
INFORMACIJA APIE GAUT Ą UAB „VILKY ČIŲ MĖSA“ IR UAB 
„VILKY ČIŲ PAUKŠTYNAS“ PLANUOJAMOS ŪKIN ĖS VEIKLOS 
(VILKY ČIŲ PAUKŠTYNO EKSPLOATACIJA IR KETURI Ų 
VIŠTIDŽI Ų ĮRANGOS ATNAUJINIMAS) POVEIKIO APLINKAI 
VERTINIMO ATASKAIT Ą 

 
2014-09-22 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 62033. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
UAB „Vilky čių mėsa“, UAB „Vilkyčių paukštynas“, Vilkyčių k., Saugų sen., Šilutės r. sav., 

tel. (8 616) 51755, el. p. andrejus.burlakovas@vici.eu. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, 94231 Klaipėda, tel. (8 46) 430 463, faks. (8 46) 

430 469, el. p. ekosistema@klaipeda.balt.net. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Vilky čių paukštyno eksploatacija ir keturių vištidžių įrangos atnaujinimas. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav., Saugų sen., Sakutėlių k. (žemės sklypo kad. Nr. 

8884/0008:173) ir Čiutelių k. (žemės sklypo kad. Nr. 8884/0008:298). 
 
Atsakinga institucija  
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 

8 706 62 000. 
 
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 
1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2014-05-29 raštu Nr. (7.27)V4-1619 „Dėl UAB 

„Vilky čių mėsa“ ir UAB „Vilky čių paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos (Vilkyčių paukštyno 
eksploatacija ir keturių vištidžių įrangos atnaujinimas) poveikio aplinkai vertinimo programos“ 
pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programai. 

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2014-09-12 raštu Nr. . (7.27)V4-2771 „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos 
galimybėms pasirinktoje vietoje. 

2. Šilutės rajono savivaldybės administracija 2014-05-28 raštu Nr. R3-(4.1.18)-4174 „Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Šilutės rajono savivaldybės administracija 2014-09-05 raštu Nr. R3-(4.1.14)-6303 „Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai. 

3. Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-05-28 raštu Nr. 1-22-790(8.3) 
„Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ pritarė PAV programai. 

Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-09-09 raštu Nr. 1-22-1388(8.3) 
„Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ informavo, kad pritaria PAV ataskaitai ir 
neprieštarauja dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 
2014-06-02 raštu Nr. (9.38-Kl)-2Kl-1046 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ 



informavo, kad išvados dėl PAV programos neteiks, kadangi teritorijoje nėra Kultūros vertybių 
registre registruotų kultūros vertybių, jų teritorijų ar apsaugos zonų. 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 
2014-08-18 raštu Nr. (9.38-Kl)-2Kl-1540 „Dėl UAB „Vilky čių mėsa“ ir UAB „Vilky čių 
paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ informavo, kad 
pritaria PAV ataskaitai ir neprieštarauja planuojamai veiklai.  

5. Aplinkos apsaugos agentūra 2014-06-17 raštu Nr. (2.6)-A4-2453 „Dėl UAB „Vilky čių 
mėsa“ ir UAB „Vilky čių paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos (Vilkyčių paukštyno 
eksploatacija ir keturių vištidžių įrangos atnaujinimas) poveikio aplinkai vertinimo programos 
tvirtinimo“ PAV programą patvirtino. 

 
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos Saugų seniūnijos skelbimų lentoje (2014-04-29); respublikiniame laikraštyje 
„Lietuvos aidas“ (2014-05-03); rajoniniame laikraštyje „Šilutės naujienos“ (2014-04-30). Aplinkos 
apsaugos agentūra 2014-05-05 savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie parengtą PAV programą 
nurodė kur, kada ir iki kada visuomenė turi teisę susipažinti su parengta PAV programa, taip pat 
nurodė, kad pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos galima teikti PAV dokumentų rengėjui, o 
pasiūlymų kopijas galima teikti atsakingai institucijai ir PAV subjektams jų kompetencijos 
klausimais. 

 
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Šilutės 

rajono savivaldybės administracijos Saugų seniūnijos (2014-07-11) skelbimų lentoje; 
respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ (2014-07-12); rajoniniame laikraštyje „Šilutės 
naujienos“ (2014-07-11). Visuomenės susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2014-07-29 1730 val. 
UAB „Vilky čių mėsa“ administracinėse patalpose, adresu Žolynų g. 24, Sakutėlių k., Saugų sen., 
Šilutės raj. sav. Viešajame susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjai ir planuojamos ūkinės 
veiklos organizatoriaus atstovai. Į viešą visuomenės supažindinimą su PAV ataskaita neatvyko nė 
vienas visuomenės atstovas. PAV dokumentų rengėjas dėl planuojamos ūkinės veiklos 
suinteresuotos visuomenės pasiūlymų negavo. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2014 m. spalio 6 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos 

apsaugos agentūrą) ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos klausimais. 


