
INFORMACIJA APIE PAKARTOTINAI GAUT Ą INTENSYVAUS 
VIŠTŲ DEDEKLI Ų AUGINIMO YLAKI Ų PAUKŠTYNE 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAIT Ą 

 
2017-04-20 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 68086. 
 
Aplinkos apsaugos agentūra gavo intensyvaus vištų dedeklių auginimo Ylakių paukštyne 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą su pakartotinėmis poveikio aplinkai vertinimo subjektų 
išvadomis po pakartotinai atlikto visuomenės viešo supažindinimo su ataskaita. 

 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
UAB „Mažeikių rugelis“, Laižuvos g. 14, 89213 Mažeikiai, tel./faks. (8 443) 25284, el. p. 

mazrugelis@gmail.com . 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, 94231 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 430 469, el. p. 

info@ekosistema.lt . 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Intensyvus vištų dedeklių auginimas. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Klaipėdos apskr., Skuodo r. sav., Ylakių sen., Stripinių k., Spigino g. 3 ir 6. 
 
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 2015-08-14 raštu Nr. (7.27)V4-2461 „Dėl UAB 

„Mažeikių rugelis“ planuojamos ūkinės veiklos (Ylakių paukštyno pajėgumų didinimas žemės 
sklypuose Spigino g. 3 ir Spigino g. 6, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r. sav.)  poveikio aplinkai 
vertinimo programos“ pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programai. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 
departamentas 2016-08-18 raštu Nr. 2.3-1663(18.8.4.3.11) „Dėl UAB „Mažeikių rugelis“ 
planuojamos ūkinės veiklos (Ylakių paukštyno pajėgumų didinimas žemės sklypuose (kad. Nr. 
7516/0001:591 ir 7516/0001:21 Ylakių k. v.), esančiuose Spigino g. 3 ir Spigino g. 6, Stripinių k., 
Ylakių sen., Skuodo raj. sav.)  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir 
planuojamos ūkinės veiklos galimybėms. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 
departamentas 2017-04-14 raštu Nr. 2.3-1510(16.8.4.3.11) „Dėl UAB „Mažeikių rugelis“ 
planuojamos ūkinės veiklos (Ylakių paukštyno pajėgumų didinimas žemės sklypuose (kad. Nr. 
7516/0001:591 ir 7516/0001:21 Ylakių k. v.), esančiuose Spigino g. 3 ir Spigino g. 6, Stripinių k., 
Ylakių sen., Skuodo raj. sav.)  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir 
planuojamos ūkinės veiklos galimybėms. 

2. Skuodo rajono savivaldybės administracija 2015-08-24 raštu Nr. (4.1.26)-R2-1241 „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo programos derinimas“ pritarė PAV programai. 
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Skuodo rajono savivaldybės administracija 2016-05-03 raštu Nr. (4.1.22)-R2-840  „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės 
veiklos galimybėms. 

Skuodo rajono savivaldybės administracija 2017-03-27 raštu Nr. (4.1.26)-R2-487  „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei 
veiklai pasirinktoje vietoje. 

3. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnyba 2015-08-25 raštu Nr. 1-20-109(8.3) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos išvadų“ 
pritarė PAV programai ir informavo, kad nepageidauja nagrinėti PAV ataskaitą. 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius 2015-08-20 
raštu Nr. (9.38-Kl)2Kl-1342 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ suderino PAV programą 
ir informavo, kad PAV ataskaitos nenagrinės. 

5. Aplinkos apsaugos agentūra 2016-01-28 raštu Nr. (28.1)-A4-857 „Dėl intensyvaus vištų 
dedeklių auginimo Ylakių paukštyne poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo“ PAV 
programą patvirtino. 

 
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Skuodo rajono savivaldybės 

administracijos Ylakių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-07-22), laikraščiuose „Lietuvos aidas“ 
(2015-07-25) ir „Mūsų žodis“ (2015-07-24), Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje (2015-07-
23). 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Skuodo 
rajono savivaldybės administracijos (2016-03-21) ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos 
Ylakių seniūnijos (2016-03-21) skelbimų lentose, laikraščiuose „Lietuvos aidas“ (2016-03-19) ir 
„M ūsų žodis“ (2016-03-18). Su PAV ataskaita sudarytos galimybės susipažinti Skuodo rajono 
savivaldybės administracijos Ylakių seniūnijos ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo 
UAB „Ekosistema“ patalpose. Susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2016-04-07 
17.30 val. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Ylakių seniūnijos patalpose, adresu Sedos g. 
3, Ylakių k., Skuodo r. sav. Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo, planuojamos ūkinės 
veiklos organizatoriaus, Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir visuomenės atstovai. PAV 
dokumentų rengėjas visuomenės pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos negavo. 

Informacija apie pakartotiną visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo 
skelbiama Skuodo rajono savivaldybės administracijos (2017-02-13) ir Skuodo rajono savivaldybės 
administracijos Ylakių seniūnijos (2017-02-14) skelbimų lentose, laikraščiuose „Lietuvos aidas“ 
(2017-02-14) ir „Mūsų žodis“ (2017-02-14). Su PAV ataskaita sudarytos galimybės susipažinti 
Skuodo rajono savivaldybės administracijos Ylakių seniūnijos ir poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentų rengėjo UAB „Ekosistema“ patalpose, internetinėje svetainėje www.ekosistema.lt. 
Pakartotinas susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2017-03-02 17.30 val. Skuodo 
rajono savivaldybės administracijos Ylakių seniūnijos patalpose, adresu Sedos g. 3, Ylakių k., 
Skuodo r. sav. Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo, planuojamos ūkinės veiklos 
organizatoriaus ir visuomenės atstovai. PAV dokumentų rengėjas visuomenės pasiūlymų dėl 
planuojamos ūkinės veiklos negavo. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2017 m. gegužės 5 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją – Aplinkos 

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


