
INFORMACIJA APIE GAUT Ą UAB „AGVIKA“ PLANUOJAMOS 
ŪKIN ĖS VEIKLOS VIŠČIUK Ų/BROILERI Ų AUGINIMO ŪKIO 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAIT Ą 

 
2013-11-29 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Daiva Lukošienė, tel.: 8 706 

62031 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
UAB „Agvika“, Turniškių g. 16, Vilnius, tel. (8 5) 266 3661, faks. (8 5) 266 3863 
 
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PAV) dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas, 

telefonas, faksas)  
UAB „R.A.C.H.E.L Consulting“, S. Žukausko 33-53, LT- 09129 Vilnius, tel. (8 5) 278 9595, faks. 

(8 5) 277 8195 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Viščiukų/broilerių auginimo ūkis 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Utenos apskr., Molėtų r., Inturkės sen., Antagaluonės 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. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys 2013-04-

15 raštu Nr. (9.38-U)2U-224 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys 2013-10-15 

raštu Nr. (9.38-U)2U-627 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai. Informavo, 
kad planuojamoje teritorijoje nėra Kultūros vertybių registre registruotų objektų. 

2. Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos Molėtų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 
2013-04-17 raštu Nr. 3-3-4912(2-3) „Dėl planuojamos ūkinės veiklos – paukštyno – poveikio aplinkai 
vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos Molėtų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2013-
10-08 raštu Nr. 3-3-141 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos – paukštyno – poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai. 

3. Utenos visuomenės sveikatos centras 2013-05-09 normatyvinių dokumentų bei gaminių 
higieninės ekspertizės protokolu Nr. HEP-2 informavo, kad esminiams PAV programos teiginiams 
pritaria ir siūlo tvirtinti PAV programą. 

Utenos visuomenės sveikatos centras 2013-10-25 normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės 
ekspertizės protokolu Nr. HEP-5 pasiūlė PAV ataskaitą tvirtinti. Informavo, kad nurodytomis sąlygomis 
broilerių auginimo veikla galima. 

4. Molėtų rajono savivaldybės administracija 2013-04-26 raštu Nr. B22-649 „Dėl planuojamos 
ūkinės veiklos – paukštyno poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ suderino PAV programą. 

Molėtų rajono savivaldybės administracija 2013-11-26 raštu Nr. B22-1667 „Dėl planuojamos 
ūkinės veiklos – paukštyno poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ PAV ataskaitai pritarė. 

5. Aplinkos apsaugos agentūra 2013-06-13 raštu Nr. (2.6)-A4-2180 ,,Dėl UAB „Agvika“ 
planuojamos ūkinės veiklos – paukštyno – poveikio aplinkai vertinimo programos“ PAV programą 
patvirtino. 

 



Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaita buvo skelbiama: Molėtų rajono Inturkės seniūnijos skelbimų lentoje (2013-
08-28); respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2013-08-26); rajoniniame laikraštyje „Molėtų 
žinios“ (2013-08-27). 

Visuomenės viešas supažindinimas su PAV ataskaita vyko 2013 m. rugsėjo 10 d. 1715 val. Inturkės 
seniūnijoje, adresu Inturkės k., Molėtų r. Iki viešo visuomenės supažindinimo su planuojamos ūkinės 
veiklos PAV ataskaita susirinkimo, suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų PAV dokumentų 
rengėjas negavo. Po PAV ataskaitos viešo pristatymo UAB „R.A.C.H.E.L Consulting“ gavo 2013-09-16 
Antagaluonės, Žvirbliškių, Liesiškių, Maciūniškių, Laputėnų, Miežionių kaimo gyventojų pretenziją dėl 
planuojamos ūkinės veiklos – paukštyno – poveikio aplinkai vertinimo, į kurią atsakė 2013-10-02 raštu 
Nr. 20131002-1 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos – paukštyno (viščiukų/broilerių auginimo ūkio) – 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“. 

Prašymų teikimo terminas  
Iki 2013 m. gruodžio 13 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos 

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


