
INFORMACIJA APIE GAUT Ą UAB „JONIŠKIO GR ŪDAI“ 
BROILERI Ų PAUKŠTYNO ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAIT Ą 

 
2017-10-26 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento 

Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, tel. 8 706 68086. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
UAB „Joniškio grūdai“, Žemaitės g. 1, 84147 Joniškis, tel. (8 426) 69053, faks. (8 426) 

69054, el. p. jg@litagra.lt. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
UAB „COWI Lietuva“, Ukmergės g. 369A, 06327 Vilnius, tel. 8 650 58894, el. p. 

juja@cowi.lt. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Broilerių paukštyno įrengimas ir eksploatacija. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Panevėžio apskr., Panevėžio r. sav., Raguvos sen., Užubalių k. 
 
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. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio 

departamentas 2017-03-14 raštu Nr. 2.5-493(16.8.3.5.11) „Dėl parengtos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) 
programai. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio 
departamentas 2017-10-23 raštu Nr. 2.5-1841(16.8.4.5.11) „Dėl UAB „Joniškio grūdai“ paukštyno 
įrengimo ir eksploatavimo Užubalių k., Raguvos sen., Panevėžio r. sav. PAV ataskaitos“ suderino 
PAV ataskaitą ir nurodė, kad planuojamai ūkinei veiklai neprieštarauja. 

2. Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2017-03-16 raštu Nr. (8.11)-SD1-679 „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2017-09-15 raštu Nr. (8.11)-SD1-2163  „Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai. 

3. Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2017-03-23 raštu Nr. V4-280 „Dėl 
parengtos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV 
programai. 

Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2017-09-05 raštu Nr. V4-704 „Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir 
informavo, kad neprieštarauja planuojamai ūkinei veiklai. 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius 2017-03-22 
raštu Nr. (9.38-P)2P-83 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ suderino PAV 
programą ir nurodė, kad PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja. 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius 2017-08-25 
raštu Nr. (9.38-P)2P-389 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 
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suderino PAV ataskaitą ir nurodė, kad teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, nepatenka į 
registruotų Kultūros vertybių registre kultūros paveldo objektų teritorijas ir apsaugos zonas. 

6. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-04-04 raštu Nr. (28.1)-A4-3589 „Dėl broilerių 
paukštyno įrengimo ir eksploatacijos Užubalių k., Raguvos sen., Panevėžio r. sav. poveikio aplinkai 
vertinimo programos tvirtinimo“ PAV programą patvirtino. 

 
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Panevėžio rajono savivaldybės 

administracijos Raguvos seniūnijos skelbimų lentoje (2017-02-15), Panevėžio rajono savivaldybės 
tinklalapyje www.panrs.lt (2017-02-15), laikraščiuose „Lietuvos žinios“ (2017-02-10, 2017-02-15) 
ir „T ėvynė“ (2017-02-11, 2017-02-18), Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje (2017-02-14). 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama 
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos (2017-07-18) ir Panevėžio rajono savivaldybės 
administracijos Raguvos seniūnijos (2017-07-18) skelbimų lentose, laikraščiuose „Lietuvos žinios“ 
(2017-07-15) ir „Tėvynė“ (2017-07-15). Su PAV ataskaita sudarytos galimybės susipažinti 
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Raguvos seniūnijos ir PAV dokumentų rengėjo 
patalpose, PAV dokumentų rengėjo tinklalapyje www.cowi.lt/menu/news. Susirinkimas su 
visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2017-08-02 17.00 val. Raguvos seniūnijos Šilų bendruomenės 
patalpose, adresu Vilties g. 5, Šilai, Raguvos sen., Panevėžio r. sav. Susirinkime dalyvavo PAV 
dokumentų rengėjas, planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, Panevėžio rajono 
savivaldybės administracijos Raguvos seniūnijos seniūnas, visuomenės atstovai. PAV dokumentų 
rengėjas suinteresuotos visuomenės pastabų ir pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos negavo. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2017 m. lapkričio 10 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją – Aplinkos 

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


