
Informacija apie gautą 

INTENSYVAUS VIŠTŲ DEDEKLIŲ AUGINIMO UAB ,,ZUJŲ PAUKŠTYNO“ ZUJŲ IR 

LEONPOLIO GAMYBINIUOSE PADALINIUOSE  

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą 

 

2018-02-13 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Vilius Sidaravičius, tel. 8 706 68040, el. p. vilius.sidaravičius@aaa.am.lt. 

 

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

    UAB ,,Zujų paukštynas“, Zujų k., Vidiškių sen., LT-20100 Ukmergės r. sav., tel./faks. (8616) 51 

755, el. p. – Andrejus.burlakovas@vici.eu  

 

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

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  

           UAB ,,Ekosistema“, Taikos per. 119, Klaipėda, Lt-94231, Klaipėdos m. sav.., tel./faks. (8 

46) 43 04 63, el.p. – ekosistema@klaipėda.balt.net  

 

           Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 

          Zujų ir Leonpolio GP eksploatacija ir jų projektinių pajėgumų didinimas iki 797 168 vištų 

dedeklių laikomų vienu metu. 

 

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

Zujų g. 3 ir 5, Zujų k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. 

 

Atsakinga institucija  

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 

tel. 8 706 62 008,  841 596 416, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt  

 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 

1. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2014-10-27 raštu Nr. 12(12.29)-2-13182 „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos“ PAV programai pritarė.     

1.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 

Vilniaus departamentas  2017-12-15 raštu Nr. 2.10-15985(16.8.4.10.11) pateikė pastabas ataskaitai. 

Ataskaita gauta pataisyta.  

1.2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 

Vilniaus departamentas 2018-02-02 raštu Nr. (10.-11 14.3.3)2- 3967 ,,Dėl planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai ataskaitos“ PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms 

pritarė.  

 

2. Ukmergės miesto savivaldybės administracija 2015-03-19 raštu Nr. 34-58 „Darbo grupės 

UAB ,,Zujų paukštyno“ planuojamos ūkinės veiklos- Zujų ir Leonpolio gamybinių pajėgumų 

didinimo – galimybėms išnagrinėti išvada“ derino PAV programą bei nurodė „<...paskaičiuoti iš 

mėšlo išsiskiriančių cheminių medžiagų, tame tarpe merkaptantų sklaidą.; pateikti iš stacionarių oro 

taršos šaltinių išsiskiriančių medžiagų kiekius ir pavadinimu‘ įvertinti galimą poveikį <...> 

Ukmergės rajono bendrojo plano sprendiniams, kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms 

(draustiniams) bei šalia esantiems nekilnojamo turto objektams....>“ 

2.1.  Ukmergės miesto savivaldybės administracija 2017-12-12 raštu Nr. (6.8)18-5794 „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių pasirinktoje 

vietoje“ PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pritarė. 

 

mailto:aaa@aaa.am.lt


3. Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdybos Ukmergės priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba (toliau – Tarnyba) 2014-10-23 raštu Nr. (25)3-281(1.89.-25) „Dėl poveikio aplinkai 

vertinimo programos derinimo“ derino Zujų ir Leonpolio gamybinių padalinių pajėgumo didinimo 

PAV programą ir nurodė, kad nori susipažinti su PAV ataskaita.   

3.1.  Tarnyba 2017-12-11 raštu Nr. (25)3-75 (1.89.-25) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.  

 

            4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys 

2014-11-07 raštu Nr. (938.-V) 2V-1173 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ PAV 

programą derino be pastabų, kadangi planuojam ūkinė veikla neturės įtakos nekilnojamiesiems 

kultūros paveldo objektams.  

          4.1. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Vilniaus skyrius 2018-01-29 

raštu Nr. (9.38.-V) 2V-99 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 

derinimo ir galimybių pasirinktoje vietoje“ nurodė, kad poveikio aplinkai vertinimui ir pasirinktai 

veiklos galimybėms pritarė 2017-12-07 raštu Nr. (9.38-V)2V-1695, jei bus įvykdyta sąlygą- bus 

numatytos vizualinę taršą mažinančios priemonės nuo paukštynų kompleksų teritorijų į kultūros 

paveldo objektų pusę.  

 

         5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos 2015-04-23 raštu Nr. (4)-

V3-820(7.21) „Dėl UAB ,,Zujų paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo programos“ PAV programą derino be pastabų.  

        5.1. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos  2017-12-21 raštu Nr. (4)-

V31806(7.21) „Dėl UAB ,,Zujų paukštynas“ vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos (Zujų ir 

Leonpolio gamybinių padalinių pajėgumo didinimo) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė 

PAV ataskaitos kokybei ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms, jei bus laikomasi sąlygų: 

1) planuojamos ūkinės veiklos užsakovo lėšomis turi būti įgyvendinamos PAV ataskaitos skyriuje 4.4. 

,,Žemės gelmės“ nurodytos priemonės, turinčios užtikrinti Šventosios ichtiologinio draustinio ir ,,Natura 

2000“ buveinių apsaugai svarbios teritorijos Šventosios upė žemiau Andrioniškio teršimo biogeninėmis 

medžiagomis prevenciją. 

2) planuojamos ūkinės veiklos užsakovo lėšomis turi būti vykdomas poveikio vandens kokybei monitoringas 

pagal suderintą monitoringo programą. 

 

       6. Agentūra 2016-09-27 raštu Nr. (28.1)-A4-9677 „Dėl intensyvaus vištų dedeklių auginimo 

UAB ,,Zujų paukštyno“ Zujų ir Leonpolio gamybiniuose padaliniuose poveikio aplinkai vertinimo 

programos tvirtinimo“ PAV programą patvirtino. 

 

Visuomenė supažindinta su PAV programa prieš pateikiant ją derinti PAV subjektams. 

Apie PAV programos parengimą 2014-09-23 paskelbta laikraštyje „Lietuvos aidas“; 2014-09-26 

laikraštyje „Ukmergės žinios“, taip pat 2014-09-22 informuota Ukmergės rajono savivaldybės 

administracijos Deltuvos ir Vidiškių seniūnijų skelbimų lentose bei 2014-09-25 paskelbta Aplinkos 

apsaugos agentūros tinklapyje. 

            Agentūra 2016-09-27 savo internetiniame tinklalapyje www.gamta.lt  paskelbė visuomenei 

apie patvirtintą intensyvaus vištų dedeklių auginimo UAB Zujų paukštyno Zujų ir Leonpolio 

gamybiniuose padaliniuose poveikio aplinkai vertinimo programą. 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl PAV programos nebuvo gauta.  

Pranešimas visuomenei apie parengtą UAB Zujų paukštynas vykdomos planuojamos ūkinės 

veiklos (Zujų ir Leonpolio gamybinių padalinių pajėgumo didinimas) poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitą (toliau – PAV ataskaita) ir jos viešinimą buvo išspausdintas 2017-10-13 Ukmergės rajono 

laikraštyje „Ukmergės žinios“ ir 2017-10-14 respublikiniame dienraštyje „Lietuvos aidas“ bei 2017-

10-12 patalpintas Ukmergės rajono savivaldybės Vidiškių seniūnijos skelbimų lentoje, 2017-10-13 

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, 2017-10-16 Deltuvos seniūnijos 

skelbimų lentoje. Su PŪV PAV ataskaita buvo galima susipažinti Vidiškių ir Deltuvos seniūnijų, 

http://www.gamta.lt/


UAB „Ekosistema“ administracinėse patalpose nuo 2017-10-16 iki 2017-10-27 imtinai bei 

motyvuotus pasiūlymus teikt adresu UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 

Klaipėdos m. sav. Ataskaita internetinėje svetainėje adresu http://www.ekosistema.lt skelbta nuo 

2017-10-16 iki 2017-11-14 imtinai. 

 

         Viešas visuomenės susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2017-10-28, 11.00 val., UAB Zujū 

paukštynas Leonpolio gamybinio padalinio administracinėse patalpose. Viešajame susirinkime 

dalyvavo PAV dokumentų rengėjai, Deltuvos seniūnijos seniūnas Gintaras Radzevičius ir kiti 

dalyviai.  

 

           Prašymų teikimo terminas  

         Suinteresuota visuomenė turi teisę raštu per 10 d.d. dienų nuo šio pranešimo paskelbimo 

pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais atsakingai 

institucijai (Aplinkos apsaugos agentūrai) ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais. 

 


