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  DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (PAV) ATASKAITOS 

 

 

        Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba nederina UAB „Infraplanas“ parengtą,  Guostagalio ŽŪB galvijų 

ūkio plėtros (Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. 

Ataskaitą reikėtu papildyti šiais punktais, liečiančiais priešgaisrinę saugą: 

- Ataskaitos 2.4 punkte „Išteklių naudojimas“ nenumatytas vandens poreikis gaisrų gesinimui; 

- 5.6 skyrių „Rizikos veiksnių vertinimas“  papildyti gaisrų kilimo rizikos įvertinimu; 

- 6 skyrių „Ekstremaliųjų situacijų įvertinimas“ papildyti, kaip bus rengiamas lauko gaisrinio 

vandens tinklas, kurį numato  Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2007 m. vasario 22 d. 

įsakymu Nr. 1-66 patvirtintų „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir 

įrengimo taisyklių“ 98 punkto reikalavimai.  
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos  
Šiaulių priešgaisrinei gelbėjimo valdybai 
J. Basanavičiaus g. 89, 
LT-76160 Šiauliai 
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Į 2020-12-02 Nr. S-2020-140 
Į 2020 – 12 – 01 Nr. 9.4-6-1164  

PATIKSLINTA PAKRUOJO RAJONO GUOSTAGALIO ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS (PALINKUVĖS G. 9, 

GUOSTAGALIO K., PAKRUOJO R.) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

Prašome išnagrinėti papildytą Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtros (Palinkuvės 

g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateikti sprendimą.  

Atsižvelgdami į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Šiaulių priešgaisrinės galbėjimo valdybos raštą 2020-12-02 Nr. 9.4-6-1164 pataisėme ir 

papildėme PAV ataskaitos dokumentą. Atsakymai pateikti žemiau esančioje lentelėje. 

Pastaba Papildoma informacija 

1. 2.4 punkte „Išteklių naudojimas“ 

nenumatytas vandens poreikis gaisrų 

gesinimui. 

PAV ataskaitos 2.4 punktas papildytas informacija apie 

vandens poreikį gaisrų gesinimui.  

Objekte vanduo naudojamas buitinėms, 

technologinėms ir priešgaisrinėms reikmėms. 

Priešgaisrinėms reikmėms vanduo imamas iš 

teritorijoje esančių ir planuojamų įrengti dviejų 

priešgaisrinių tvenkinių. Tikslus vandens poreikis 

gaisrų gesinimo darbams bus tikslinamas 

tolimesniuose šio objekto rengimo etapuose (žiūrėti 

24, 25 psl.). 

2. 5.6 skyrių „Rizikos veiksnių vertinimas“ 

papildyti gaisrų kilimo rizikos įvertinimui. 

PAV ataskaitos 5.6 skyrius papildytas gaisrų kilimo 

rizikos įvertinimu (žiūrėti 112 psl.).  

3. 6 skyrių „Ekstremaliųjų situacijų įvertinimas“ 

papildyti, kaip bus rengiamas lauko gaisrinio 

vandens tinklas, kurį numato Vidaus reikalų 

ministerijos  direktoriaus 2007 m. vasario 22 

d. įsakymu Nr. 1-66 patvirtintų „Lauko 

gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių 

projektavimo ir įrengimo taisyklių“ 98 

punkto reikalavimai. 

PAV ataskaitos 6 skyrius papildytas informacija apie 

lauko gaisrinio vandens tinklą. 

Guostagalio žemės ūkio bendrovės plėtros metu 

ketinama įrengti dar du papildomus priešgaisrinius 

tvenkinius, kurie užtikrintų, kad vandens telkiniai būtų 

nutolę nuo pastatų, kuriuos numatoma gesinti 

naudojant šių telkinių vandenį, ne didesniu kaip 200 m 

atstumu ir atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių 

tiesiamą vandens liniją nuo vandens paėmimo iš 

gaisrinio rezervuaro arba natūralaus vandens telkinio 

vietos iki saugomo pastato perimetro tolimiausio 

Originalas siunčiamas nebus 



taško būtų taip pat ne didesnis kaip 200 m. (118, 119 

psl.). 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:                 

1. Patikslinta PAV ataskaita ir priedai elektroninėje laikmenoje - Pakruojo rajono 

Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtros (Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r.) poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkosaugos vyr. specialistė      Lina Anisimovaitė 
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  DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (PAV) ATASKAITOS 

 

 

        Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba derina UAB „Infraplanas“ parengtą,  Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio 

plėtros (Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pritaria 

planuojamos veiklos galimybei. 
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DĖL PAKRUOJO RAJONO GUOSTAGALIO ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS 

PALINKUVĖS G. 9, GUOSTAGALIO K., PAKRUOJO R. SAV.,  PLANUOJAMOS 

ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 
 

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) ataskaitos 

dokumentus, kurie gauti ir užregistruoti 2020-11-23, Nr. 1-164044.   

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB, Palinkuvės 

g. 9, Guostagalio kaime, Pakruojo r. sav., el. paštas zubguostagalis@gmail.com, telefonas (8 686) 

43059. 

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

g. 55-2, Kaunas, tel. (8 37) 407548, faks. (8 37) 407549, el. p. info@infraplanas. 

Planuojama ūkinė veikla – pieninių galvijų auginimas. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pakruojo rajono savivaldybėje, Guostagalio seniūnijoje, 

Guostagalio kaimo teritorijoje esančiuose sklypuose, kurių kad. Nr. 6520/0003:139, kad. Nr. 

6520/0003:124, kad. Nr. 6520/0003:129, kad. Nr. 6520/0003:192, kad. Nr. 6520/0003:144. Žemės 

sklypų, kuriuose vykdoma ūkinė veikla paskirtis – žemės ūkio. Teritorija šiaurinėje, rytinėje ir 

pietinėje pusėse ribojasi su kitomis žemės ūkio paskirties teritorijomis, šiaurės vakarinėje pusėje – 

su gyvenamosios paskirties teritorija. Artimiausia gyvenamoji aplinka (Palinkuvės g. 1, 3, 5) nuo 

Guostagalio ŽŪB teritorijos ribų nutolusi apie 24, 48 ir 73 m, nuo esamų komplekso fermų apie 

150-230 m, nuo planuojamų fermų priestatų apie – 430 m. 

Bendrovėje auginamos melžiamos karvės ir jų prieauglis. Šiuo metu laikomų SG skaičius 

yra 1435 SG, po plėtros numatoma laikyti 2564 SG.  

Planuojama pastatyti naują veršidės pastatą, rekonstruoti esamus du karvidžių pastatus ir tris 

prieauglio tvartus; po pertvarkos planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) turėtų tenkinti 

šiuolaikines Europos Sąjungos rekomenduojamas technologijas, geriausiai prieinamus gamybos 

būdus (GPGB) atitinkančias technologijas, bei pritaikyti neigiamą poveikį aplinkai ir gyventojų 

sveikatai darančių veiksnių mažinimo priemones.  

PAV ataskaitoje nagrinėjamos 2 alternatyvos: šiuo metu vykdoma veikla ir šios veiklos 

plėtra. 

Guostagalio ŽŪB tvartai yra šalto tipo, natūraliai vėdinami per specialius stoginius plyšius. 

Natūralaus vėdinimo sistema planuojama ir rekonstruojamuose pastatuose; dviejuose pastatuose 

(Nr. 4A ir 7), kuriuose laikomi galvijai liks mechaninė oro šalinimo sistema.  

mailto:siauliai@nvsc.lt
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Pašarai kaupiami siloso tranšėjose, kurios dengiamos specialia trisluoksne tam skirta 

plėvele, kuri neleidžia sklisti kvapams. Ataskaitoje vertinamas kvapo išsiskyrimas nuo ploto, kuris 

atidengiamas pašarų paėmimo metu (maksimaliai atvira vieta gali siekti iki 50 kv. m).  

Rekonstruojamose karvidėse ir planuojamoje statyti naujoje veršidėje gyvuliai bus laikomi 

taikant skystojo mėšlo technologiją: skystasis mėšlas savitakiniais kanalais pateks į uždarą 

siurblinę su panardintu automatiškai įsijungiančiu siurbliu. Siurblinei prisipildžius, skystasis 

mėšlas siurbliais transportuojamas į esamus skystojo mėšlo kaupiklius bei lagūną. Susidaręs 

skystojo mėšlo perteklius iš siurblinės išsiurbiamas į srutovežį ir išvežamas. Planuojama 

gamybines nuotekas nuo mėšlidės ir siloso tranšėjos nuvesti į karvidės mėšlo kanalą ir naudoti 

mėšlo praskiedimui.  

Skystasis mėšlas iš kauptuvų šalinamas 2 kartus per metus. Skystojo mėšlo kaupimui 

komplekse yra du skystojo mėšlo rezervuarai ir srutų lagūna, kurių bendra kaupimo talpa 29182 

kub. m. Skystojo mėšlo perteklių (apie 4800,46 kub. m) planuojama išvežti į planuojamą statyti 

skysto mėšlo rezervuarą šalia jam priklausančių ir veikiančių tvartų, esančių gretimame Šikšnių 

kaime.  

Rekonstruojamuose prieauglio tvartuose gyvuliai bus laikomi taikant kietojo mėšlo 

technologiją (gilaus kraiko), mėšlas bus pašalinamas krautuvu ir sandėliuojamas kietojo mėšlo 

aikštelėje ir lauko rietuvėse. Lauko rietuvių vieta kasmet kinta, atsižvelgiant į tai, kuriuos laukus 

planuojama tręšti tais metais. Laukams tręšti yra parengti tręšimo planai. PAV ataskaitos rengėjo 

pateiktais duomenimis, laikomam gyvulių skaičiui reikalingas 1505,86 ha mėšlo ir srutų skleidimo 

plotas, bendrovė deklaruoja daugiau kaip 2500 ha.  

Buitinės nuotekos išleidžiamos į įrengtą požeminį nuotekų surinkimo rezervuarą, kuriam 

prisipildžius periodiškai išvežamos valymui į nuotekas tvarkančią įmonę. Lietaus nuotekos nuo 

pastatų stogų surenkamos savitakine lietaus nuotekų sistema ir nevalytos išleidžiamos į gamtinę 

aplinką arba į dirbtinius vandens tvenkinius esančius nagrinėjamoje teritorijoje. Kitos 

susidarančios atliekos perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.  

Požeminio vandens monitoringui planuojamos ūkinės veiklos sklype įrengti 5 gręžiniai. 

PAV ataskaitos rengėjo pateiktais duomenimis, nagrinėjama teritorija nesikerta ir nesiriboja su 

požeminio vandens gavybos vandenvietėmis ar vandenviečių apsaugos zonomis. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatyti ūkinės veiklos sąlygojami veiksniai: 

triukšmas, kvapai ir aplinkos oro tarša. Teršalai, susidarantys planuojamos ūkinės veiklos metu 

nuo skystojo mėšlo rezervuarų, mėšlo aikštelių, siloso tranšėjos, gyvulių laikymo pastatų, 

autotransporto, biokuro katilinės ir yra išmetami į aplinkos orą: anglies monoksidas (CO) 

amoniakas (NH3), kietosios dalelės (KD), lakieji organiniai junginiai (LOJ), azoto oksidai (NOx), 

sieros junginiai (SO2); triukšmą skleis mobilūs ir stacionarūs taršos šaltiniai.  

PAV ataskaitos rengėjo pateiktais duomenimis, triukšmo, oro taršos, kvapų modeliavimui 

buvo priimtos blogiausio scenarijaus sąlygos, kurios gali ne visai atspindėti realią situaciją (reali 

situacija gali būti kur kas geresnė).  

PAV ataskaitos rengėjo pateiktais duomenimis, planuojamos ūkinės veiklos keliama oro 

tarša įvertinta naudojant „ISC-Aermod View“ matematinio modelio programą. Pagal Ataskaitoje 

pateiktą informaciją, atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimą (įvertinus esamą foninę 

taršą ir meteorologinius duomenis), įvertinus gautus rezultatus teigiama, kad planuojamos ūkinės 

veiklos metu aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršys nustatytų Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 

gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 

,,Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ ir 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 

„Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir 

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių 

aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“  

Triukšmo skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CADNA 2019 MR. Vertinant 

triukšmą, įvertinta esama ir projektuojama situacija, su foniniu triukšmu ir be fono, įvertinus ir 

meteorologines sąlygas, nuo mobilių (autotransportas) ir stacionarių (stoginiai elektriniai 

ventiliatoriai ir pieno aušinimo kompresoriai) triukšmo šaltinių.  
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SAZ riba nustatyta pagal planuojamos ūkinės veiklos cheminę, fizikinę aplinkos oro taršą, 

taršą kvapais, kurių modeliuotų rodiklių reglamentuojamos ribinės vertės už PŪV teritorijos 

sklypo ribų nėra viršijamos.   

Didžiausios amoniako vertės (0,5 h ir 24 h) ties SAZ ribomis, μg/m3: šiaurinėje pusėje 10,3 

ir 9,4, rytinėje – 13,2 ir 12, pietinėje – 5,5 ir 7,7, vakarinėje – 12,8 ir 12,2 (ribinės vertės 200 ir 

40), amoniako ir kitų teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršija ribinių verčių. 

Kvapo koncentracija aplinkos ore ties SAZ ribomis, europiniai kvapo vienetai OUE/m3: 

šiaurinėje pusėje – 2,4, rytinėje – 2,5, pietinėje – 1,0, vakarinėje – 4,0 (ribinė vertė 8 (šiuo metu 

galiojanti) ir 5 (galiosianti nuo 2024 m.))  ir už SAZ ribų neviršys didžiausios leidžiamos ribinės 

kvapo koncentracijos vertės reglamentuojamos Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo 

koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“.  

Vertinant triukšmą, įvertinta esama ir projektuojama situacija, su foniniu triukšmu ir be 

fono, nuo mobilių ir stacionarių triukšmo šaltinių. Po planuojamos ūkinės veiklos plėtros, 

modeliuojant triukšmą nuo visų esamų ir planuojamų triukšmo šaltinių matoma, kad triukšmo 

lygiai prie artimiausių gyvenamųjų sklypo ribų ir ties planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribomis 

bus mažesni kaip 35 dB(A); ties artimiausios gyvenamosios aplinkos sklypų ribomis triukšmo 

lygis nuo mobilių triukšmo šaltinių be foninio triukšmo dienos metu (vakaro ir nakties metu 

transportas nevažinėja) siekia 36,7-49,9 dBA (ribinė vertė Ldienos – 65 dBA), Ldvn – nuo mažiau 

35 iki 46,8 dBA; triukšmo lygis nuo mobilių triukšmo šaltinių su foniniu triukšmu siekia, dBA: 

Ldienos 36,7-59,4, Lvakaro 32,7-57,7, Lnakties 28,6-52,1, Ldvn – nuo mažiau 35 iki 61,3 dBA; 

triukšmo lygis neviršija  
ribinių verčių, reglamentuojamų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.  

 Numatoma SAZ 91,4016 ha. PAV ataskaitos rengėjo pateiktais duomenimis, nustatytos 

sanitarinės apsaugos zonos ribos užtikrins, kad planuojamos ūkinės veiklos keliama tarša už SAZ 

ribų neviršys gyvenamosios ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų taršos ribinių 

verčių ir planuojama ūkinė veikla nedarys neigiamo poveikio visuomenės sveikatai.  

Siekiant išvengti galimo laikino triukšmo statybos metu, nedirbti su triukšmą skleidžiančia 

darbų įranga arti gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti 

vakaro ir nakties metu.                                                         

Užsakovas, gavęs išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo, įsipareigoja prieš 

planuojamų sprendinių įgyvendinimą 5 mėn. laikotarpyje visus esamus skysto mėšlo rezervuarus, 

lagūną bei mėšlidę uždengti 20 cm storio šiaudų sluoksniais bei tvartuose naudoti adsorbuojančią 

medžiagą – ceolitą, kuri didina kraiko savybę sugerti vandenį, amoniaką, dujas, sumažina aplinkos 

drėgmę, sumažina amoniako koncentraciją patalpoje.  

PAV atrankos išvada priimta 2019-09-26 Nr. (30.2)-A4E-4514.Visuomenės viešas 

supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2020 m. spalio 27 d., atsakyta į visuomenei rūpimus 

klausimus.. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 

departamentas įvertino pateiktą informaciją dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitos ir jai pritaria. 

 

 

Šiaulių departamento direktorė                                 Simona Abromavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

R. Pabijanskienė, tel. (8 41) 59 63 81, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. rima.pabijanskiene@nvsc.lt 
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UAB Infraplanas    2020-12        Nr.S- 
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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATASKAITOS 

 

 Pakruojo rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų parengtą Guostagalio 

žemės ūkio bendrovės galvijų plėtros Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r. sav. Poveikio 

aplinkai ataskaitą (toliau – Ataskaita)  ir prašo patikslinti, paaiškinti:    

 1. Ataskaitos 2 lentelė. Prognozuojama situacija. Laikomi gyvuliai, jų skaičius 

vienetais ir sąlyginiais vienetais.  

 Telyčios 6-12 mėn. amžiaus – 305 vnt.;  

 veislinės telyčios 12-15 mėn. amžiaus – 180 vnt.; 

 veislinės telyčios 15-24 mėn. amžiaus – 541 vnt.;  

 telyčios virš 24 mėn. amžiaus – 183 vnt.  

 Patikslinti lentelę arba aprašyti ūkyje planuojamų laikyti gyvulių judėjimą, kadangi 

gyvulių amžius įtakoja SG skaičiavimą, mėšlo, srutų  kiekius.  

 2. 3 lentelė. Esami ir planuojami sunaudoti medžiagų ir žaliavų kiekiai. 

 Įvardinti matavimo vnt. Be to, atsižvelgiant į tai, kad planuojamas gyvulių skaičiaus 

didėja 77,4 proc., pašarų kiekis planuojamas padidinti tik 10 proc.   

 Patikslinti lentelę, ar teisingai paskaičiuotas pašarų poreikis. 

 3. Ataskaitos 24 psl. rašoma ,,Taip pat bendrovei priklauso komplekso teritorijoje 

esantis gręžinys Nr. 273. Gręžinys išgręžtas 1966 m. Šiuo metu gręžinio vanduo nenaudojamas.“ 

Administracija, išnagrinėjusi parengtą galvijų plėtros Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r. 

sav. Poveikio aplinkai programą, prašė Ataskaitoje patikslinti informaciją apie šį gręžinį: ar bus 

užtamponuotas, ar užkonservuotas, ar bus naudojamas. Informacijos nepateikėte.  

 4. 26 psl.  rašoma: ,,Buitinės nuotekos išleidžiamos į greta pastato įrengtą požeminį 

nuotekų surinkimo rezervuarą, kuriam prisipildžius nuotekos yra ir bus periodiškai išvežamos 

valymui į nuotekas tvarkančią įmonę. Nuotekos išvežamos specialiu nuotekas tvarkančios įmonės 

transportu.“  

 Įvardinkite, kokia įmonė išveža ir kur. 

 5.   26 psl. rašoma ,,Susidarančios buitinės atliekos surenkamos į standartinius 

buitinių atliekų surinkimo konteinerius su dangčiu. Per mėnesį susidaro 0,1 t buitinių atliekų, arba 

1,2 t per metus. Atliekos išvežamos 1 kartą į savaitę pagal sutartį su regiono atliekų tvarkymo 

centru“, o 104 psl. rašoma ,,1 kartą per dvi savaites yra išvežamos buitinės atliekos“.  

  Patikslinkite buitinių atliekų išvežimą ir įvardinkite konkrečiai su kuo sudaryta 

sutartis. 

 6. 4 lentelė. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos metu susidarysiančias 

atliekas.  

 Lentelėje prie kai kurių susidarančių atliekų stulpelyje ,,šalinimas“ įrašėte: atliekų 

tvarkytojas, atliekų tvarkymo centras.   

mailto:pakruojis@lsa.lt


 Įvardinkite konkrečiai mišrių buitinių atliekų, mišrių statybos ir griovimo atliekų, 

naudotų padangų atliekų tvarkytojus, taip kaip įvardinta LED lempų, plastikinės pakuotės ir kt.  

Taip pat patikslinkit, ar tikrai statybos ir griovimo atliekų per metus bus tik 30m3. 

Pateikite informaciją apie Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane 

Statybų plėtros zonai nustatytus žemės naudojimo ir apsaugos reglamentus, kurie taikomi 

planuojamai ūkinei veiklai. 

Nurodykite, kad gavus Aplinkos apsaugos agentūros teigiamą sprendimą dėl 

planuojamos ūkinės veiklos galimybių, planuojamai ūkinei veiklai išplėsti turės būti parengtas ir 

patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas.  

 

 

 

 

 

 

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 
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Pakruojo rajono savivaldybės administracijai 
Kęstučio g. 4,  
LT-83152 Pakruojis 
el. p. savivaldybe@pakruojis.lt 

2020-12-23 Nr. S-2020-146 
Į 2020-12-17 Nr. S-4398 

 

 

PATIKSLINTA PAKRUOJO RAJONO GUOSTAGALIO ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS 

(PALINKUVĖS G. 9, GUOSTAGALIO K., PAKRUOJO R.) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

ATASKAITA 

Prašome išnagrinėti papildytą Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtros 

(Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r. sav.) PAV ataskaitą ir pateikti sprendimą. 

Atsižvelgdami į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos raštą 2020-12-17 Nr. S-4398 

pataisėme ir papildėme PAV ataskaitos dokumentą. Atsakymai pateikti žemiau esančioje 

lentelėje.  

Eil. Nr. Pastaba Papildoma informacija 

1. Ataskaitos 2 lentelė. Prognozuojama situacija. Laikomi 

gyvuliai, jų skaičius vienetais ir sąlyginiais vienetais.  

o telyčios 6-12 mėn. amžiaus – 305 vnt.;  

o veislinės telyčios 12-15 mėn. amžiaus – 

180 vnt.; 

o veislinės telyčios 15-24 mėn. amžiaus – 

541 vnt.;  

o telyčios virš 24 mėn. amžiaus – 183 vnt.  

Patikslinti lentelę arba aprašyti ūkyje planuojamų laikyti 

gyvulių judėjimą, kadangi gyvulių amžius įtakoja SG 

skaičiavimą, mėšlo, srutų kiekius.  

Ataskaitos skyrelis „2.3.1 Laikomų 

gyvulių struktūra, kiekis“ 

papildytas pagal pastabas. Žiūrėti 

21 psl. 

2.  Ataskaitos 3 lentelė. Esami ir planuojami sunaudoti 

medžiagų ir žaliavų kiekiai. 

Įvardinti matavimo vnt. Be to, atsižvelgiant į tai, kad 

planuojamas gyvulių skaičiaus didėja 77,4 proc., pašarų 

kiekis planuojamas padidinti tik 10 proc. Patikslinti lentelę, 

ar teisingai paskaičiuotas pašarų poreikis. 

Patikslinta informacija apie 

planuojamų sunaudoti medžiagų ir 

žaliavų kiekius pateikta Ataskaitos 

skyrelyje „2.3.5 Medžiagų ir žaliavų 

naudojimas“. Žiūrėti 23 psl. 

Originalas siunčiamas nebus 



Uždaroji akcinė bendrovė „Infraplanas“ 
K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas LT-44245 
Į.k. 160421745, PVM k. LT604217417 
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3.  Ataskaitos 24 psl. rašoma ,,Taip pat bendrovei priklauso 

komplekso teritorijoje esantis gręžinys Nr. 273. Gręžinys 

išgręžtas 1966 m. Šiuo metu gręžinio vanduo 

nenaudojamas.“ Administracija, išnagrinėjusi parengtą 

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

sav. Poveikio aplinkai programą, prašė Ataskaitoje 

patikslinti informaciją apie šį gręžinį: ar bus užtamponuotas, 

ar užkonservuotas, ar bus naudojamas. Informacijos 

nepateikėte.  

Ataskaitos skyrelis „2.4.1 Gamtos 

išteklių naudojimas“ papildytas 

pagal pastabas. Žiūrėti 24 psl. 

4. 26 psl. rašoma: ,,Buitinės nuotekos išleidžiamos į greta 

pastato įrengtą požeminį nuotekų surinkimo rezervuarą, 

kuriam prisipildžius nuotekos yra ir bus periodiškai 

išvežamos valymui į nuotekas tvarkančią įmonę. Nuotekos 

išvežamos specialiu nuotekas tvarkančios įmonės 

transportu.“. Įvardinkite, kokia įmonė išveža ir kur. 

Ataskaitos skyrelis „2.4.2 Nuotekų 

tvarkymas“ papildytas pagal 

pastabas. Žiūrėti 26 psl. 

5. 26 psl. rašoma ,,Susidarančios buitinės atliekos surenkamos 

į standartinius buitinių atliekų surinkimo konteinerius su 

dangčiu. Per mėnesį susidaro 0,1 t buitinių atliekų, arba 1,2 

t per metus. Atliekos išvežamos 1 kartą į savaitę pagal 

sutartį su regiono atliekų tvarkymo centru“, o 104 psl. 

rašoma ,,1 kartą per dvi savaites yra išvežamos buitinės 

atliekos“.  

Patikslinkite buitinių atliekų išvežimą ir įvardinkite 

konkrečiai su kuo sudaryta sutartis. 

Buitinių atliekų išvežimas ir 

buitinių atliekų tvarkytojas 

patikslintas Ataskaitos skyriuje 

„2.5 Atliekų tvarkymas“. Žiūrėti 28 

psl. 

6. 4 lentelė. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos metu 

susidarysiančias atliekas.  

Lentelėje prie kai kurių susidarančių atliekų stulpelyje 

,,šalinimas“ įrašėte: atliekų tvarkytojas, atliekų tvarkymo 

centras.   

Įvardinkite konkrečiai mišrių buitinių atliekų, mišrių statybos 

ir griovimo atliekų, naudotų padangų atliekų tvarkytojus, 

taip kaip įvardinta LED lempų, plastikinės pakuotės ir kt.  

Taip pat patikslinkit, ar tikrai statybos ir griovimo atliekų per 

metus bus tik 30m
3
. 

Ataskaitos skyrius 2.5 Atliekų 

tvarkymas patikslintas pagal 

pastabas. Žiūrėti 28 psl. 

7. Pateikite informaciją apie Pakruojo rajono savivaldybės 
teritorijos bendrajame plane Statybų plėtros zonai 
nustatytus žemės naudojimo ir apsaugos reglamentus, kurie 
taikomi planuojamai ūkinei veiklai. 

Ataskaitos skyrelis „1.2.2 Pakruojo 

rajono savivaldybės teritorijos 

bendrasis planas“ papildytas pagal 

pastabas. Žiūrėti 11 psl. 
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Pridedama: 

 Ataskaita - Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtros (Palinkuvės g. 9, 

Guostagalio k., Pakruojo r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (1 egz. 

skaitmeniniame formate). 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkosaugos vyr. specialistė      Lina Anisimovaitė 
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UAB Infraplanas    2021-01        Nr. S- 

K. Donelaičio g.55-2    Į 2020-12-23 Nr.S-2020-146 

LT 44245 Kaunas 
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DĖL PATIKSLINTOS PAKRUOJO RAJONO GUOSTAGALIO ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO 

PLĖTROS (PALINKUVĖS G.9, GUOSTAGALIO K., PAKRUOJO R. SAV.) POVEIKIO 

APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

 

 Pakruojo rajono savivaldybės administracija 2020 m. gruodžio 28 d. gavo Jūsų 

parengtą patikslintą Guostagalio žemės ūkio bendrovės galvijų ūkio plėtros Palinkuvės g. 9, 

Guostagalio k., Pakruojo r. sav. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita)  ir 

vadovaudamasi LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio 

6 punktu prašo patikslinti: 

 1. ataskaitos skyrelį „2.7. PŪV etapai“ papildykite sakiniu: „Gavus Aplinkos apsaugos 

agentūros teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, plečiamai teritorijos daliai 

turės būti parengtas ir patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas“; 

 2. ataskaitos 16 puslapio išvadoje rašoma: „PŪV neprieštarauja, Pakruojo rajono 

savivaldybėje, Guostagalio seniūnijoje, Guostagalio kaime, žemės sklypuose, Kad. Nr. 

6520/0003:139, Kad. Nr. 6520/0003:124, Kad. Nr. 6520/0003:129, Kad. Nr. 6520/0003:192, Kad. 

Nr. 6520/0003:144, kurių bendras plotas 21,7326 ha, parengtiems teritorijų planavimo 

dokumentams“. 

 Prašome nurodyti, kokie yra parengti teritorijų planavimo dokumentai žemės 

sklypams, kurių kadastriniai numeriai Nr. 6520/0003:139, Nr. 6520/0003:124, Nr. 6520/0003:129, 

Nr. 6520/0003:192, Nr. 6520/0003:144.  

 

 

 

 

 

 

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 
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Pakruojo rajono savivaldybės administracijai 
Kęstučio g. 4,  
LT-83152 Pakruojis 
el. p. savivaldybe@pakruojis.lt 

2021-01-12 Nr. S-2021-10 
Į 2021-01-07 Nr. S-41 

 

 

PATIKSLINTA PAKRUOJO RAJONO GUOSTAGALIO ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS 

(PALINKUVĖS G. 9, GUOSTAGALIO K., PAKRUOJO R.) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

ATASKAITA 

Prašome išnagrinėti papildytą Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtros 

(Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r. sav.) PAV ataskaitą ir pateikti sprendimą. 

Atsižvelgdami į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos raštą 2021-01-07 Nr. S-41 

pataisėme ir papildėme PAV ataskaitos dokumentą. Atsakymai pateikti žemiau esančioje 

lentelėje.  

Eil. Nr. Pastaba Papildoma informacija 

1. Ataskaitos skyrelį „2.7. PŪV etapai“ papildykite sakiniu: 

„Gavus Aplinkos apsaugos agentūros teigiamą sprendimą 

dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, plečiamai 

teritorijos daliai turės būti parengtas ir patvirtintas teritorijų 

planavimo dokumentas“. 

Ataskaitos skyrelis „2.7. PŪV 

etapai“ papildytas pagal pastabą. 

Žiūrėti Ataskaitos 33 psl. 

2.  Ataskaitos 16 puslapio išvadoje rašoma: „PŪV 

neprieštarauja, Pakruojo rajono savivaldybėje, Guostagalio 

seniūnijoje, Guostagalio kaime, žemės sklypuose, Kad. Nr. 

6520/0003:139, Kad. Nr. 6520/0003:124, Kad. Nr. 

6520/0003:129, Kad. Nr. 6520/0003:192, Kad. Nr. 

6520/0003:144, kurių bendras plotas 21,7326 ha, 

parengtiems teritorijų planavimo dokumentams“. 

Prašome nurodyti, kokie yra parengti teritorijų planavimo 

dokumentai žemės sklypams, kurių kadastriniai numeriai 

Nr. 6520/0003:139, Nr. 6520/0003:124, Nr. 6520/0003:129, 

Nr. 6520/0003:192, Nr. 6520/0003:144.  

Minėtoje išvadoje yra įsivėlusi 

korektūros klaida. Žemės 

sklypams, kurių kadastriniai 

numeriai Nr. 6520/0003:139, Nr. 

6520/0003:124, Nr. 

6520/0003:129, Nr. 

6520/0003:192, Nr. 

6520/0003:144 yra parengtas tik 

vienas teritorijų planavimo 

dokumentas – Pakruojo rajono 

savivaldybės bendrasis planas. 

Ataskaitos 16 puslapyje esanti 

išvada pokoreguota pagal 

pastabas. Žiūrėti Ataskaitos 16 psl. 

 

Pridedama: 

Originalas siunčiamas nebus 



Uždaroji akcinė bendrovė „Infraplanas“ 
K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas LT-44245 
Į.k. 160421745, PVM k. LT604217417 
Tel.: (37) 407548, faks.: (37) 407549, 
el. p.: info@infraplanas.lt 

• Ataskaita - Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtros (Palinkuvės g. 9, 

Guostagalio k., Pakruojo r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (1 egz. 

skaitmeniniame formate). 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkosaugos vyr. specialistė      Lina Anisimovaitė 



 
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 

 
Biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, 

tel.: (8 421)  69 090, 61 700, faks. (8 421)  69 090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050 
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DĖL PATIKSLINTOS PAKRUOJO RAJONO GUOSTAGALIO ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO 

PLĖTROS (PALINKUVĖS G.9, GUOSTAGALIO K., PAKRUOJO R. SAV.) POVEIKIO 

APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

 

 Pakruojo rajono savivaldybės administracija 2021 m. sausio 12 d. gavo patikslintą 

Guostagalio žemės ūkio bendrovės galvijų ūkio plėtros Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo r. 

sav. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita)  ir vadovaudamasi LR Planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio 6 punktu informuoja, kad 

Ataskaitai pritaria.   

 

 

 

 

 

 

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 
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