
2.2 Priedėlis. PAV programos subjektų išvados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

ŠIAULIŲ DEPARTAMENTAS 
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DĖL PAKRUOJO RAJONO GUOSTAGALIO ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS 

PALINKUVĖS G. 9, GUOSTAGALIO K., PAKRUOJO R. SAV., POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMO PROGRAMOS 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Šiaulių departamentas išnagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programos  

dokumentus, kurie gauti ir užregistruoti 2020-04-08, Nr. 1-41322.  

         Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – Pakruojo rajono Guostagalio žemės ūkio 

bendrovė, Beržų g. 4, Guostagalis, Pakruojo r. sav., telefonas (8 686) 94136, el. paštas 

zubguostagalis@gmail.com. 

         Planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengėjas – UAB ,,Infraplanas“, K. Donelaičio g. 

55-2, Kaunas, telefonas (8 37) 40 75 48, el. paštas info@infraplanas.lt. 

         Planuojama ūkinė veikla – galvijų ūkio plėtra. 

         Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Guostagalio kaimas, Guostagalio seniūnija, Pakruojo 

rajono savivaldybė.  

Šiuo metu ūkinė veikla vykdoma trijuose žemės sklypuose, įgyvendinus plėtrą, ūkinė veikla 

bus vykdoma penkiuose žemės sklypuose. Numatoma rekonstruoti esamas dvi karvides, tris 

prieauglio tvartus bei pastatyti naują 700 vietų veršidę; planuoja įdiegti tam tikras poveikio 

mažinimo priemones (skysto mėšlo rezervuarų, lagūnos uždengimas plaukiojančiomis dangomis 

(šiaudai, plėveles, plastiko elementai, aliejus, kietos dangos ir t.), gyvulių laikymo patalpų 

apdorojimas probiotikais ir pan.). Ūkyje planuojama auginti melžiamas karves ir jų prieauglį. Šiuo 

metu laikomi 1435 SG, numatoma laikyti 2564 SG. Dokumento rengėjo pateikta informacija, 

sanitarinės apsaugos zona bus tikslinama vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės 

sveikatai pagal teršiančiųjų medžiagų, kvapų ir triukšmo sklaidos skaičiavimus ir kitus veiksnius. 

         Artimiausias gyvenamasis pastatas (Palinkuvės g. 5, Guostagalis) nuo analizuojamo objekto 

sklypo ribos nutolęs apie 24 metrų atstumu, 500 m spinduliu aplink analizuojamą teritoriją yra 17 

gyvenamosios paskirties pastatų, vienas visuomeninės paskirties pastatas (Guostagalio seniūnija).  

         PAV ataskaitoje numatoma išnagrinėti planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir mastą įvairiems 

aplinkos komponentams: orui, dirvožemiui, vandenims, socialinei-ekonominei aplinkai ir 

visuomenės sveikatai, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, nekilnojamosioms kultūros vertybėms, 

pateikti priemones neigiamam poveikiui išvengti, mažinti, kompensuoti.  

         Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatoma įvertinti 

planuojamos ūkinės veiklos keliamą oro taršą (iš gyvulių laikymo pastatų, skysto bei kieto mėšlo 

sandėliavimo vietų, autotransporto bei kitų objektų), kvapų sklaidą (nuo gyvulių laikymo pastatų, 
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skysto bei kieto mėšlo sandėliavimo vietų), triukšmą (nuo galvijų laikymo pastatų, ūkyje esančių 

mechaninių įrenginių, autotransporto).  

PAV ataskaitoje bus svarstomas ir vertinamas aplinkos monitoringo poreikis, neigiamą 

poveikį mažinančių priemonių bei kompensacinių priemonių poreikis. PAV ataskaitoje bus atliktas 

ūkinės veiklos rizikos vertinimas ir išanalizuotos rizikos valdymo galimybės. 

         Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 

departamentas įvertino pateiktą informaciją dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo programos ir jai pritaria. 
           

 

Šiaulių departamento vyresnioji patarėja,  

laikinai vykdanti Šiaulių departamento direktoriaus funkcijas                      Simona Abromavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Pabijanskienė, tel. (8 41) 39 09 15, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. rima.pabijanskiene@nvsc.lt 
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PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO 

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

ŠIAULIŲ PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA 
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601311. 
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  DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (PAV) PROGRAMOS 

 

        Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba susipažino su UAB „Infraplanas“ parengta planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa, vykdant Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtrą 

Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r. 

       Pasiūlymų ir papildymų, kuriuos reikėtų įtraukti į  poveikio aplinkai vertinimo programą 

neturime. 

       Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba nori susipažinti ir su UAB „Infraplanas“ parengta planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, siekdama išsiaiškinti, kaip bus sprendžiami 

galimų ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei ekstremaliųjų įvykių lokalizavimo, likvidavimo ir 

padarinių šalinimo klausimai.  

    

 

 

              

 

 

Viršininkas                                                                                                                Kęstutis Bautronis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
 

Igoris Ragozinas,            tel. (8 421) – 51 361, el. p. igoris.ragozinas@vpgt.lt;   

Vytautas Dambrauskas,  tel. (8 41) – 397943,  el. p. vytautas.dambrauskas@vpgt.lt 
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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (PAV) PROGRAMOS 
 

 Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) 2020 m. 

balandžio 8 d. gavo UAB ,,Infraplanas“ parengtą Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtra, Palinkuvės 

g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r. sav. poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – Programa). 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Administracija išnagrinėjo pateiktą informaciją  ir pritaria 

Programai, tačiau nurodo, kad rengiant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ataskaitą 

(toliau – Ataskaita), turi būti įvertinta:   

 1. Aplinkos apsaugos agentūra 2019 m. rugsėjo 26 d. pateikė Administracijai atrankos 

išvadą ,,Dėl ŽŪB ,,Guostagalis“ pienininkystės  komplekso plėtros Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., 

Pakruojo r. sav., poveikio aplinkai vertinimo“. Atrankos išvadoje rašoma, kad projektuojami fermų 

Nr. 1, Nr. 3 priestatai, lagūna skystam mėšlui ir kad po plėtros ūkyje planuojama laikyti 2470 vnt. 

galvijų, kas sudarytų 1975 SG. Programoje rašoma, kad planuojama rekonstruoti esamas dvi 

karvides Nr. 1 ir Nr. 3, tris prieauglio tvartus, pastatyti naują veršidę ir planuojama laikyti 3400 vnt. 

galvijų kas sudarytų 2564 SG. Skysto mėšlo lagūna jau pastatyta.  Įvertinus, kad Programoje 

planuojama  589 SG daugiau, nei Atrankos išvadoje ir tai, kad skysto mėšlo lagūna jau pastatyta, 

prašome pateikti Ataskaitoje skaičiavimus dėl talpų pakankamumo skystam mėšlui srutų 

rezervuaruose ir lagūnoje, vertinant srutų susidarymą nuo tiršto mėšlo aikštelės, skysto mėšlo kiekį,  

susidarančias gamybines nuotekas bei kritulių kiekį.    

 2. Ūkyje įrengti du vandens gręžiniai. Vienas nenaudojamas, o kitas, kurio Nr. 59793, 

rekonstravus karvides, bus arti taršos šaltinio. Prašome Ataskaitoje įvertinti, ar nebus vykdoma 

požeminio vandens tarša per šį vandens gręžinį. Taip pat patikslinti informaciją dėl nenaudojamo 

vandens gręžinio: ar bus užkonservuotas, ar užtamponuotas, ar bus naudojamas. Nurodyti, koks 

atstumas po tvartų rekonstrukcijos bus iki vandens gręžinio Nr. 59793.  

 3. Programoje rašoma, kad buitinės nuotekos patenka į nuotekų surinkimo rezervuarą 

ir periodiškai išvežamos nuotekų tvarkytojo su kuriuo sudaryta išvežimo sutartis. Gamybinės 

nuotekos (siloso sultys, paviršinis vanduo nuo silosinių ir melžimo aikštelės) savitaka patenka į 

nuotekų surinkimo rezervuarą iš kurio  perpumpuojama į esamus skysto mėšlo rezervuarus, lagūną. 

Prašome Ataskaitoje tiksliai aprašyti buitinių ir gamybinių nuotekų tvarkymą ir pažymėti schemoje 

nuotekų surinkimo rezervuarus/ą. 

mailto:pakruojis@lsa.lt


 4. Numatyti Ataskaitoje papildomų poveikį aplinkai mažinančių priemonių naudojimą 

dėl kvapų susidarymo. 

 5. Pateikti Ataskaitoje išsamesnę informaciją apie Pakruojo rajono savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano sprendinius, kurie taikomi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai. 

 

 Pastaba:  

Programos 1. Lentelė. Esama situacija. Laikomi gyvuliai jų skaičius vienetais ir sąlyginiais 

vienetais. Šaltinis - Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pateikti duomenys 2016 05 01.  

 Informuojame, kad  2016 m. duomenų negalima įvardinti kaip esamą situaciją.  

 

  

  

 

 

 

 

Administracijos direktorė              Ilona Gelažnikienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. p. ekologe@pakruojis.lt  

Artūras Šukys, tel., (8 421) 69080, el. p. arturas.sukys@pakruojis.lt 


