauriniai velėniniai menkai 

pajaurėję, velėniniai glėjiniai pajaurėję ir velėniniai karbonatiniai pajaurėję 

dirvožemiai. Žemesnėse vietose aptinkami žemapelkės durpiniai gilieji, o 

Nevėžio, Lėvens ir kitų upių senslėniuose – aliuviniai nekarbonatingi seklieji ir 

velėniniai karbonatiniai išplautieji dirvožemiai. Mažesniais arealais išsibarstę 

jauriniai velėniniai glėjiškieji puveningi dirvožemiai. Panevėžio rajono 

savivaldybėje dirvožemiai labai derlingi, jų našumas didesnėje rajono dalyje 

viršija 40 balų. Rytinėje rajono savivaldybės dalyje, aukštesniame reljefe, plyti 

35 – 40 balais vertinami dirvožemiai ir tik nedidelėje rajono dalyje slūgso 31 – 

35 balų dirvožemių klodai. Didelis dirvožemių derlingumas nulemia tai, kad 

Panevėžio rajono savivaldybė yra žemės ūkio krypties rajonas. Jis yra vienas iš 

turinčių daugiausiai ariamų ir dirbamų žemių. Mažiau palankios ūkininkauti 

žemės sudaro labai nedidelę rajono savivaldybės teritorijos ploto dalį. 

Nagrinėjamoje teritorijoje paplitę aukštos ekonominės vertės dirvožemiai. 

Remiantis Lietuvos erdvinės informacijos portale pateiktu Lietuvos dirvožemių 

interaktyviuoju žemėlapiu, nagrinėjamos ūkinės veiklos teritoriją supa itin 

derlingi dirvožemiai, kurių našumas vidutiniškai siekia net 40,89 balo. Žemės 

naudmenų našumas sklype, kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, įvertintas 

kiek mažiau – 36,3 balo. Derlingasis sluoksnis vidutiniškai sudaro apie 30 cm 

storį. Vyraujanti dirvodarinė uoliena – moreninis priemolis, granuliometrinė 

sudėtis – smėlingas lengvas priemolis. Šio rajono dirvožemiai yra tinkamiausi 

žemės ūkiui. Tiek aplinkiniai sklypai, tiek sklypo dalis, kurioje planuojama 

pastatų statyba ir veiklos vystymas (vakarinė sklypo dalis) nusausinti uždaru 

drenažu ir melioracijos grioviais. Aplinkinių žemės naudmenų paskirtis – ariama 

žemė, kultūrinės pievos ir miškai. 
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3.6 Kraštovaizdis, gamtinis karkasas, vietovės 
reljefas 

3.6.1 Informacija apie kraštovaizdį 
Pagal Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos 

tipų identifikavimo studiją, PŪV teritorija priklauso V0H1-b pamatiniam 

vizualinės struktūros tipui, t. y. neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis 

kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais) ir vyraujančiomis pusiau uždaromis, iš 

dalies peržvelgiamomis erdvėmis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti 

tik horizontalieji dominantai.  

Pagal Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos 

tipų identifikavimo studiją, nagrinėjamos ūkinės veiklos teritorijai būdinga 

mozaikinė stambioji horizontalioji biomorfotopų struktūra, vidutinio 

kontrastingumo pereinamojo aukščio vyraujanti agrokompleksų ir/arba pelkių 

(miškų plotai < 500 ha) vertikalioji biomorfotopų struktūra, kaimų agrarinis 

plotinės technogenizacijos tipas su 1,001 – 1,500 km/ kv. km infrastruktūros 

tinklo tankumu, didelio buferiškumo geocheminė toposistema ir išsklaidančios 

migracinės struktūros tipu. 

3.6.2 Informacija apie gamtinį karkasą 
Gamtinis karkasas – tai vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų 

tinklas, jungiantis gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas – rezervatus, 

draustinius, valstybinius parkus, atkuriamuosius ir genetinius sklypus, 

ekologines apsaugos zonas bei kitas ekologiškai svarbias vandenų, miškų, žemės 

ūkio, kitos paskirties teritorijas. Remiantis Aplinkos apsaugos įstatymo 12 str. 

bei Saugomų teritorijų įstatymo 21 ir 22 str. nuostatomis, visas šalies gamtinis 

karkasas nėra išskirtas į atskirą saugomų teritorijų kategoriją, t. y. tas 

saugomas teritorijas, kurios Lietuvoje registruojamos saugomų teritorijų 

valstybės kadastre. Šiose teritorijose ūkinę veiklą reglamentuoja atitinkami 

Saugomų teritorijų ir kiti įstatymai bei Gamtinio karkaso nuostatai (Žin., 2007, 

Nr. 22-858; TAR, 2014, Nr. 2014-00264).   

Pagal geosistemų, kurios atlieka ekokompensacines funkcijas, dydį ir svarbą 

gamtinio karkaso struktūrinės dalys skirstomos į europinės, nacionalinės, 

regioninės ir vietinės reikšmės. Pagal natūralumo laipsnį ir gebėjimą atlikti 

ekologinio kompensavimo funkcijas, teritorijų planavimo dokumentuose 

išskiriamos patikimo, riboto ir silpno geoekologinio potencialo gamtinio karkaso 

teritorijos.  

Remiantis Panevėžio apskrities teritorijos bendrojo plano, patvirtinto LR 

Vyriausybės 2012 metų gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1531, ir Panevėžio rajono 

savivaldybės bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 

2008 metų liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154, sprendiniais rytinė nagrinėjamo 

sklypo dalis patenka į rajoninės svarbos vidinio stabilizavimo arealo gamtinio 

karkaso teritoriją (žr. 3.1 pav.) (rajoniniai ir svarbiausi vietiniai slėninės ir 
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dubaklojinės mgracijos koridoriai), kuriuose turi būti grąžinami ir gausinami 

kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai.  

PŪV planuojama vystyti apie 6 ha ploto nagrinėjamo sklypo dalyje, kuri 

nepatenka į gamtinio karkaso teritorijas (žr. 3.1 pav.), todėl pagal Gamtinio 

karkaso nuostatus (TAR, 2014, Nr. 2014-00264), nėra privaloma atlikti poveikio 

gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei vertinimo procedūrų, numatyti 

priemonių antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir 

biologinei įvairovei išsaugoti ar atkurti. 

3.6.3 Informacija apie vietovės reljefą 
Geomorfologinio ir fizinio – geografinio Lietuvos rajonavimo požiūriu 

nagrinėjama ūkinė veikla įsikūrusi Lietuvos vidurio žemumoje, Nevėžio žemumos 

fiziniame – geografiniame rajone. Nevėžio žemuma apima siauriausią Lietuvos 

vidurio žemumos dalį, kurios paviršių suformavo dviguba Nevėžio ledyninė 

plaštaka bei vėliau susitvenkę prieledyniniai vandenys. Mikrorajono reljefas 

glacialinis, suformuotas vėlyvojo Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos ledyno 

pakraščio. Nagrinėjamai vietovei būdingas lygus reljefas. Žemės paviršiaus 

altitudė ūkinės veiklos sklypo teritorijoje svyruoja nuo 48,93 m iki 51,50 m. 

3.7 Hidrografinis tinklas 
PŪV teritorija nepatenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ir/ar 

pakrantės apsaugos juostas. Artimiausi paviršinio vandens telkiniai (upeliai, 

priklausantys Nemuno upės baseinui, Nevėžio pabaseiniui) (žr. 3.2 pav.): 

› Alanta – teka išilgai šiaurės rytinės PŪV sklypo ribos, 190 m atstumu; 

› Upelis, Lietuvos vandens telkinių kadastre pažymėtas numeriu A-2 

13010155 – teka 640 m atstumu į pietvakarius nuo nagrinėjamo sklypo 

ribų; 

› Upelis, Lietuvos vandens telkinių kadastre pažymėtas numeriu A-3 

13010112 – teka 630 m atstumu į šiaurės vakarus nuo nagrinėjamo sklypo 

ribų; 

Artimiausi ežerai – Enčiaus, Lėno ir Juodžio – nuo PŪV sklypo ribų nutolę 

daugiau, nei 3 km atstumu. 
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3.2 pav. PŪV teritorijos padėtis biotopų (upių, ežerų, tvenkinių ir miškų) atžvilgiu 
(https://uetk.am.lt/portal/) 

3.8 Saugomos teritorijos 
Planuojamos ūkinės veiklos sklypas neturi saugomos teritorijos statuso ir 

nepatenka į Natura 2000 tinklo teritorijas. Remiantis Aplinkos ministro 2009 

balandžio mėn. 22 d. įsakymu Nr. D1–210 (Žin., 2009, Nr. 135–5903) „Dėl 

vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos 

kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai“, arčiausiai nagrinėjamo 

sklypo ribų esanti teritorija, kurioje išskirtos saugomų gamtos vertybių buveinės, 

yra Taujėnų-Užulėnio miškai (vietovės identifikatorius – LTUKM0003).  

Taujėnų – Užulėnio miškų priskyrimo Natura 2000 buveinių apsaugai svarbioms 

teritorijoms (BAST) tikslas – lūšies (Lynx lynx), didžiojo auksinuko (Lycaena 

dispar), auksuotosios šaškytės (Euphydryas aurinia), baltamargės šaškytės 

(Euphydryas maturna ) ir ūdros (Lutra lutra) buveinių apsauga; o priskyrimo 

paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms (PAST) tikslas – juodųjų gandrų 

(Ciconia nigra), mažųjų erelių rėksnių (Aquila pomarina), gervių (Grus grus), 

pilkųjų meletų (Picus canus), vidutinių margųjų genių (Dendrocopos medius), 

baltnugarių genių (Dendrocopos leucotos) apsaugai.  

Nuo nagrinėjamo sklypo ribų Taujėnų – Užulėnio miškai plyti 2,65 km atstumu į 

pietvakarius ir 3,9 km atstumu į pietryčius, todėl planuojama ūkinė veikla 

neturės poveikio Europos ekologinio tinklo teritorijoms (3.3 pav.). 

120 m 

Planuojamos 
ūkinės veiklos 

sklypas 
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Kita arčiausiai nagrinėjamo PŪV sklypo esanti saugoma teritorija, nutolusi per 

7,8 km į pietryčius, Barnėnų telmologinis draustinis, kuris įsteigtas siekiant 

išsaugoti Vidurio Lietuvai būdingą Barnėnų pelkę.  

 

              PŪV sklypas 

3.3 pav. PŪV teritorijos padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu (https://www.geoportal.lt/map) 

Apsaugos zona ir pakrantės apsaugos juosta. Planuojamos ūkinės veiklos 
sklypas nepatenka į paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas ar 
paviršinio vandens telkinių apsaugos zonas, todėl planuojamos ūkinės veiklos 
sprendiniai neprieštarauja vandens telkinio apsaugos zonų bei pakrantės 
apsaugos juostų nustatymo bei veiklą juose reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimams. 

3.9 Biotopai ir biologinė įvairovė 
Nagrinėjamo sklypo šiaurės vakarinė dalis ribojasi su Alančių mišku, 

priklausančiu Panevėžio miškų urėdijai, Raguvos girininkijai (žr. 3.2 pav.). 

Remiantis 2017 metų vasario mėn. 7 d. suformuotu išrašu iš Saugomų rūšių 

informacines sistemos Nr. SRIS-2017-11846807 (pridedama priede 

"Dokumentai"), artimiausios biotopų buveinėse esančios saugomos rūšys, jų 

augavietės ir radavietės:  

› Artimiausios baltojo gandro (Ciconia ciconia) radavietės nuo planuojamos 

ūkinės veiklos teritorijos nutolusios apie 400 m atstumu į pietus ir apie 700 

m atstumu į šiaurės vakarus; kitos šio paukščio radavietės nuo PŪV sklypo 

ribų nutolę didesniu, nei 980 m atstumu; 
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› Didžiojo auksinuko (Lycaena dispar) radavietė, nuo PŪV sklypo ribų nutolusi 

per 3,3 km į pietryčius; 

› Mažosios gegužraibės (Orchis morio) radavietė, nuo PŪV sklypo ribų 

nutolusi per 3,5 km į pietryčius. 

3.10 Nekilnojamosios kultūros vertybės 
Nagrinėjamame sklype, kuriame planuojama ūkinė veikla, ir jo gretimybėse 3,4 

km spinduliu nėra kultūros paveldo objektų. Remiantis Kultūros paveldo 

departamento duomenimis, artimiausi nagrinėjamai teritorijai kultūros paveldo 

objektai: 

› Alančių dvaro sodyba (unikalus Nr. 374) – nuo PŪV sklypo ribų nutolusi per 

3,45 km į šiaurės vakarus; 

› Partizaninio judėjimo dalyvių  užkasimo vieta (unikalus Nr. 12340) – nuo 

PŪV sklypo ribų nutolusi per 4,5 km į šiaurės vakarus; 

› Baltijos kelio kauniečių ženklo vieta (unikalus Nr. 33301) – nuo PŪV sklypo 

ribų nutolusi per 3,4 km į šiaurės rytus. 
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4 PAV ataskaitos rengimo nuostatos, 
apimtis ir turinys 

4.1 PŪV poveikio aplinkai vertinimo nuostatos 
› PŪV poveikio aplinkai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis vertinimo 

proceso laikotarpiu galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

įstatymų ir normatyvinių aktų, standartų, projektavimo taisyklių, 

rekomendacijų bei metodikų reikalavimais. Pagrindinis jų – PAV įstatymas 

bei su juo susiję poįstatyminiai teisės aktai, kuriais reglamentuota PAV 

proceso eiga, parengtų dokumentų (PAV programos ir PAV bei PVSV 

ataskaitų) viešinimas bei derinimas su vertinimo subjektais. 

› Kadangi PŪV susijusi su nauja statyba, PAV bus atliekamas tiek 

statybos/įrengimo, tiek eksploatacijos etapams.  

› Poveikio aplinkai vertinimo metu bus įvertintas ir palygintas svarstomų 

alternatyvų, įskaitant nulinę, poveikis aplinkai. Poveikis aplinkai bus 

vertinamas remiantis blogiausiu scenarijumi – t. y., vertinant alternatyvą, 

kurios atveju numatyta daugiausia auginimo ciklų per metus (plačiau apie 

alternatyvas žr. poskyryje 4.5.2).   

› Vertinimo metu nustačius nepriimtiną PŪV poveikį aplinkai blogiausio 

scenarijaus atveju, bus svarstomos kitų alternatyvų įgyvendinimo 

galimybės.  

4.2 Poveikio aplinkai vertinimo metodai 
PAV ir PVSV proceso metu taikomi metodai apims: 

› Duomenų apie planuojamą ūkinę veiklą bei jos vietą, gautų iš pirminių ir 

antrinių šaltinių, analizė; renkant ir analizuojant esamos situacijos 

duomenis, PAV rengėjas konsultuosis su atitinkamomis susijusiomis 

valstybės institucijomis, PŪV organizatoriumi. 

› Statistinių duomenų analizė;  
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› Informacijos, susijusios su paukštininkystės ūkių daromu poveikiu aplinkos 

komponentams, analizė, remiantis Europos aplinkos apsaugos medžiaga, 

Europos Komisijos PAV vadovais, ES šalių leidiniais, ten pateiktomis 

metodikomis ir rekomendacijomis, duomenų bazėmis, moksliniais 

straipsniais, tyrimais ir kt.; 

› Oro taršos ir kvapų įvertinimui bus naudojama AermoView kompiuterinė 

modeliavimo programa; 

› Triukšmo sklaidos skaičiavimui ir triukšmo lygių nustatymui bus naudojama 

kompiuterinė programa CadnaA; 

› Aplinkosauginiu požiūriu vertinant PŪV įrenginius ir technologijas, bus 

vadovaujamasi informacija apie geriausiai prieinamus gamybos būdus 

(GPGB); 

› PAV ataskaitos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dalis bus rengiama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. 

liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 patvirtintais Poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo metodiniais nurodymais (Žin., 2004 07 08, Nr.106-3947).  

› PAV dokumentų rengėjas – UAB „COWI Lietuva“, turinti licenciją poveikio 

visuomenės sveikatai vertinti (Licencijos Nr. V00026, kopija pridedama 

priede "Dokumentai"). 

4.3 Siūlomas PAV ataskaitos turinys 
PAV ataskaitos pavadinimas: Broilerių paukštyno įrengimas sklype 

Užubalių k., Raguvos sen., Panevėžio r. sav. 

Ataskaitą sudarys dvi pagrindinės dalys: tekstinė dalis (A) ir grafiniai bei 

tekstiniai priedai (B). 

Būsimos PAV ataskaitos preliminarus turinys (kuris gali nežymiai keistis) 

pateiktas žemiau. Šios programos 4.4 skyriuje išvardinti pagrindiniai PŪV 

poveikiai aplinkos komponentams, preliminariai numatyta jų tikimybė, išvardinti 

vertinimo metodai. 

Broilerių paukštyno įrengimas sklype Užubalių k., Raguvos sen., 
Panevėžio r. sav. poveikio aplinkai vertinimas 
 

ĮVADAS 
I. BENDRIEJI DUOMENYS 
1.1 Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) 
1.2 Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos rengėjas (vykdytojas) 
1.3 Objekto pavadinimas, paskirtis ir įgyvendinimo terminai 
1.4 Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų sąsaja su projektavimo etapais 
  
II. TECHNOLOGINIAI PROCESAI 
2.1 Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas 
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2.2 Duomenys apie gaminius (produkciją) 
2.3 Energetinių resursų poreikis ir šaltiniai 
2.4 Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar 

preparatus 
2.5 Numatomos prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygos 
2.6 Siūlomų gamybos būdų palyginimas su geriausiais prieinamais 

gamybos būdais (GPGB)  
  
III. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETĄ 
3.1 Planuojamos ūkinės veiklos vietos aprašymas 
3.2 Teritorijų planavimo sprendiniai 
3.3 Vietovės meteorologinės ir klimatinės sąlygos 
3.4 Orohidrografinės ir geologinės-hidrogeologinės vietovės sąlygos 
3.5 Kraštovaizdis, gamtinis karkasas, vietovės reljefas 
3.6 Saugomos teritorijos 
3.7 Biotopai ir biologinė įvairovė 
3.8 Jautrios aplinkos apsaugos požiūriu teritorijos 
3.9 Apgyvendintos teritorijos ir antropogeninė aplinka 
3.10 Duomenys apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes 
  
IV. ATLIEKOS 
V. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMAS POVEIKIS ĮVAIRIEMS 

APLINKOS KOMPONENTAMS IR POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIOS 
PRIEMONĖS 

5.1 Poveikis vandenims 
5.1.1 Planuojamas vandens naudojimas 
5.1.2 Nuotekų susidarymas ir tvarkymas 
5.1.3 Galimas (numatomas) poveikis vandens telkiniams 
5.1.4 Poveikio sumažinimo priemonės 
 
5.2 Poveikis aplinkos orui 
5.2.1 Į aplinkos orą išmetami teršalai 
5.2.2 Aplinkos oro užterštumo prognostinis vertinimas 
5.2.3 Priemonės aplinkos oro užterštumo sumažinimui 
 
5.3 Poveikis dirvožemiui 
5.3.1 Poveikis dirvožemiui statybos darbų metu 
5.3.2 Poveikis dirvožemiui paukštyno eksploatacijos metu 
5.3.3 Poveikio sumažinimo priemonės 
 
5.4 Poveikis žemės gelmėms 
  
5.5 Poveikis biologinei įvairovei 
  
5.6 Poveikis kraštovaizdžiui 
  
5.7 Poveikis socialinei-ekonominei aplinkai 
  
5.8 Poveikis etninei-kultūrinei aplinkai 
  
5.9 Poveikis visuomenės sveikatai 
5.9.1 Bendra informacija 
5.9.2 Esamos visuomenės sveikatos būklės ir veiksnių, darančių įtaką 

visuomenės sveikatai, analizė 
5.9.3 Planuojamos ūkinės veiklos veiksniai, darantys įtaką visuomenės 

sveikatai 
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5.9.4 Galimas (numatomas) poveikis 
5.9.5 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir galimi netikslumai 
5.9.6 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 
5.9.7 Siūlomas SAZ dydis, įvertinus planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai ir visuomenės sveikatai mastą 
5.9.8 Išvados ir rekomendacijos 
5.9.9 Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonės 
  
VI. Tarpvalstybinis poveikis 
VII. Alternatyvų analizė 
VIII. Monitoringas 
IX. Rizikos analizė ir jos vertinimas 
X. Visuomenės informavimas ir pasiūlymų įvertinimas 
 PAV ataskaitos santrauka 
 Literatūros sąrašas 
 Tekstiniai ir grafiniai priedai 

4.4 PŪV galimas poveikis įvairiems aplinkos 
komponentams ir poveikį mažinančios 
priemonės 

Įgyvendinus PŪV, galimi poveikiai šiems aplinkos komponentams: 

› Gamtinės aplinkos: 

› aplinkos orui (aplinkos oro teršalai ir kvapai);  

› paviršiniam vandeniui; 

› biologinei įvairovei (augmenijai ir gyvūnijai);  

› dirvožemiui;  

› žemės gelmėms; 

› kraštovaizdžiui ir saugomoms teritorijoms;  

› Socialinės – ekonominės aplinkos:  

› visuomenei ir jos sveikatai;  

› socialinei aplinkai ir materialiajam turtui; 

› kultūros paveldui. 

4.4.1 PŪV poveikis aplinkos orui 

Nagrinėjamas 
aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 
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Esama situacija Sklypas, kuriame būtų vykdoma PŪV, yra 
kaimiškosiose vietovėse, pakankamai toli nuo 
pramonės ir/ar energetikos centrų (Panevėžio ir 
Anykščių miestai nutolęs daugiau, nei 26 km). 
Aplink vyrauja žemės ūkio ir miško paskirties 
sklypai, vienkiemiai, ir nedideli miesteliai. 
Išsamesnė esamos situacijos analizė bus pateikta 
PAV ataskaitoje, tačiau iš esmės teritorijoje, kurioje 
planuojama ūkinė veikla, aplinkos oro kokybė yra 
gera.  

Poveikis statybos darbų 
metu 

Prieš pradedant ūkinę veiklą, bus vykdomi statybos 
darbai (statomi tvartai ir administracinis pastatas). 
Šių darbų metu galimas laikinas ir nežymus 
poveikis aplinkos oro kokybei dėl išmetimų iš 
statybos ir pervežimo darbams naudojamų 
transporto priemonių ir mašinų su vidaus degimo 
varikliais. Galimas dulkėjimas dėl žemės darbų ir 
transporto priemonių bei mašinų judėjimo 
teritorijoje. 

Poveikis eksploatacijos 
metu 

PŪV vykdymo metu aplinkos oras bus teršiamas 
išmetimais iš: 

› Dujinio katilo, kuriuo bus šildomos 
administracinės-buitinės patalpos (išmetami 
teršalai – anglies monoksidas (CO) ir azoto 
oksidai (NOx)); 

› Dujinių šildytuvų, kuriais bus šildomi tvartai 
(išmetami teršalai – anglies monoksidas (CO) 
ir azoto oksidai (NOx)); 

› Dyzelinių transporto priemonių (anglies 
monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx) , 
kietosios dalelės, sieros dioksidas (SO₂) ir 
lakieji organiniai junginiai (LOJ)); 

› Vištidžių (tvartų) (kietosios dalelės, 
amoniakas, lakieji organiniai junginiai (LOJ)); 

Poveikį mažinančios 
priemonės 

Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus ir 
nustačius teršalų pažemio koncentracijų ribinių 
verčių viršijimus, bus pateikti aplinkos oro taršos 
reguliavimo (teršalų išsiskyrimo mažinimo, 
išmetamų dujų valymo, išmetimo parametrų 
gerinimo įrenginių įrengimo ir kt.) techniniai 
sprendiniai, bei pateikti papildomi aplinkos oro 
teršalų sklaidos skaičiavimai įgyvendinus šiuos 
techninius sprendinius. 

Vertinimo metodas Numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų kiekių 
skaičiavimai bus atlikti vadovaujantis Europos 
aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų 
apskaitos metodikos (anglų kalba – EMEP/EEA Air 
pollutant emission inventory guidebook 2016) 
pirmos ir antros pakopos (angl. Tier 1 ir Tier 2) 
skaičiavimo būdu 
(http://www.eea.europa.eu/publications/emep-
eea-guidebook-2016 ), kuris įrašytas į aplinkos 
ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 
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patvirtintų metodikų sąrašą. Pagal poreikį, bus 
naudojamos ir kitos teršalų vertinimo metodikos, 
patvirtintos minėtu įsakymu.  

Siekiant įvertinti PŪV poveikį aplinkos orui, bus 
atliktas teršalų sklaidos modeliavimas naudojant 
AERMOD View kompiuterinę programą, įvertinant 5 
metų meteorologinius duomenis nagrinėjamoje 
vietovėje, bei foninį užterštumą.  

Suskaičiuotos pagrindinių aplinkos oro teršalų 
pažemio koncentracijos bus palygintos su 
atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo 
vertėmis, nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. 
Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos 
ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro 
užterštumo normų nustatymo”. Amoniako, geležies 
oksido ir mangano oksidų pažemio koncentracijos 
bus palygintos su vienkartinėmis (pusės valandos) 
ribinėmis vertėmis, kurios nustatytos 2007-06-11 
LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro  
įsakymu Nr. D1-329/V-469 "Teršalų, kurių kiekis 
aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos 
kriterijus, sąrašas ir teršalų, kurių kiekis aplinkos 
ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas 
ir ribinių aplinkos oro užterštumo vertės". 

4.4.2 PŪV poveikis vandeniui 

Nagrinėjamas 
aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Išsamesnė esamos situacijos analizė bus pateikta 
PAV ataskaitoje, tačiau PŪV teritorijoje nėra 
paviršinio vandens telkinių, įtrauktų į LR Upių, 
ežerų ir tvenkinių kadastrą, ir ji nepatenka į 
netoliese esančių paviršinių vandens telkinių zonas 
ir/ar pakrančių apsaugos juostas. Išsamiau 
aprašyta Programos 3.8 skyriuje. 

Poveikis statybos darbų 
metu 

Išsamesnė informacija bus pateikta PAV 
ataskaitoje. 

Poveikis eksploatacijos 
metu 

Paukščių girdymui bus naudojamas vanduo iš 
vietinio artezinio gręžinio. Administracinėse 
patalpose susidarys buitinės nuotekos, o tvartų 
plovimo metu – gamybinės nuotekos. Paviršinės 
nuotekos bus sąlyginai švarios dėl nuolat valomos 
ir prižiūrimos teritorijos. Išsamesnė galimo poveikio 
paviršiniams vandens telkiniams ir vandenvietėms 
analizė bus pateikta PŪV PAV ataskaitoje. 

Poveikį mažinančios 
priemonės 

Buitinės nuotekos bus surenkamos ir valomos 
vietiniuose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose iki 
Paviršinių vandenų reglamente nustatytų 
užterštumo verčių, taikomų nuotekoms, 
išleidžiamoms į paviršinius vandens telkinius, ir 
išleidžiamos į gaisrinį rezervuarą. 
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Paviršinės nuotekos nuo švarių teritorijos dangų 
bus surenkamos į rezervuarą, ir išleidžiamos į 
gaisrinį rezervuarą.  

Tvartų plovimo nuotekos bus surenkamos 5 m3 
tūrio rezervuaruose, esančiuose prie kiekvieno 
tvarto, ir atiduodamos kaip trąšos ūkininkams. 

Įvertinus galimą poveikį bei jo mastą, PAV 
ataskaitoje gali būti numatytos papildomos ir/arba 
kitos poveikio sumažinimo priemonės.   

Vertinimo metodas Bus atlikta pirminių ir antrinių informacijos šaltinių 
ir statistinių duomenų analizė; PAV ataskaitoje bus 
pateiktas sklypo planas su pažymėtais gręžiniais 
bei nuotekų tvarkymo sprendiniais, informacija apie 
paviršinius vandens telkinius, paviršinių nuotekų 
kiekių ir kiti skaičiavimai (pagal poreikį). 
Artimiausios vandenvietės ir galimas poveikis joms 
bus vertinamas remiantis Lietuvos higienos normos 
HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos 
zonų nustatymas ir priežiūra“ 3 priedas (Žin., 
2006, Nr.81-3217) ir LGT informacinės sistemos 
Geolis „Vandenvietės“ duomenimis. 

4.4.3 PŪV poveikis biologinei įvairovei 

Nagrinėjamas 
aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Nagrinėjamame PŪV sklype ir jo gretimybėse nėra 
saugomų rūšių augaviečių ir radaviečių. Artimiausia 
jų nuo sklypo ribų nutolusi per 400 m. Išsamiau 
aprašyta 3.9 skyriuje. 

Poveikis statybos darbų 
metu 

Neigiamas poveikis mažai tikėtinas. 

Poveikis eksploatacijos 
metu 

Neigiamas poveikis mažai tikėtinas. 

Poveikį mažinančios 
priemonės 

Poveikio sumažinimo priemonės nėra tikslingos. 

Vertinimo metodas Esamų informacijos šaltinių, žemėlapių ir duomenų 
bazių analizė. 

 

4.4.4 PŪV poveikis dirvožemiui 

Nagrinėjamas 
aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Išsamesnė esamos situacijos analizė, pateikiant 
duomenis apie nagrinėjamos teritorijos užterštumą 
ir artimiausius teršiančius objektus, bus pateikta 
PAV ataskaitoje. Išsamiau aprašyta Programos 3.6 
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skyriuje. 

Poveikis statybos darbų 
metu 

Statybos metu galimas laikinas poveikis 
dirvožemiui, t. y. dėl grunto kasimo darbų, 
autotransporto judėjimo.  

Išsamesnė informacija bus pateikta PAV ataskaitoje 
– įvertintas nukasamo dirvožemio tūris, jo laikino 
saugojimo sprendimai ir pan. 

Poveikis eksploatacijos 
metu 

Poveikis ūkinės veiklos vykdymo metu mažai 
tikėtinas, ir galimas nebent dėl avarinių situacijų, 
kuomet į aplinką patenka užterštos nuotekos. 
Normalios objekto eksploatacijos metu, dėl 
planuojamų mėšlo ir nuotekų tvarkymo sprendinių, 
kieta, vandeniui nelaidžia danga dengtų kelių ir 
mėšlo laikino laikymo aikštelių, betoninių srutų 
rezervuarų, reikšmingas neigiamas poveikis 
dirvožemiui nenumatomas. Išsamesnė analizė bus 
pateikta PAV ataskaitoje, tame tarpe ir apie 
saugumo priemones, kurios neleistų susidaryti  
avarinėms situacijoms bei jų valdymą. 

Poveikį mažinančios 
priemonės 

Atliekant statybos darbus bus laikomasi statybos 
reglamento reikalavimų, kad darbų metu 
naudojamos medžiagos ir/ar susidariusios atliekos 
nepatektų į gruntą ar požeminius vandenis. 
Dirvožemis, nuimtas vykdant žemės darbus, 
laikinai bus saugomas kaupuose ir, baigus statybos 
darbus, bus panaudotas teritorijos tvarkymui, 
reljefo formavimui.   

Eksploatacijos metu galimo poveikio dirvožemiui 
bus išvengiama įrengus ir tinkamai eksploatuojant 
buitinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, 
užtikrinant tik techniškai tvarkingo transporto 
judėjimą teritorijoje bei sklandžiai vykstančius 
mėšlo tvarkymo (perdavimo tvarkytojams) 
procesus. Išsamesnė analizė bus pateikta PAV 
ataskaitoje. 

Vertinimo metodas Esamų informacijos šaltinių ir atliktų tyrimų 
duomenų analizė, skaičiavimai, planuojamų 
technologijų analizė, ir kt. 

4.4.5 PŪV poveikis žemės gelmėms 

Nagrinėjamas 
aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija PŪV numatoma vykdyti žemės ūkio paskirties 
sklype, kuriame šiuo metu nėra vykdoma jokia 
veikla. Tikslios nagrinėjamos PŪV teritorijos 
geologinės – hidrogeologinės sąlygos ir esama 
požeminių žemės sluoksnių sudėtis bei būklė bus 
ištirta atlikus inžinerinius geologinius tyrimus, jų 
santrauka bus pateikta PAV ataskaitoje. 

Poveikis statybos darbų PŪV vykdyti reikalingų pastatų bei inžinerinių 
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metu įrenginių statybos metu bus daromos iškasos, 
pažeidžiančios natūralų viršutinį žemės sluoksnį, 
vietomis pasiekiant ir gruntinio vandens lygį. 
Galimas laikinas nežymus hidrodinaminių ir 
hidrocheminių gruntinio vandens sluoksnio ir 
aeracijos zonos grunto savybių sutrikdymas.  

Įrengiant eksploatacinį artezinį gręžinį, bus 
įsigilinama į gilesnius žemės sluoksnius, todėl gali 
būti pažeisti ir/arba užteršti spūdiniai vandeningi 
horizontai. 

Poveikis eksploatacijos 
metu 

Normaliomis sąlygomis neigiamas poveikis žemės 
gelmėms mažai tikėtinas (išskyrus hidrodinaminį 
poveikį eksploatuojamame vandeningame 
horizonte, kuris pakankamai menkas, kad darytų 
neigiamą poveikį).  

Žemės gelmės ir požeminis vanduo gali būti 
užterštas nebent įvykus avarinei situacijai, ir 
teršalams nekontroliuojamai iššliejus į aeracijos 
zoną ir vandeningus sluoksnius. 

Poveikį mažinančios 
priemonės 

Artezinio gręžinio įrengimas, laikantis visų techninių 
ir saugumo reikalavimų. Monitoringo sistemos 
įrengimas. Išgaunamų vandens išteklių apskaita ir 
kokybės monitoringas. Vandenvietės apsaugos 
zonos nustatymas. 

Vertinimo metodas Hidrogeologinio tyrimo PŪV teritorijoje, Lietuvos 
geologijos tarnybos duomenų bazės ir kitų 
prieinamų šaltinių duomenų analizė ir vertinimas, 
nustatant potencialius taršos šaltinius ir galimą jų 
poveikį 

4.4.6 PŪV poveikis kraštovaizdžiui 

Nagrinėjamas 
aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija PŪV numatoma vykdyti sklype, apsuptame žemės 
ūkio naudmenų ir miško žemės. Išsamiau 
nagrinėjamos teritorijos ir jos gretimybių 
kraštovaizdis aprašytas 3.7 Programos skyriuje. 
Nors nagrinėjama teritorija nepasižymi vizualiai 
vertingu kraštovaizdžiu, rytinė PŪV sklypo dalis 
patenka į rajoninės svarbos vidinio stabilizavimo 
arealo gamtinio karkaso teritoriją.  

Poveikis statybos darbų 
metu 

Reikšmingas poveikis statybos darbų metu mažai 
tikėtinas. 

Poveikis eksploatacijos 
metu 

Reikšmingas poveikis eksploatacijos metu mažai 
tikėtinas, nes planuojama vykdyti veikla ir jai 
reikalinga infrastruktūra neišsiskirs iš bendro 
teritorijoje vystomų ūkio šakų konteksto, nesukels 
ženklios aplinkinių teritorijų ir esamo kraštovaizdžio 
kaitos ar urbanizacijos lygio padidėjimo.  

Poveikį mažinančios Ūkinė veikla su jai vykdyti būtinais statiniais ir 
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priemonės inžineriniais įrenginiais bus vystoma vakarinėje 
sklypo dalyje, kuri nepatenka į gamtinio karkaso 
teritoriją. Esant poreikiui, gali būti svarstomos 
papildomos poveikį mažinančios priemonės. 

Vertinimo metodas Esamų informacijos šaltinių, atliktų tyrimų ir studijų 
duomenų, žemėlapių ir vaizdinės informacijos 
analizė; poveikio vertinimas lyginant nulinę 
alternatyvą su kitomis. 

4.4.7 PŪV poveikis saugomoms teritorijoms 

Nagrinėjamas 
aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Nagrinėjamas PŪV sklypas nepatenka ir nesiriboja 
su saugomomis teritorijomis, artimiausia jų nuo 
sklypo ribų nutolusi per 2,65 km. Išsamiau 
aprašyta 3.9 skyriuje. 

Poveikis statybos darbų 
metu 

Neigiamas poveikis mažai tikėtinas. 

Poveikis eksploatacijos 
metu 

Neigiamas poveikis mažai tikėtinas. 

Poveikį mažinančios 
priemonės 

Poveikio sumažinimo priemonės nėra tikslingos. 

Vertinimo metodas Esamų informacijos šaltinių, žemėlapių ir duomenų 
bazių analizė. 

4.4.8  PŪV poveikis visuomenės sveikatai  

Nagrinėjamas 
aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija PAV ataskaitoje bus išsamiai aprašyta ir įvertinta 
esama situacija:  artimiausios gyvenamosios, 
visuomeninės ir rekreacinės paskirties 
teritorijos. Vertinama pagal kadastrinius 
žemėlapius, teritorijų planavimo dokumentus. 
PŪV supančių teritorijų gyventojų demografinių 
rodiklių duomenys bus pateikiami remiantis 
duomenų bazėmis (Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis). Gyventojų 
sergamumo duomenys pateikiami iš savivaldybių 
visuomenės sveikatos biurų, Higienos instituto, 
Lietuvos statistikos departamento duomenų 
bazių. 

Poveikis statybos darbų 
metu 

Tikėtinas laikinas poveikis objekto statybos metu 
(transporto priemonių ir mechanizmų triukšmas, 
judėjimas, aplinkos oro tarša ir kt.). 

Poveikis eksploatacijos 
metu 

Galimas poveikis (objekto ir transporto 
priemonių triukšmas, aplinkos oro tarša, kvapai) 
gyvenamajai aplinkai bei gyventojų sveikatai 



 

 

 
BROILERIŲ PAUKŠTYNO ĮRENGIMAS SKLYPE UŽUBALIŲ K., RAGUVOS SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.

PAV PROGRAMA
35

http://projects.cowiportal.com/ps/A093522/Documents/4-Engineering/06-Descriptions/PAV programa/PAV programa_perziureta_02_09.docx

bus detaliai nagrinėjamas PŪV PAV ataskaitoje.  

Poveikį mažinančios 
priemonės 

PAV ataskaitoje bus svarstomos ir vertinamos 
technologinės alternatyvos, aplinkos monitoringo 
poreikis, neigiamą poveikį mažinančių priemonių 
pasirinkimo aspektai bei kompensacinės 
priemonės. PŪV objektui bus įvertinta ir 
nustatyta sanitarinės apsaugos zona. 

Vertinimo metodas PAV ataskaitos poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo dalis bus rengiama vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 
patvirtintais Poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo metodiniais nurodymais (Žin., 2004 07 
08, Nr.106-3947). Sanitarinė apsaugos zona bus 
nustatyta remiantis Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 
19 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtintomis 
Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir 
režimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr.134-4878; 
2009, Nr.152-6849, 2011, Nr.46-2201, 2016, 
134-4878). 

4.4.9 PŪV poveikis materialiajai aplinkai ir kultūros 
paveldui 

 Nagrinėjamas 
aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Nagrinėjamas PŪV sklypas nepatenka ir nesiriboja 
su saugomomis teritorijomis, artimiausia jų nuo 
sklypo ribų nutolusi per 2,65 km. Išsamiau 
aprašyta 3.9 skyriuje. 

Poveikis statybos darbų 
metu 

Neigiamas poveikis mažai tikėtinas. 

Poveikis eksploatacijos 
metu 

Neigiamas poveikis mažai tikėtinas. 

Poveikį mažinančios 
priemonės 

Poveikio sumažinimo priemonės nėra tikslingos. 

Vertinimo metodas Esamų informacijos šaltinių, žemėlapių ir duomenų 
bazių analizė. 

4.5 Kiti PAV ataskaitoje planuojami nagrinėti 
aspektai 

4.5.1 Tarpvalstybinis poveikis 
Planuojamos ūkinės veiklos objektas yra šiaurinėje Lietuvos dalyje, Panevėžio 

rajone, kuris nesiriboja su kaimyninėmis šalimis. PŪV teritorija nuo valstybinės 

sienos su Latvijos Respublika nutolusi daugiau, kaip 80 km. Atsižvelgiant į 
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planuojamos ūkinės veiklos mastą ir poveikį aplinkai, planuojama ūkinė veikla 

neturės tarpvalstybinio poveikio, todėl šis aspektas PAV ataskaitoje nebus 

plačiau nagrinėjamas. 

4.5.2 Alternatyvų analizė 
PŪV poveikio aplinkai metu bus išnagrinėtos ir palygintos dvi alternatyvos: 

› 0 (nulinė) alternatyva – jei planuojama ūkinė veikla nebūtų vykdoma; 

priimama esama situacija (vertinant 2017 metus); 

› I alternatyva – įgyvendinama planuojama ūkinė veikla: sklype Užubalių 

k., Raguvos sen., Panevėžio r. sav. pastatomas ir įrengiamas paukštynas 

broilerių auginimui. I alternatyvos atveju priimama, kad mėšlas, išvalius 

tvartus po kiekvieno auginimo ciklo, nebus laikomas/kaupiamas, o iš karto 

atiduodamas ūkininkams/grybų augintojams. PAV ataskaitoje bus 

nagrinėjamos 3 (trys) I alternatyvos versijos, priklausomai nuo pasirinkto 

auginimo ciklų skaičiaus: 

› I (a) – 6 auginimo ciklai; 

› I (b) – 7 auginimo ciklai per metus; 

› I (c) – 7,5 auginimo ciklai per metus.  

› Poveikio aplinkai vertinimo metu bus įvertintas ir palygintas svarstomų 

alternatyvų poveikis aplinkai. Visų trijų I alternatyvos variantų atveju 

veiklos pobūdis, pastatų skaičius ir paskirtis, įrengimai, naudojamos 

žaliavos ir ištekliai bei poveikiai aplinkos komponentams būtų tokie pat, 

kistų tik jų apimtys dėl skirtingų gamybos pajėgumų – auginimo ciklų 

skaičiaus. Todėl poveikis aplinkai bus vertinamas remiantis blogiausiu 

scenarijumi – t. y., vertinant alternatyvą, kurios atveju numatyta 

daugiausia auginimo ciklų per metus – I (c).  

› Vertinimo metu nustačius nepriimtiną PŪV poveikį aplinkai blogiausio 

scenarijaus – I (c) alternatyvos – atveju, bus svarstomos kitų, mažiau 

auginimo ciklų turinčių alternatyvų, įgyvendinimo galimybės. 

› II alternatyva – įgyvendinama planuojama ūkinė veikla: sklype Užubalių 

k., Raguvos sen., Panevėžio r. sav. pastatomas ir įrengiamas paukštynas 

broilerių auginimui, kuriame vykdomi 7,5 auginimo ciklai per metus (I (c) 

alternatyva), tačiau papildomai įvertinamas poveikis aplinkai, jei viename iš 

tvartų, prieš atiduodant ūkininkams/grybų augintojams, būtų kaupiamas 

mėšlas. 

4.5.3 Monitoringas 
Nagrinėjamos PŪV teritorijos geologinės – hidrogeologinės sąlygos ir esama 

požeminių žemės sluoksnių sudėtis ir užterštumas bus ištirtas atlikus inžinerinius 
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hidrogeologinius tyrimus. Jų  metu bus nustatytos foninės požeminio vandens 

koncentracijos, ir remiantis tyrimo rezultatais, bus parengta požeminio vandens 

monitoringo vykdymo programa, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2010-12-30 įsakymo Nr. D1-1056 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų 

poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 2- 63) nuostatais.  

PAV ataskaitoje bus pateiktas PŪV aplinkos monitoringo planas, kuriame bus 

nurodyti aplinkos komponentai, kurių monitoringas bus atliekamas, numatant 

kiekvieno komponento stebėjimų periodiškumą, parametrus ir stebėjimų vietas. 

Aplinkos monitoringo planas bus parengtas pagal Ūkio subjektų aplinkos 

monitoringo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-

09-16 įsakymu Nr. D1-546. 

4.5.4 Rizikos analizė ir jos vertinimas 
Remiantis LR Vyriausybės 2008 09 10 nutarimu Nr. 913 „Dėl LR Vyriausybės 

2004 08 17 nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir 

tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 109-4159), 1996 12 

16 Europos Tarybos direktyva 96/82/EB Dėl stambių, su pavojingomis 

medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės ir 2003 12 16 Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/105/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos 

direktyvą 96/82/EB Dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų 

pavojaus kontrolės, nagrinėjama planuojama ūkinė veikla neatitinka ten 

išvardintų kriterijų, todėl ji nėra priskirtina prie pavojingųjų objektų. Tokių 

objektų nėra ir PŪV sklypo gretimybėse, todėl planuojamos ūkinės veiklos 

pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir susidariusių ekstremaliųjų 

situacijų yra minimali. PŪV PAV ataskaitoje avarijų rizikos analizė ir jos 

vertinimas nebus nagrinėjama, tačiau bus pateikta informacija apie gaisrinės ir 

sanitarinės saugos priemones. 

4.5.5 Visuomenės dalyvavimas PAV procese 
Vadovaujantis PAV įstatymo nuostatomis, apie PŪV visuomenė turi būti 

informuojama sudarant jai sąlygas dalyvauti PAV procese PAV įstatyme ir LR 

aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakyme Nr. D1-370 „Dėl visuomenės 

informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo procese tvarkos patvirtinimo” nustatyta tvarka.  

Atliekant PŪV PAV būtina informuoti visuomenę PŪV vietos zonoje, t. y. 

informuojant ir rengiant viešą aptarimą galimoje PŪV poveikio zonoje esančioje 

savivaldybėje (seniūnijoje). PAV dokumentų rengėjas, parengęs PŪV PAV 

ataskaitą, atliks Visuomenės informavimo ir motyvuotų pasiūlymų įvertinimą 

tokia seka: 

› apie PAV ataskaitą bus paskelbta Panevėžio rajono savivaldybės 

administracijos ir Raguvos seniūnijos skelbimų lentose; Panevėžio rajono ir 

respublikinėje spaudoje; Aplinkos apsaugos agentūros ir PAV ataskaitos 

rengėjo tinklapiuose; PAV proceso metu pasiūlymus teikusiems 

suinteresuotos visuomenės atstovams raštu (registruotu laišku);  
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› bus surengtas viešas susirinkimas, kuriame suinteresuotos visuomenės 

atstovams bus pristatoma PŪV PAV ataskaita; 

› visuomenės pateikti pasiūlymai bus registruojami;  

› bus parengtas argumentuotas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų 

įvertinimas ir raštu atsakyta pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos 

visuomenės atstovams, kaip atsižvelgta į jų pasiūlymus. 
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5 Literatūros sąrašas 
Teisės aktai 

1 Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos Poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymas, patvirtintas 1996 metų rugpjūčio 15 d. LR Prezidento įsakymu 

Nr. I-1495 (aktuali redakcija nuo 2005 metų liepos 12 d., Žin., 2005, Nr. 

84-3105).  

2 Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 straipsnių ir įstatymo 1, 2 priedų pakeitimo 

ir papildymo įstatymas. Aplinkos ministro 2008 06 30 įsakymas Nr. X-1654 

(Žin., 2008, Nr. 81-3167).  

3 Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatai. 

Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-636 (Žin., 2006, Nr. 6-225).  

4 Dėl aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo. Aplinkos ministro 2008 07 08 įsakymas Nr. D1-368 

(Žin., 2008, Nr. 79-3138).  

5 LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-370 „Dėl 

visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo”. 

6 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymai. 2004 07 

01 LR sveikatos ministro įsakymas Nr. V-491 (Žin., 2004, Nr. 106-3947). 

7 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. 

įsakymas Nr. V-586 Dėl "Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir 

režimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr.134-4878; 2009, Nr.152-

6849, 2011, Nr.46-2201, 2016, 134-4878). 

Informacijos šaltiniai 
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8 GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazė 

https://epaslaugos.am.lt/ 

9 Saugomų rūšių informacinė sistema 

https://sris.am.lt/portal/startPageForm.action 

10 Lietuvos erdvinės informacijos portalas http://www.geoportal.lt/geoportal/ 

11 Statistikos departamentas http://www.stat.gov.lt/ 

12 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto svetainė 

http://www.vstt.lt/VI/index.php/ 

13 Kultūros paveldo departamento interneto tinklapis http://www.kpd.lt/ 

14 Panevėžio rajono savivaldybės internetinis tinklapis www.panrs.lt 
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1 Priedas "Dokumentai" 

  





UAB ,,JONISKIO GRODAI'
GAUTA

^. .......(.&....... ^6o. ?';; 
i ii 'i7a8 ̂

PANEVEZTo na.roNo SAVTvALDYBE
Vasario l6-osios g.27,LT- 35185 PaneveZys, tel. (8-45) 582943,582945, faks. (845) 582975, el. paltas: povilas.zagunis@panrs.lt

UAB,,Joni5kio grtidai"
Zemaites g. 1, LT-84147 Joni5kis.

DEL PRASYIVTO

2016-12- tE Nr. (8. 9 )-spr - L'l50
I  2016-11-30 Nr .  S16-135

PaneveZio rajono savivaldyb€je 2016-11-30 gautas UAB ,,Joni5kio gnidai" paklausimas
del galimos [kines veiklos Zemes sklype (kadastrinis Nr. 6678/0004:113) UZbaliq k., Raguvos sen.,
PaneveZio r., planuojant Siame Zemes sklype irengti 10 pauk5tidZiq 300 000 broileriq auginimui.

Vadovaujantis PaneveZio rajono savivaldybes teritorijos bendruoju planu, patvirtintu
PaneveZio rajono savivaldybes tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-l54,,Del PanevdZio
rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano patvirtinimo", teritorijq, Zemes sklypq, pastatq,
statiniq ir irenginiq naudotojams, kuriq nekilnojamojo turto iki Bendrojo plano sprendiniq
isigaliojimo dienos registruota tiksline naudojimo paskirtis, bfidas ir pob[dis prieitarauja Siems
Bendrojo plano sprendiniams, paliekama teise naudotis nekilnojamuoju turtu taip pat, kaip jis buvo
naudojamas iki sprendiniq isigaliojimo dienos, nekeidiant jo naudojimo paskirties pob0dZio bei
masto (sprendiniq 215 psl. - http:i/www.sena.panrs.ltlarchitektura./bendrasjlanas/20081154/V_
Sprendiniai.pd|.

Todel manome, kad pletoti numatyt4 veikl4 Zemes sklype (kadastrinis Nr. 6678/0004:113)
UZbaliq k.. Raguvos sen., PaneveZio r., galima.

Savivaldybds meras Povilas Zaurrnis

Saulius Glinskis, tel. (8 45) 58 29 28, el. p. saulius.glinskis@panrs.lt
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IŠRAŠAS

IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

Nr. SRIS-2017-11846807

2017-02-07 15:41:58

Išrašą užsakiusio asmens duomenys:

DĖMESIO! Išraše esančius duomenis, kuriuose yra tikslios saugomų gyvūnų, augalų ir gyvūnų rūšių radaviečių ar augaviečių
koordinatės, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti jų kitiems asmenims, jei tai galėtų sukelti grėsmę saugomų rūšių
išlikimui.

Vardas

Pavardė

Pareigos

Asmens kodas / įmonės kodas

Prašymo numeris

Prašymo data

Adresas

El. paštas

Telefonas

Išrašo gavimo tikslas

Kristina

Greičiūtė

Aplinkosaugos specialistė

47811190795

SRIS-2017-11846807

2017-02-01

Ukmergės g. 369A, Vilnius

krja@cowi.lt

8 652 72335

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Jakšto 4/9, Vilnius LT-01105 e-paštas: info@am.lt

tel.: +370 5 2663661, faks.: +370 5 2663663

Išrašo suformavimo data:

Poveikio aplinkai vertinimas

171/

Kituose puslapiuose pateikiami detalūs prašytoje teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių ar augaviečių bei jų
stebėjimų duomenys:

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

2017-02-01Išraše pateikiama situacija iki:



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

1. RAD-CICCIC063217 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC063217Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2009-11-26 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [538775,00 6147576,00]

17Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

2. RAD-CICCIC009342 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC009342Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-25 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [538567,00 6150306,00]

17Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 3/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

3. RAD-CICCIC009341 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC009341Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-25 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [538274,00 6151043,00]

17Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 4/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

4. RAD-CICCIC009346 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC009346Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-25 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [538427,00 6147247,00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

5. RAD-CICCIC009348 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC009348Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-25 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [537357,00 6150460,00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

6. RAD-CICCIC009347 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC009347Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-25 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [538110,00 6149524,00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

7. RAD-CICCIC009345 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC009345Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-25 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [538864,00 6147841,00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

8. RAD-CICCIC068456 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC068456Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-25 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [536124,00 6149982,00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

9. RAD-CICCIC009344 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC009344Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-25 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [538911,00 6148098,00]

17Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 10/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

10. RAD-CICCIC009349 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC009349Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-07-25 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [537815,00 6151629,00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

11. RAD-CICCIC064273 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC064273Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2011-08-05 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [537762,00 6150618,00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

12. RAD-LYCDIS050094 (Didysis auksinukas)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-LYCDIS050094Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Didysis auksinukas

Lycaena dispar

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2001-06-29 Pirmas stebėjimas suaugęs individas stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [533900,00 6147412,00]

17Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 13/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

13. AUG-ORCMOR049003 (Mažoji gegužraibė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-ORCMOR049003Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Mažoji gegužraibė

Orchis morio

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1965-06-10 Pirmas stebėjimas žydintis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [534932,00 6150959,00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

14. AUG-ORCMOR049012 (Mažoji gegužraibė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

AUG-ORCMOR049012Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Mažoji gegužraibė

Orchis morio

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1965-06-10 Pirmas stebėjimas žydintis augalas [nėra duomenų]

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [535020,00 6147142,00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

Išrašo santrauka

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:

Išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas:

Eil. nr. Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Radavietės kodas Paskutinio
stebėjimo data

1. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC063217 2009-11-26

2. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC009342 2010-07-25

3. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC009341 2010-07-25

4. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC009346 2010-07-25

5. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC009348 2010-07-25

6. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC009347 2010-07-25

7. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC009345 2010-07-25

8. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC068456 2010-07-25

9. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC009344 2010-07-25

10. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC009349 2010-07-25

11. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC064273 2011-08-05
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-11846807

Užsakė: Kristina Greičiūtė

Eil. nr. Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Radavietės kodas Paskutinio
stebėjimo data

12. Didysis auksinukas Lycaena dispar RAD-LYCDIS050094 2001-06-29

13. Mažoji gegužraibė Orchis morio AUG-ORCMOR049003 1965-06-10

14. Mažoji gegužraibė Orchis morio AUG-ORCMOR049012 1965-06-10

17Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 17/

















 

 

 
BROILERIŲ PAUKŠTYNO ĮRENGIMAS SKLYPE UŽUBALIŲ K., RAGUVOS SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.

PAV PROGRAMA
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http://projects.cowiportal.com/ps/A093522/Documents/4-Engineering/06-Descriptions/PAV programa/PAV programa_perziureta_02_09.docx

2 Priedas "Grafiniai priedai" 



krja
Line

krja
Line

krja
Line

krja
Line

krja
Line

krja
Line

krja
Line

krja
Ellipse

krja
Ellipse

krja
Ellipse

krja
Ellipse

krja
Ellipse

krja
Ellipse

krja
Ellipse

krja
Ellipse

krja
Ellipse

krja
Ellipse

krja
Ellipse

krja
Ellipse

krja
Arrow

krja
Arrow

krja
Arrow

krja
Arrow

krja
Arrow

krja
Arrow

krja
Text Box
425 m

krja
Text Box
386 m

krja
Text Box
370 m

krja
Text Box
580 m

krja
Text Box
1 km

krja
Text Box
805 m



TVARTŲ IR MĖŠLIDĖS IŠDĖSTYMO SCHEMA
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