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ATRANKOS ISVADA
VIETU MELZIAMU KARVIU FERMOS STATYBOS POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO

1. Informacij4 atrankai pateik6: Pakruojo rajono Guostagalio Zemds ukio bendlove,
Guostagalio k., Pakruojo r., tel. (8 686) 94136.

2. Planuojamos iikinds veiklos uZsakovas: Pakruojo rajono Guostagalio Zemes Dkio
bendrove, Guostagalio k., Pakruojo r., tel. (8 686) 94136.
3. Planuojamos trkinds veiklos pavadinimas: 400 vietq melZiamq karviq fermos statyba,
Atranka atliekama, vadovaujantis LR Planuojamos iikines veiklos poveikio aplinkai
vertinimo istatymo 2 priedo 1.2, punktu - kitq naminiq gyvuliq auginimas (daugiau kaip 200
gyvuliq).
4. Planuojamos rlkines veiklos vieta:

Veikl4 planuojama vykdyti Guostagalio k., Pakruojo r. sav,, 15,6921 ha Zemes sklype
Nr. 652010003:139), kurio paskirtis - Zemes ukio, kuriame jau yra veikianti karviq
ferma. Artimiausios nekilnojamosios kulturos vertybes: Guostagalio akmuo (Velnio akrnuo)
(unikalus kodas: i3080) yra uL 0,95 km i Siaures vakarus. Arlimiausia saugoma teritorija yra
(sklypo kad.

Linkuvos geomorfologinis draustinis, kuris nutolgs nuo planuojamos Dkines veiklos (toliau - PUV)
apie 5,00 km atstumu. Artimiausia gyvenama sodyba yratL 420 metrq. Planuojamos lkines veiklos
teritorija, pagal patvirlint4 Pakruojo r. bendr4jiplan4, nepatenka i gamtinio karkaso teritorij4.

5. Planuojamos tikinds veildos apralymas: Numatoma statyti ferm4 su 400 vietq
melZiamoms karvems lailryti. Fermoje numatomas besaitis galvijq laikymas. Fermoje numatoma
irengti 400 boksq melZiamoms karvems. I(arviq melZirnui numatyta melZimo aik5tele. Pienas
uZdaru vamzdynu patenka i 10 000 litrq talpos pieno au5intuv4, kuriame atau5inamas ir paruoSiarnas
pardavimui. Prie5 melZimo aikStelg irengiama palaukimo aik5tele vienai grupei kalviq (200
vienetq), i kuri4 patenkama jungiamuoju koridoriumi. PamelZtos karves koridorirl sistema gryLta i
ferm4. Gydomos karves skirstomqjq vartq pagalba talpinamos i gydymo zon4. Fermoje, prie Serimo
tako, numatoma frengti fiksavimo tvor4, galindi4 fiksuoti kiekvien4 gyvuliprie Serimo tako ir atlildi
veterinaring prieZiDr4. Kiekviena karve tures savo identifikacini davikli. Karviq poilsiui numatoma
irengti individualias guoliavietes, kuriq paklotas - diuZiniai. eiuZiniq pagrind4 sudarys putr-;
porolonas dengtas gumine danga. Dregmei sumaZinti planr"rojama naudoti nedideli kieki biraus
kraiko. Guoliavietes numatyta valyti kasdien, paSalinant ant jr1 susidar'iusi me5l4. Karviq Serimas
numatomas mechanizuotas mobiliu pa5arq mai5ytuvu-dalytuvu. PaSalr4 r'acionas nustatomas pagal

kiekvienos melZiamq karviq grupes poreikius. Fermoje susidargs skystas meSlas iS fermos
Salinamas skreperiais i skersini me5lo surinkimo kanal4 ir sir"nbling. I5 siurblines ji numatoma
pelpumpuoti i esam4 skysto meSlo rezervuatE, kurio talpa 6500 rn'. TirSt4 meSl4 numatoma Salinti i
esam4 me5lidg, Skyst4 ir tirSt4 me514 numatoma naudoti laukq trE3imui. Nugai5usius gyvulius,
medicinines ir kitas veiklos metu susidariusias atliekas numatome atiduoti atitinkamai Sirl atliekq
tvarkymu uZsiimandioms imondms.

5r. Planuojamos fikinds veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000"
teritorijoms reik5mingumas: Sklypas (kad. Nr. 652010003:139) nepatenka i Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000" teritorijas ir ndra Siq teritorijq arlimoje aplinkoje, planuojamos lkines veiklos
poveikio reik5mingumo ,,Natura 2000" teritorijoms nustatymas netikslingas.
6. Pastabos, pasitrlymai:

6.1. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentq rengejas nedelsdamas turi
prane5ti visuomenei apie priimt4 atrankos iSvad4 vadovaujanl.is Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. liepos 15 d. isakyme Nr, Dl-370,,Del Visuomends informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo prooese tvarkos apraSo patvirtinimo"
nustatyta tvarka.
6.2. Apie prane5imo paskelbim4 tvarkos apraSe nurodytose visuomenes informavimo
priemonese uZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentq rengejas turi informuoti Aplinkos
apsaugos agentiir4, kartu pridedant laikraSdiq, kuriuose skelbtas prane5imas kopijas ir prane5imo,
skelbto savivaldybes (seni[nijos) lentoje, kopij4 su savivaldytres (seniunijos) informacine Lyma
apie paskelbim4.
6.3. Vykdomos veiklos metu paai5kejus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
infolmacijoje atranlcos i5vadai pateiktus arba teises aktuose nustatytus rodiklir.rs, veiklos vykdytojas
privales nedelsiant taikyti papildomas poveiki aplinkai maLinandias priemones.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvad4:
7,1. Planuojamos teritorijos sprendiniai neprie5tarauja Pakruojo rajono teritorijos bendrojo

7.

plano sprendiniams.
7

.2.Yeiklos pletra teritorijoje nenumatoma, i planuojam4 statyti ferm4 numatyta perkelti jau

esamas karves.

7.3. Veiklos metu susidariusias atliekas numatyta atiduoti atliekq tvarkytojarns.
7.4. Numatoma naudoti modernias gyvuliq auginimo bei me5lo tvarkymo technologijas.
7.5. Planuojama lkine veikla nepatenka i saugomas teritorijas ir i Europos ekologinio tinklo
,,Natura 2000" teritoriia ir nera artimaios aplinkai.

8. Priimta atrankos i5vada - 400 vietq melZiamq karviq fermos statybai Guostagalio k.,
Pakruojo r. sav., (sklypq kadastriniai Nr.6520/0003:139) poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.
Si atrankos i5vada galioja 3 metus nuo jos vie5o paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos [kines veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymo 7 straipsnio 9 dalies
nuostatomis, suinteresuota visuomend per 20 darbo dienq nuo atlankos i5vados paskelbimo dienos
turi teisg teikti Aplinkos apsaugos agentlrai, pasiulymus persvarstyti atrankos iSvad4, kiti poveikio
aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ukines veiklos subjektai per 10 darbo dienq nuo
atrankos i5vados gavimo dienos turi teisg pateikti atsakingai institucijai motyvuot4 pra5ymE
persvarstlti atrankos iSvad4.
Vedeja

Jurgita Ivanauskiene, tel. (8 41) 596 415, el.p. jurgita.ivanauskiene@aaa.an.lt

Pakruoj o raj ono savivaldybe
Kgstudio g,4,LT- 83152 Pakruojis
tel. (8 421) 69 073, faks. (8 421) 69 090,
el, p. sarrivald)'be@pakruoj is.lt

Siauliq visuomends sveikatos centras
Vilniaus g. 229, LT - 7 63 43 Siauliai,
tel. (8 4I) 596 373; faks. (8 41) s25 4ts,
el. p. info@siauliuvsc. sam,lt
Kulttrros vertybiq apsaugos departamento prie Kulttrros ministerijos
Siauliq teritorinis padalinys
Au5ros al. 15, LT- 76299 Siauliai,
tel. (8 4I) s23 664; faks. (8 41) s23 66s,
el. p, siauliai@heritage.lt
Siauliq apskrities prie5gaisrinO gelbOjimo valdyba
Basanavidiaus g. 89, LT- 76160 Siauliai,
tel. (8 4I) 397 900; faks. (8 41) 391 939,
el. p. siauliai.pgv@vpgt.lt
Llmal'.

Siaulirl regiono aplinkos apsaugos departamentas
M. K. Ciurlionio g.3,LT-7$ 03 Siauliai,
Tel./faks. (8 41) 503 705,
el. p. srd@srd.am.lt

