
INFORMACIJA APIE GAUTĄ UAB „FUR FARM LT“ 

PLANUOJAMOS ESAMOS KAILINIŲ ŽVĖRELIŲ AUGINIMO 

FERMOS MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS POVEIKIO 

APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ  
 

2015-12-31 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Renata Avlasaitė, tel. 8 706 62017. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 

UAB „Fur Farm LT“, Arimaičių g. 15, Pavartyčių k., Šeduvos m. Sen., 82215, Radviliškio 

r.sav., tel. (8 422) 448 16, mob.tel. (8 671) 777 94, el. p. furfarmadm@gmail.com.  

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  

UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“, S.Ţukausko g. 33-53, 08239, Vilnius, tel. (8 52) 789 595, 

mob.tel. (8 655) 999 31, faks. (8 52) 778 195, el.p. info@rachel.lt. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 

UAB „Fur Farm LT“ planuojamos esamos kailinių ţvėrelių auginimo fermos 

modernizavimas ir plėtra.   

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  

Šiaulių apskritis, Radviliškio r., Šeduvos m. sen., Pavartyčių k., Arimaičių g. 15. 

 

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. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių padalinys 2015-05-07 raštu 

Nr. (9.38.-Š)2Š-250 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai ir 

nurodė, kad PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja.. 

2. Šiaulių  apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-05-15 raštu Nr. S1-620 „Dėl poveikio 

aplinkai vertinimo programos derinimo“ derina PAV programą ir nori susipaţinti su PAV 

ataskaita.   

Šiaulių  apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-10-13 raštu Nr. S1-1354 „Dėl poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo“ derina PAV ataskaitą ir pritaria planuojamai ūkinei 

veiklai.  

3. Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2015-05-14 raštu Nr. S-974-(8.20) „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai.  

Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2015-11-03 raštu Nr. S- 2325-8.10 „Dėl UAB 

„Fur Farm LT“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ PAV 

ataskaitai pritarė su pastaba. 

4. Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2015-05-12 raštu Nr. PAV-1(9.10.7.-R) „Dėl UAB „Fur 

Farm LT“ poveikio aplinkai vertinimo programos“ PAV programai pritaria. 

Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2015-12-22 raštu Nr. (9.10.7.-R)S-6028 „Dėl UAB „Fur 

Farm LT“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“  pritarė 

planuojamai ūkinei veiklai.  
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5. Aplinkos apsaugos agentūra 2015-06-03 raštu Nr. (15.9)-A4-6150 „Dėl UAB „Fur Farm LT“ 

kailinių ţvėrelių auginimo fermos modernizavimo ir plėtros poveikio aplinkai vertinimo 

programos tvirtinimo“ PAV programą patvirtino. 

 

Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Radviliškio rajono savivaldybės 

Šeduvos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-04-15); laikraštyje „Lietuvos ţinios“ (2015-04-

15), laikraštyje „Šiaulių kraštas“ (2015-04-15); Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje (2015-04-

15). 

Informacija apie visuomenės viešą supaţindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama 

Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-09-27); 

laikraštyje „Lietuvos ţinios“ (2015-08-27), laikraštyje „Šiaulių kraštas“ (2015-08-27). Susirinkimas 

su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2015-09-11 17
35 

val. Šeduvos miesto seniūnijos salėje, 

Laisvės aikštė 3, Šeduva. Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo ir planuojamos ūkinės 

veiklos organizatoriaus įgaliotas asmuo, visuomenės atstovai. PAV dokumentų rengėjas iki viešo 

visuomenės susipaţinimo su ataskaita susirinkimo, nebuvo gavęs suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymų dėl PŪV.  

 

Prašymų teikimo terminas  

Iki 2016 m. sausio 15 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją – Aplinkos 

apsaugos agentūrą ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos klausimais. 


