
Informacija  apie  gautą  Alsių  ŽŪB  planuojamos  kiaulių  auginimo 
komplekso rekonstrukcijos į  paukštyną  poveikio  aplinkai  vertinimo 
ataskaitą

2013-03-26 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Tatjana Dunkauskienė, tel.: 
8706 62033.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) – Alsių ŽŪB, 
Šaltinio g. 34, Alsių k., Joniškio r. sav., tel. (8 426) 60 920, faks.: (8 426) 60 920. 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas, 
telefonas, faksas) – UAB „Ekokonsultacijos“, J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius, tel. (+370 5) 
274 54 91, faks.: (+370 5) 274 54 91.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - kiaulių auginimo komplekso rekonstrukcija į 
paukštyną. 

Planuojamos  ūkinės  veiklos vieta  (apskritis,  miestas,  rajonas,  seniūnija,  kaimas,  gatvė)  - 
Šiaulių apskritis, Joniškio r. sav., Skaistgirio sen., Alsių k., Šaltinio g. 52.

Atsakinga institucija -  Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 
+370 70662008, faks.: +370 70662000. 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

1. Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2012-10-05 raštu Nr. S-4522 (9.10.7-J) suderino PAV 
programą; 2013-03-19 raštu Nr. S-1441 (9.10.7-J) pritarė PAV ataskaitos sprendiniams. 

2. Joniškio rajono savivaldybės administracija 2012-10-09 d. raštu Nr. (7.30)S-1935 suderino 
PAV programą; 2013-03-20 raštu Nr. (3.24.)S-688 pateikė išvadą, kad derina PAV ataskaitą 
be pastabų.

3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis padalinys 2012-
10-08  raštu  Nr.  7.14.Š-2Š-730  pateikė  išvadą,  kad  derina  PAV  programą  be  pastabų, 
planuojamai ūkinei veiklai neprieštarauja, PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja. 

4. Šiaulių  apskrities  priešgaisrinės  gelbėjimo  valdybos  Joniškio  priešgaisrinė  gelbėjimo 
tarnyba 2012-10-03 raštu Nr. S1-2-250 pritarė PAV programai ir nurodė, kad  PAV ataskaitos 
nagrinėti nepageidauja.

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaita buvo skelbiama: respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ 
(2013 m. vasario 2 d.), rajoniniame laikraštyje „Sidabrė“ (2013 m. vasario 2 d.). Skelbimas 
buvo pakabintas Skaistgirio  seniūnijos skelbimų  lentoje (2013-02-04).  Su parengta PAV 
ataskaita buvo galima susipažinti  Skaistgirio seniūnijoje,  Aušros g. 13,  Skaistgirio mstl., 
Joniškio r. sav. Visuomenės viešas supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2013 m. vasario 
19 d., 17:30 val., Alsių k. bendruomenės salėje (adresu Šaltinio g. 34, Alsių k., Skaistgirio 



sen.,  Joniškio  r.  sav.).  Viešajame  supažindinime  dalyvavo  suinteresuotos  visuomenės 
atstovai. 

Visuomenė  apie  parengtą  PAV  programą  buvo  informuota  respublikiniame  laikraštyje 
„Lietuvos žinios“ (2012 m. rugsėjo 8 d.), rajoniniame laikraštyje „Sidabrė“ (2012 m. rugsėjo 
8  d.).  Skelbimas  apie  parengtą  PAV  programą  buvo  pakabintas  Skaistgirio  seniūnijos 
skelbimų lentoje (2012-09-07).                                                                     

Prašymų teikimo terminas –  iki 2013 m. balandžio  10 d. visuomenė turi teisę kreiptis į 
atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos klausimais.  


