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TURINYS 
 

Eil. 
Nr. 

Priedų dokumentų pavadinimas 
 

Psl. 
skaič. 

 Priedas Nr.8  
17. Duomenys apie kiaušinių perdirbimo ir pašarų gamybos taršos šaltinius  15 
 Priedas Nr.9  
18. Duomenys apie oro valymo įrengimus  55 
 Priedas Nr.10  
19. Specialių probiotinių kompozicijų naudojimo gyvulių patalpų higienizavimui rekomendacijos  10 
 Priedas Nr. 11    
20. Mėšlo pirkimo- pardavimo sutarties išrašas 3 
 Priedas Nr. 12  
21.  Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai 27 
 Priedas Nr. 13  
22. Ventiliatorių techninės charakteristikos 2 
 Priedas Nr. 14  
23. UAB „Vilniaus hidrogeologija“ Planuojamos vištų dedeklių auginimo įmonės Gaudikaičių k., Degaičių sen., 

Telšių r., ūkinės veiklos poveikio požeminiam vandeniui įvertinimas 
7 

 Priedas Nr. 15  
24.  Informacija apie parengtą PAV programą ir viešą svarstymą 2012-05-25 laikraštyje „Lietuvos žinios“ 1 
25. Informacija apie parengtą PAV programą ir viešą svarstymą 2012-05-25 laikraštyje „Telšių žinios “ 1 
26. Informacija apie parengtą PAV programą ir viešą svarstymą Telšių r.sav. skelbimų lentoje  2 
27. Informacija apie parengtą PAV programą ir viešą svarstymą Degaičių sen.skelbimų lentoje 1 
28.  Informacija apie klaidos atitaisymą dėl PAV proceso atsakingos institucijos 2012-05-30  laikraštyje „Lietuvos 

žinios“ 
1 

29. Informacija apie klaidos atitaisymą dėl PAV proceso atsakingos institucijos 2012-06-01  laikraštyje „Telšių 
žinios“ 

1 

30. Informacija apie parengtą PAV ataskaitą  ir viešą svarstymą 2013-02-05 laikraštyje „Lietuvos žinios“ 1 
31. Informacija apie parengtą PAV ataskaitą  ir viešą svarstymą 2013-02-05 laikraštyje „Telšių žinios“ 1 
32. Informacija apie parengtą PAV ataskaitą  ir viešą svarstymą Telšių r.sav. skelbimų lentoje  1 
33. Informacija apie parengtą PAV ataskaitą  ir viešą svarstymą Degaičių sen. Skelbimų lentoje 2 
34. Viešo susirinkimo, skirto visuomenės supažindinimui su  „Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių 

sen., Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo ataskaita“  protokolas  
16 

35. Viešo susirinkimo, skirto visuomenės supažindinimui su  „Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių 
sen., Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo ataskaita“  dalyvių sąrašas 

7 

36. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl  „Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių 
rajone poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“  registracija  

1 

37. Informacija apie papildytą  ir pakoreguotą  PAV ataskaitą  ir viešą svarstymą 2013-06-06 laikraštyje „Lietuvos 
žinios“ 

1 

38. Informacija apie parengtą PAV ataskaitą  ir viešą svarstymą 2013-06-06 laikraštyje „Kalvotoji žemaitija “ 1 
39. Informacija apie papildytą ir pakoreguotą PAV ataskaitą  ir papildomą viešą susirinkimą  Telšių r.sav. 

skelbimų lentoje  
1 

40. Informacija apie papildytą ir pakoreguotą PAV ataskaitą  ir papildomą viešą susirinkimą  Degaičių sen. 
Skelbimų lentoje 

2 

41. Informacija apie pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su papildyta PAV ataskaita Telšių r.sav. 
internetiniame tinklalapyje 

1 

42. Informacija V. Kazlauskienei dėl „Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r.“ PAV 
ataskaitos 2013-06-06 

1 

43. Viešo susirinkimo, skirto visuomenės supažindinimui su  pakoreguota ir papildyta „Vištų dedeklių auginimo 
Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių rajone PAV ataskaita“  2013 06 20 protokolas  

10 

44. Viešo susirinkimo, skirto visuomenės supažindinimui su papildyta ir pakoreguota „Vištų dedeklių auginimo 
Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių rajone PAV ataskaita“  2013 06 20 dalyvių sąrašas 

3 

45. Viešo susirinkimo, skirto visuomenės supažindinimui su  „Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių 
sen., Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo ataskaita“  protokolas 2013 m. gruodžio 27 d. Nr. A7-45 

18 

46. Viešo susirinkimo 2013 m. gruodžio 10 d., skirto visuomenės supažindinimui su  „Vištų dedeklių auginimo 
Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo ataskaita“  dalyvių sąrašas 

6 

47. Informacija apie pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su pataisyta PAV ataskaita 2014-03-25 
laikraštyje „Lietuvos žinios“ 

1 
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48. Informacija apie pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su pataisyta PAV ataskaita 2014-03-25 
laikraštyje „Telšių žinios“ 

1 

49. Informacija apie pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su pataisyta PAV ataskaita 2014-03-26 Telšių 
rajono savivaldybės administracijai 

2 

50. Informacija apie pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su pataisyta PAV ataskaita 2014-03-26 UAB 
„Žemaitijos pienas“, UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ UAB „Baltic Legal Solutions Lietuva“ 

2 

51. Viešo susirinkimo, skirto pakartotiniam visuomenės supažindinimui su pataisyta „Vištų dedeklių auginimo 
Gaudikaičių km., Degaičių sen., Telšių raj. poveikio aplinkai vertinimo ataskaita“ 2014-04-10 protokolas 

11 

52. Viešo susirinkimo, skirto pakartotiniam visuomenės supažindinimui su pataisyta „Vištų dedeklių auginimo 
Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių rajone“  PAV ataskaita 2013 04 20 dalyvių sąrašas 

10 

53. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl  pataisytos „Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., 
Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 2014-04-10 registracija 

1 

54. Pastabos dėl 2014-04-10 viešo susirinkimo protokolo 4 
55. Raštas dėl pastabų 2014-04-10 viešo susirinkimo protokolui 3 
 Priedas Nr. 16  
56.  Aplinkos apsaugos agentūros 2012-09-10 raštas Nr.(2.6) –A4-2937 „Dėl  vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių 

k., Degaičių sen., Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo programos“   
1 

57. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Telšių teritorinio padalinio 2012-06-27 raštas 
Nr.2Te-413 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“  

1 

58. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos  2012-06-29 raštas Nr.3-386(8.3) „Dėl poveikio aplinkai 
vertinimo programos“ 

1 

59. Telšių visuomenės sveikatos centro  2012-07-09 raštas Nr.IS-871 „Dėl UAB Anulėnų paukštynas teritorijoje 
Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos 
derinimo“ 

1 

60. Telšių raj.sav. Architektūros sk. 2012-07-12 raštas Nr.r7-1610 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo programos“ 

1 

61.  Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2001-04-01 atrankos išvada  Nr.SR-S-656 (7.1).  3 
62. Telšių raj.sav. administracijos direktoriaus 2013-06-20 raštas Nr.R7-1505 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos“. 
1 

63. Telšių raj.sav. administracijos direktoriaus 2013-07-09 raštas Nr.R7-1753 „Dėl papildytos planuojamos 
ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“. 

1 

64. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2013-04-17 raštas Nr.3-257(2.7) „Dėl poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“. 

1 

65. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2013-07-30 raštas Nr.3-480(9.33) „Dėl poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“. 

1 

66. Telšių visuomenės sveikatos centro  2013-08-09 raštas Nr.IS-1066  „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos suderinimo“ 

1 

67. Telšių visuomenės sveikatos centro  2013-12-10 raštas Nr.IS-1613 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos vištų 
dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

1 

68. Telšių raj.sav. administracijos direktoriaus 2013-12-12 raštas Nr.R7-2895  „Dėl planuojamos ūkinės veiklos  
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo procedūros pakartojimo“. 

1 

69. Telšių raj.sav. administracijos direktoriaus 2013-12-13 raštas Nr.R7-2919 „Dėl raštų atšaukimo ir 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo procedūros pakartojimo“ 

1 

70. Aplinkos apsaugos agentūros 2014-01-03 raštas Nr.(2.6) –A4-24 „Dėl  informavimo  apie kvietimą dalyvauti 
vieną iš subjektų poveikio aplinkai vertinimo procese“   

1 

 Priedas Nr. 16a  
71. Telšių raj.sav. administracijos 2014-07-07 raštas Nr.R7-1898  „Dėl  patikslintos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 
3 

72. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2014-08-13  raštas Nr.3-398 (10.1) „Dėl patikslintos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

1 

73. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2014-07-16  raštas Nr.3-350 (10.1) „Dėl patikslintos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

2 

74. UAB „Ardynas“ 2014-07-30 raštas Nr.7-181 „Dėl patikslintos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“ 

2 

75. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) 2014-07-22 raštas Nr.B6-(1.9) 1838 „Dėl patikslintos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

1 

76. VMVT Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2014-07-21 raštas Nr.63S-(63.5)-231 3 
77. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2014-07-18 raštas Nr.3A-549 „Dėl planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir išvadų pateikimo“ 
4 

78. UAB „Ardynas“ 2014-07-30 raštas Nr.7-182 „Dėl patikslintos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“ 

7 



  

 3

79. VMVT 2014-08-04 raštas Nr.B6-(1.9) 1963 „Dėl patikslintos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“ 

1 

80. VMVT 2014-08-14 raštas Nr.B6-(1.9) 2060 „Dėl pakoreguotos patikslintos planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

4 

81. Telšių visuomenės sveikatos centro 2014-07-07 raštas Nr.IS-862  „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

2 

82. UAB „Ardynas“ 2014-07-15 raštas Nr.7-179 „Dėl patikslintos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“ 

3 

83. Telšių visuomenės sveikatos centro 2014-07-28 raštas Nr.IS-937  „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

1 

84. UAB „Ardynas“ 2014-07-30 raštas Nr.7-183 „Dėl patikslintos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“ 

2 

85. Telšių visuomenės sveikatos centro 2014-08-18 raštas Nr.IS-1017  „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

1 

86. UAB „Ardynas“ 2014-08-21 raštas Nr.7-191 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos“ 

1 

87. Telšių visuomenės sveikatos centro 2014-09-04 raštas Nr.IS-1066  „Dėl patikslintos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

2 

 Priedas Nr. 17  
88. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl „Višt ų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių 

rajone poveikio aplinkai vertinimo“ registracija ir įvertinimas   
23 

89. Suinteresuotos visuomenės pastabos/pasiūlymai dėl „Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., 
Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ ir laiškai 

44 

90. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl „Višt ų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių 
rajone poveikio aplinkai vertinimo“ įvertinimas 2014-03-26 

48 

91. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl „Višt ų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių 
rajone poveikio aplinkai vertinimo“ įvertinimas 2014-06-20 

58 

92. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektų pastabų dėl „Višt ų dedeklių auginimo 
Gaudikaičių k. Degaičių sen. Telšių r. poveikio aplinkai vertinimo“ įvertinimas 

12 

 Priedas Nr. 18   
93. Sklypo planas su planuojamos ūkinės veiklos pastatų išdėstymu   1 
 Priedas Nr. 19  
 PAV rengėjų atestatai 14 
   
 Viso:  491 
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TURINYS 
 

Eil. 
Nr. 

Priedų dokumentų pavadinimas 
 

Psl. 
skaič. 

 Priedas Nr.8  
17. Duomenys apie kiaušinių perdirbimo ir pašarų gamybos taršos šaltinius  15 
 Priedas Nr.9  
18. Duomenys apie oro valymo įrengimus  55 
 Priedas Nr.10  
19. Specialių probiotinių kompozicijų naudojimo gyvulių patalpų higienizavimui rekomendacijos  10 
 Priedas Nr. 11    
20. Mėšlo pirkimo- pardavimo sutarties išrašas 3 
 Priedas Nr. 12  
21.  Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai 27 
 Priedas Nr. 13  
22. Ventiliatorių techninės charakteristikos 2 
 Priedas Nr. 14  
23. UAB „Vilniaus hidrogeologija“ Planuojamos vištų dedeklių auginimo įmonės Gaudikaičių k., Degaičių sen., 

Telšių r., ūkinės veiklos poveikio požeminiam vandeniui įvertinimas 
7 

 Priedas Nr. 15  
24.  Informacija apie parengtą PAV programą ir viešą svarstymą 2012-05-25 laikraštyje „Lietuvos žinios“ 1 
25. Informacija apie parengtą PAV programą ir viešą svarstymą 2012-05-25 laikraštyje „Telšių žinios “ 1 
26. Informacija apie parengtą PAV programą ir viešą svarstymą Telšių r.sav. skelbimų lentoje  2 
27. Informacija apie parengtą PAV programą ir viešą svarstymą Degaičių sen.skelbimų lentoje 1 
28.  Informacija apie klaidos atitaisymą dėl PAV proceso atsakingos institucijos 2012-05-30  laikraštyje „Lietuvos 

žinios“ 
1 

29. Informacija apie klaidos atitaisymą dėl PAV proceso atsakingos institucijos 2012-06-01  laikraštyje „Telšių 
žinios“ 

1 

30. Informacija apie parengtą PAV ataskaitą  ir viešą svarstymą 2013-02-05 laikraštyje „Lietuvos žinios“ 1 
31. Informacija apie parengtą PAV ataskaitą  ir viešą svarstymą 2013-02-05 laikraštyje „Telšių žinios“ 1 
32. Informacija apie parengtą PAV ataskaitą  ir viešą svarstymą Telšių r.sav. skelbimų lentoje  1 
33. Informacija apie parengtą PAV ataskaitą  ir viešą svarstymą Degaičių sen. Skelbimų lentoje 2 
34. Viešo susirinkimo, skirto visuomenės supažindinimui su  „Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių 

sen., Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo ataskaita“  protokolas  
16 

35. Viešo susirinkimo, skirto visuomenės supažindinimui su  „Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių 
sen., Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo ataskaita“  dalyvių sąrašas 

7 

36. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl  „Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių 
rajone poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“  registracija  

1 

37. Informacija apie papildytą  ir pakoreguotą  PAV ataskaitą  ir viešą svarstymą 2013-06-06 laikraštyje „Lietuvos 
žinios“ 

1 

38. Informacija apie parengtą PAV ataskaitą  ir viešą svarstymą 2013-06-06 laikraštyje „Kalvotoji žemaitija “ 1 
39. Informacija apie papildytą ir pakoreguotą PAV ataskaitą  ir papildomą viešą susirinkimą  Telšių r.sav. 

skelbimų lentoje  
1 

40. Informacija apie papildytą ir pakoreguotą PAV ataskaitą  ir papildomą viešą susirinkimą  Degaičių sen. 
Skelbimų lentoje 

2 

41. Informacija apie pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su papildyta PAV ataskaita Telšių r.sav. 
internetiniame tinklalapyje 

1 

42. Informacija V. Kazlauskienei dėl „Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r.“ PAV 
ataskaitos 2013-06-06 

1 

43. Viešo susirinkimo, skirto visuomenės supažindinimui su  pakoreguota ir papildyta „Vištų dedeklių auginimo 
Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių rajone PAV ataskaita“  2013 06 20 protokolas  

10 

44. Viešo susirinkimo, skirto visuomenės supažindinimui su papildyta ir pakoreguota „Vištų dedeklių auginimo 
Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių rajone PAV ataskaita“  2013 06 20 dalyvių sąrašas 

3 

45. Viešo susirinkimo, skirto visuomenės supažindinimui su  „Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių 
sen., Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo ataskaita“  protokolas 2013 m. gruodžio 27 d. Nr. A7-45 

18 

46. Viešo susirinkimo 2013 m. gruodžio 10 d., skirto visuomenės supažindinimui su  „Vištų dedeklių auginimo 
Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo ataskaita“  dalyvių sąrašas 

6 

47. Informacija apie pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su pataisyta PAV ataskaita 2014-03-25 
laikraštyje „Lietuvos žinios“ 

1 



  

 2

48. Informacija apie pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su pataisyta PAV ataskaita 2014-03-25 
laikraštyje „Telšių žinios“ 

1 

49. Informacija apie pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su pataisyta PAV ataskaita 2014-03-26 Telšių 
rajono savivaldybės administracijai 

2 

50. Informacija apie pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su pataisyta PAV ataskaita 2014-03-26 UAB 
„Žemaitijos pienas“, UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ UAB „Baltic Legal Solutions Lietuva“ 

2 

51. Viešo susirinkimo, skirto pakartotiniam visuomenės supažindinimui su pataisyta „Vištų dedeklių auginimo 
Gaudikaičių km., Degaičių sen., Telšių raj. poveikio aplinkai vertinimo ataskaita“ 2014-04-10 protokolas 

11 

52. Viešo susirinkimo, skirto pakartotiniam visuomenės supažindinimui su pataisyta „Vištų dedeklių auginimo 
Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių rajone“  PAV ataskaita 2013 04 20 dalyvių sąrašas 

10 

53. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl  pataisytos „Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., 
Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 2014-04-10 registracija 

1 

54. Pastabos dėl 2014-04-10 viešo susirinkimo protokolo 4 
55. Raštas dėl pastabų 2014-04-10 viešo susirinkimo protokolui 3 
 Priedas Nr. 16  
56.  Aplinkos apsaugos agentūros 2012-09-10 raštas Nr.(2.6) –A4-2937 „Dėl  vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių 

k., Degaičių sen., Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo programos“   
1 

57. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Telšių teritorinio padalinio 2012-06-27 raštas 
Nr.2Te-413 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“  

1 

58. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos  2012-06-29 raštas Nr.3-386(8.3) „Dėl poveikio aplinkai 
vertinimo programos“ 

1 

59. Telšių visuomenės sveikatos centro  2012-07-09 raštas Nr.IS-871 „Dėl UAB Anulėnų paukštynas teritorijoje 
Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos 
derinimo“ 

1 

60. Telšių raj.sav. Architektūros sk. 2012-07-12 raštas Nr.r7-1610 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo programos“ 

1 

61.  Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2001-04-01 atrankos išvada  Nr.SR-S-656 (7.1).  3 
62. Telšių raj.sav. administracijos direktoriaus 2013-06-20 raštas Nr.R7-1505 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos“. 
1 

63. Telšių raj.sav. administracijos direktoriaus 2013-07-09 raštas Nr.R7-1753 „Dėl papildytos planuojamos 
ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“. 

1 

64. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2013-04-17 raštas Nr.3-257(2.7) „Dėl poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“. 

1 

65. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2013-07-30 raštas Nr.3-480(9.33) „Dėl poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“. 

1 

66. Telšių visuomenės sveikatos centro  2013-08-09 raštas Nr.IS-1066  „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos suderinimo“ 

1 

67. Telšių visuomenės sveikatos centro  2013-12-10 raštas Nr.IS-1613 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos vištų 
dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

1 

68. Telšių raj.sav. administracijos direktoriaus 2013-12-12 raštas Nr.R7-2895  „Dėl planuojamos ūkinės veiklos  
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo procedūros pakartojimo“. 

1 

69. Telšių raj.sav. administracijos direktoriaus 2013-12-13 raštas Nr.R7-2919 „Dėl raštų atšaukimo ir 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo procedūros pakartojimo“ 

1 

70. Aplinkos apsaugos agentūros 2014-01-03 raštas Nr.(2.6) –A4-24 „Dėl  informavimo  apie kvietimą dalyvauti 
vieną iš subjektų poveikio aplinkai vertinimo procese“   

1 

 Priedas Nr. 16a  
71. Telšių raj.sav. administracijos 2014-07-07 raštas Nr.R7-1898  „Dėl  patikslintos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 
3 

72. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2014-08-13  raštas Nr.3-398 (10.1) „Dėl patikslintos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

1 

73. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2014-07-16  raštas Nr.3-350 (10.1) „Dėl patikslintos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

2 

74. UAB „Ardynas“ 2014-07-30 raštas Nr.7-181 „Dėl patikslintos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“ 

2 

75. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) 2014-07-22 raštas Nr.B6-(1.9) 1838 „Dėl patikslintos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

1 

76. VMVT Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2014-07-21 raštas Nr.63S-(63.5)-231 3 
77. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2014-07-18 raštas Nr.3A-549 „Dėl planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir išvadų pateikimo“ 
4 

78. UAB „Ardynas“ 2014-07-30 raštas Nr.7-182 „Dėl patikslintos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“ 

7 



  

 3

79. VMVT 2014-08-04 raštas Nr.B6-(1.9) 1963 „Dėl patikslintos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“ 

1 

80. VMVT 2014-08-14 raštas Nr.B6-(1.9) 2060 „Dėl pakoreguotos patikslintos planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

4 

81. Telšių visuomenės sveikatos centro 2014-07-07 raštas Nr.IS-862  „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

2 

82. UAB „Ardynas“ 2014-07-15 raštas Nr.7-179 „Dėl patikslintos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“ 

3 

83. Telšių visuomenės sveikatos centro 2014-07-28 raštas Nr.IS-937  „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

1 

84. UAB „Ardynas“ 2014-07-30 raštas Nr.7-183 „Dėl patikslintos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“ 

2 

85. Telšių visuomenės sveikatos centro 2014-08-18 raštas Nr.IS-1017  „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

1 

86. UAB „Ardynas“ 2014-08-21 raštas Nr.7-191 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos“ 

1 

87. Telšių visuomenės sveikatos centro 2014-09-04 raštas Nr.IS-1066  „Dėl patikslintos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 

2 

 Priedas Nr. 17  
88. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl „Višt ų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių 

rajone poveikio aplinkai vertinimo“ registracija ir įvertinimas   
23 

89. Suinteresuotos visuomenės pastabos/pasiūlymai dėl „Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., 
Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ ir laiškai 

44 

90. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl „Višt ų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių 
rajone poveikio aplinkai vertinimo“ įvertinimas 2014-03-26 

48 

91. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl „Višt ų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių 
rajone poveikio aplinkai vertinimo“ įvertinimas 2014-06-20 

58 

92. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektų pastabų dėl „Višt ų dedeklių auginimo 
Gaudikaičių k. Degaičių sen. Telšių r. poveikio aplinkai vertinimo“ įvertinimas 

12 

 Priedas Nr. 18   
93. Sklypo planas su planuojamos ūkinės veiklos pastatų išdėstymu   1 
 Priedas Nr. 19  
 PAV rengėjų atestatai 14 
   
 Viso:  491 

 


