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1 PRIEDAS. 

PAV rengėjų kvalifikaciniai dokumentai 
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2 PRIEDAS. 

Visuomenės informavimo medžiaga. Informacinis pranešimas. 



UAB EKOSTRUKTŪRA 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. p. 

info@ekostruktura.lt, www.ekostruktura.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 

304230247, PVM kodas LT100010120715 

 

 

Visuomenės informavimo apie PAV pradžią 

SUVESTINĖ 

 

PRANEŠIMAS APIE planuojamos Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtros, 

adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PRADŽIĄ buvo paskelbtas: 

1. Kėdainių rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir  internetiniame puslapyje 2022-

04-21: https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/zemes-ukis-ir-aplinkosauga/122  

2. Truskavos seniūnijos skelbimų lentoje 2022-04-22; 

3. Kėdainių rajono laikraštyje „Rinkos aikštė“ 2022-04-22; 

4. Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: 

www.ekostruktura.lt, 2022-04-21; tiksli nuoroda 

https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/pranesimas-apie-planuojamos-

kedainiu-rajono-okainiu-zub-galviju-ukio-pletros-adresu-okainiu-k-truskavos-sen-

kedainiu-r-sav-poveikio-aplinkai-vertinimo-pradzia/  

5. Aplinkos apsaugos agentūra ir subjektai informuoti el. paštu 2022-04-25. Visi 

subjektai patvirtino apie informacijos gavimą. Aplinkos apsaugos agentūros 

puslapyje (https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/poveikio-aplinkai-vertinimas-pav/2022-m) 

informacija paskelbta 2022-04-25, tiksli nuoroda: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmnxNx3lWfzbAYbZFS-RKRo-

p9c53Jbo-

zhpK35IceAe9cVLnmTmG6iLrDRXuGiA/pubhtml?gid=1181151303&single=true  

 

Pasiūlymų per nurodytus terminus iš visuomenės nebuvo gauta. 

Pridedama: Raštų, skelbimų, el. laiškų kopijos.  

 

 

Parengė: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė 

 

2022 m. gegužės mėn. 
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ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

dėl Okainių ŽŪB PAV 

Albertas Narvidas <albertas.narvidas@kedainiai.lt> 2022 m. balandžio 22 d. 11:54
Kam: info@ekostruktura.lt

Sveiki,

Siunčiame Jūsų rašto dėl Kėdainių r. Okainių ŽŪB PAV pradžios kopiją su Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos žyma apie gavimą.

Jūsų pateikta informacija paskelbta interneto svetainėje www.kedainiai.lt ir savivaldybės skelbimų lentoje.

Geros dienos.

 

Pagarbiai

 

Albertas Narvidas

 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

Žemės ūkio ir aplinkosaugos  skyriaus vyr. specialistas

Tel.  (8 347) 20 505

El. paštas albertas.narvidas@kedainiai.lt

J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
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UAB EKOSTRUKTORA

uZdaroji akcine bendrove,,Ekostruknira,,, Raudondvario pl. 2ggA-g,LT_47r64Kaunas, ,.r. *rroffirffi
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Juridiniq asmenu registre,

sHffiffir,*re""*lVo'iGllffiiH
PRANESTMAS AprE &ffij:ffi1ffifff,'ft;

planuojamos Kedainiq rajono okainig ZII-T g"l"tirt oki" pl6tros, adresu okainiq k.,Truskavos sen., K€dainirl r. sav.
POVEIKIO APLINKAI VERTINiMO PRADZIA

Planuojamos iikinds veiklos (llriau - PUV) organizatorius: Kedainiq r. okainiqzuB'juridinio asmens kodas 161272i1^8, orcainiq t ., irurt auos sen., Kedainiq r. sav., LT-58471' tel' +370 699 11140, faksas +:70i,47_4itit ii.iastas okainiu.zub @gmait.com.Poveikio aplinkai vertinimo (toliau pAv) dokumentg reng.jas: uAB,,Ekostruktfira'o Raudondvario pr.2gga-9, LT-47r64 Kuunur, tel. (g 607) 23gg0, er. pastasinfo@eko struktura. lt, intemetini s puslapi s www. eko stru]ltura. lt.
Planuojamos tikinds veiklos pavadinimas: Kedainiq rajono okainiq ZUB galvijqfikio pletra, adresu okainiq k., Truskavos sen., Kedainiq r. sav.
Planuojamos tikinds veiklos pobtidis: veiklos rtisis, mastas, planuojamos naudotitechnologijos' Planuojama pienininkystes Dkio pletra, puaioin*t auginamq galvijq skaidiq iki-4000 sutartiniq gyvuliq (sG), pastatant tam reikalingus pastatus, irenginius.Planuojamos ukinds veiklos 

. 
p_oveikio aptint<ai n."tirrito agikimo teisinispagrindas' Planuojama veikla patenka i Lr^e]uvos nJrpuuritos planuojamos Dkines veiklospoveikio aplinkai vertinimo istaiymo 1996-08-15 Nr. t-'t+qs (Suvestini r.a*.i;u nuo 2022-0l-20)2priedos4raSopunktus: l.l.4.karvems,buliamr-zsoardaugiau; 1.1.5.verseliamsikiI metq - 1 000 ar daugiau; 1.1.6. galvijq_prieaugliui .ruo l iki 2metq - 350 ar daugiau, todelprivaloma atlikti atrank4 del poveiicio aplinkai iertinimo. vadovaujantis pAV istatymo antroskyriaus 11 punktu, planuojamos fikines *il.l"r ;;;lnizatorius (uZsakovas) ar poveikioaplinkai vertinimo dokumentq rengejas gali pradeti pouJ*io aplinkai vertinim4 be atrankos delpoveikio aplinkai vertinimo pro..lUror.

Informacija apie numatomas.nagrindti pagristas. alternafyvas (pvz., vietos, laiko,techniniq ir technologinig sprendiniq, po".iLi-uiiiitili maiinaniiq priemonig). vietosalternatyva nenagrinejama, kadangi yra planuoj*u .gu-o pienininkystes ukio pletra.Atsizvelgiant i tai, bus nagrine.;ama proig5ti"e rituu"i;u iityginama ,r, .ru-u-rituacija. Esantporeikiui nagrinejamos poveikf mazinaneiq pti.-oniq uti.,,'utyuo..
Planuojamos tikinds veiklos vietos (alternatyviq vietq) ypatumai: atstumai ikig)ryenamqjq ir kulttiros paveldo vietoviq, ,uugo-q teritorijq ir kaimyniniq valstybiq,alternafyviq vietq pasirinkimo priezastys. Pienininkystes kompleksas yra pietineje okainiqkaimo dalyje, apie l6 km atstu*r rruo Kedainiq, upi. io t- utrtu,nu nuo setos, apie 4,2kmatstumu nuo Pavermenio, apie 3,5 km nuo magistralinio kelio Ag paneveZys - Aristava -sitkfinai' Kompleksas ribojasi Gerdvilq ir Klalisk qu gutue^is, Zemes fikio paskirtiesZememis' Artimiausi veiklai gyvenamieji namai y.a G.idui lu g.2,Karaliskoji g. rT,Gerdvilqg' 8' Gerdvilq g' 10 nutolg nuo keliasdesimt iki Lehq simtq metry atstumu. planuojami naujipastatai ar irenginiai nepateks i kultfiro.s paveldo otl.nq teritorijas ar jq apsaugos zonas.okainiq kaimo senosios kapines (kodas 4.2g53)rruo .**f pur,u,q nutolusios -70 matstumu.Saugomos gamtines teritorijos i pienininkystes komplekso teritorij4 nepatenka. Artimiausiossaugomos teritorijos: ,oNatura 2000* teritorija paukSjiq apsaugai svarbus Landiunavos mi5kas(LTKEDB0O2) nutolgs toliau kaip 820 m, uuveiniq upiuugui svarbus Landiunavos miskas
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[:ffi:|"ffi?,ffi'1i:,fJi;j?3rli* puv vieta vra Lieruvos centrineje daryje, iki
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Kedainiq raj ono savivaldybes administ rucr1ai,
El. p. administracij a(i.r)kedainiai"lt

Truskavos seniunijai,
El. p. truskgyq$,S9ltgda@keda in ia i
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DEL VISUOMENES INFORMAVIMO _ PRANESIMO APIE KEDAINIU RAJoNo
OKAINIU i,fig EI,J,VIJV UTTO PLETROS, ADRESU OKAINIV K., TRUSKAVOS

SEN., KEDAINIU R. SAV. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADLI4

Informuojame apie poveikio aplinkai vertinimo pradLiq, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos [kines veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymu (galiojanti
suvestine redakcija nuo 2022-01-20) ir Planuojamos ukines veiklos poveikio-aplinkai
vertinimo tvarkos apra5u (galiojanti suvestine redakcija 2022-03-ll - 2022-10-31).

Planuojama frkine veikla - Kddainiq rajono Okainiq LIJB galvijq Ekio pt6tra,
adresu Okainiq k.o Truskavos sen., Kddainiq r. sav.

Pra5ome paskelbti formav
senifinijos skelbirnq lentoseskelbirnq lentose, o ant praneSimo uZdeti Savivald)rbes. seniDnijos pavadinimas.
eauta. data ir pasira5yti. Savivaldybes administracija papildomai informacij a gall skelbti savo
intemeto svetaineje.

Jei neturite galimybiq paskelbti skelbimq lentoje (vadovaujantis apra$o 67.3. pgnktu)
pra5ome ant prane5imo Salia informacines Zymos apie gavimq, parafyti, kad informacijos
paskelbti skelbimq lentoje neturite galimybiq.

Patvirtintq dokumentq skenuotas kopijas praSome grqLinti mums el. pa5tu
info(Oekostnrktura.[t, jos bus teikiamos PAV subjektams ir atsakingai institucijai - Aplinkos
apsaugos agentlrai.

Pridedama: prane5imas apie pAV pradZiq (2lapal).

Direktore Ona Samuchoviene

81. p. infbrillqkostluhrura.lr, tel, +379 607 23990, mob. +370 676 0g277



Rinkos aikštė / 2022 m. balandžio 22 d.

Dar daugiau naujienų – www.rinkosaikste.lt

Rūta ŠVEDIENĖ, 
kalbininkė

Dažnai daroma klaidų varto-
jant vardininką, naudininką.

Vardininkas  nevartotinas 
neapibrėžtam kiekiui reikšti su 
veiksmažodžiu  būti  (yra, buvo  
…):

yra kokie nors požymiai 
(=kokių nors požymių), kurie 
gali išduoti apie artėjantį smurtą;

baiminasi, kad jų vaikams 
bus kažkokie šalutiniai poveikiai 
(=kažkokių šalutinių poveikių).

Naudininkas  nevartotinas 
su siekimo reikšmės veiksma-
žodžiais tikslui reikšti: kviesis 
pokalbiui  (=kviesis pokalbio; 
kviesis į pokalbį); kviečiu žadė-

tai kelionei po pasaulį (=kviečiu 
į žadėtą kelionę po pasaulį).

Naudininkas  nevartotinas 
konkretaus laiko ribai arba mo-
mentui reikšti, kai nežymima 
paskirtis:

tavo santykiai šiai dienai 
(=šiandien; dabar) yra pasibai-
gę; yra priešingai, nei šiai dienai 
(=nei šiandien) mes galime ma-
tyti naujuose namuose; Albina 
šiai dienai (=šiandien) neįsivaiz-
duoja gyvenimo be savo sūnaus.

Abstrakčiųjų priesagos  
-imas,  -ymas  daiktavardžių  
naudininkas  nevartotinas tiks-
lui su paskirties atspalviu reikš-
ti: buvo naudojamas gyvsidabris 
veltinio sutvirtinimui (=veltiniui 
sutvirtinti);

priemonė skirta garo nulei-
dimui (=garui nuleisti).

Rūta ŠVEDIENĖ

Labai patiko. Perskaičiau 
per porą vakarų. Knyga 
nestora. Nors pirmiau-
siai į galvą ateina, kad šią 
knygą rekomenduočiau į 
depresiją linkusiems žmo-
nėms, ją visgi reikėtų per-
skaityti visiems, nes be-
veik visi žmonės kažkuo 
savo gyvenime nepaten-
kinti ar galvoja, jog būtų 
buvę geriau, jei būtume 
pasirinkę kitą gyvenimo 
kelią, kitą sprendimą, kaž-
ko gailisi. Kiekvienas šioje 
knygoje ras bent dalelę sa-
vęs. Knyga intriguojanti, 
kupina šilumos ir humo-
ro. Tai istorija apie tai, kas 
gyvenime iš tiesų svarbu. 
Mane sužavėjo idėja – vie-
tą tarp gyvenimo ir mirties 
pavaizduoti kaip bibliote-
ką. Imi naują knygą ir gy-
veni kitą gyvenimą. Bet ar 
tikrai to reikia?

Geriausias 2020-ųjų  goodre-
ads  CHOICE AWARDS 

romanas
Abejonių ir savigraužos 

iškankinta Nora Sid patenka į 

paslaptingą biblioteką tarp gy-
venimo ir mirties. Joje esančiose 
knygose glūdi begalinės to pa-
ties žmogaus gyvenimo versijos. 
Visa, ką galėjai nugyventi, jei bū-
tum pasirinkęs kitaip.

Gal išties Nora jaustųsi lai-
mingesnė, jei būtų tapusi roko 

žvaigžde, plaukike ar išpildžiusi 
vaikystės svajonę tirti ledynus? 
Vidurnakčio bibliotekoje jai su-
teikiama galimybė rasti atsakymą 
į kamuojantį klausimą – išbandy-
ti visus gyvenimus, apie kuriuos 
svajojo, ir dalykus, kuriems pri-
trūko drąsos.

Ar Norai pavyks susitaikyti 
su savimi ir atrasti prasmę ten, 
kur, atrodė, laukia tik nebūtis? O 
gal dabartinis gyvenimas ir yra 
geriausias įmanomas? Galų gale, 
ar verta graužtis dėl to, ko nebeį-
manoma pakeisti?

Matt Haig  (g. 1975) – Di-
džiosios Britanijos rašytojas ir 
žurnalistas, daugybės bestselerių 
autorius, mėgstamas viso pasau-
lio skaitytojų. Jo knygos patrau-
kia empatija, šiluma, gebėjimu 
iš pažiūros paprasta istorija per-
teikti gilią išmintį, padedančia iš-

tverti dvasines negalias ir krizes. 
Naujausią romaną „Vidurnakčio 
biblioteka“ ketinama perkelti į 
didžiuosius ekranus.

Knygą išleido leidykla „So-
foklis“, vertė Irena Jomantienė 
ir Milda Dyke. Knyga yra mūsų 
bibliotekoje.

kuriantys gražesnį pasaulį >24

Pranešimas apie planuojamos Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtros, 
adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Kėdainių r. Okainių ŽŪB, juridinio asmens kodas 161272418, Okainių k., Truskavos sen., Kė-

dainių r. sav., LT-58471, tel. +370 699 11140, faksas +370 347 47121 el. paštas okainiu.zub@gmail.com.
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. 

paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.
Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Planuojama pienininkystės ūkio plėtra, padidinant augina-

mų galvijų skaičių iki ~4000 sutartinių gyvulių (SG), pastatant tam reikalingus pastatus, įrenginius.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Planuojama veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktus: 1.1.4. karvėms, buliams – 250 
ar daugiau; 1.1.5. veršeliams iki 1 metų – 1 000 ar daugiau; 1.1.6. galvijų prieaugliui nuo 1 iki 2 metų – 350 ar daugiau, todėl privaloma atlikti atranką dėl poveikio 
aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių 
priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi yra planuojama esamo pienininkystės ūkio plėtra. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir 
lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyni-
nių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Pienininkystės kompleksas yra pietinėje Okainių kaimo dalyje, apie 16 km atstumu nuo Kėdainių, apie 
10 km atstumu nuo Šėtos, apie 4,2 km atstumu nuo Pavermenio, apie 3,5 km nuo magistralinio kelio A8 Panevėžys – Aristava – Sitkūnai. Kompleksas ribojasi Ger-
dvilų ir Karališkąja gatvėmis, žemės ūkio paskirties žemėmis. Artimiausi veiklai gyvenamieji namai yra Gerdvilų g. 2, Karališkoji g. 17, Gerdvilų g. 8, Gerdvilų g. 
10 nutolę nuo keliasdešimt iki kelių šimtų metrų atstumu. Planuojami nauji pastatai ar įrenginiai nepateks į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. 
Okainių kaimo senosios kapinės (kodas 42953) nuo esamų pastatų nutolusios ~70 m atstumu. Saugomos gamtinės teritorijos į pienininkystės komplekso teritoriją 
nepatenka. Artimiausios saugomos teritorijos: „Natura 2000“ teritorija paukščių apsaugai svarbus Lančiūnavos miškas (LTKEDB002) nutolęs toliau kaip 820 m, 
buveinių apsaugai svarbus Lančiūnavos miškas (LTKED0029) nutolęs toliau kaip 1,3 km. PŪV vieta yra Lietuvos centrinėje dalyje, iki kaimyninių valstybių toliau 
kaip 105 km.

PAV subjektai: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departa-
mentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 
8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 
2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir 
civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūki-
nės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą 
pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas 
kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

verta perskaityti

kalbininkės skyrelis

Romanas „Vidurnakčio biblioteka“ Projekto „Gražesnės  
kasdienybės kūrėjai“ rubriką  

„Kuriantys gražesnį pasaulį“ remia
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    +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

PRANEŠIMAS APIE planuojamos Kėdainių
rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtros,

adresu Okainių k., Truskavos sen.,
Kėdainių r. sav. POVEIKIO APLINKAI

VERTINIMO PRADŽIĄ
Paskelbta: balandžio 21, 2022

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Kėdainių r. Okainių ŽŪB, juridinio asmens
kodas 161272418, Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., LT-58471, tel. +370 699 11140, faksas
+370 347 47121 el. paštas okainiu.zub@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario
pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis
www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu
Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos.
Planuojama pienininkystės ūkio plėtra, padidinant auginamų galvijų skaičių iki ~4000 sutartinių gyvulių
(SG), pastatant tam reikalingus pastatus, įrenginius.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Planuojama
veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo

https://www.facebook.com/Ekostruktura/
tel:
mailto:
https://www.ekostruktura.lt/
https://www.ekostruktura.lt/
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1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktus: 1.1.4. karvėms,
buliams – 250 ar daugiau; 1.1.5. veršeliams iki 1 metų – 1 000 ar daugiau; 1.1.6. galvijų prieaugliui nuo 1
iki 2 metų – 350 ar daugiau, todėl privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis
PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar
poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl
poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir
technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama,
kadangi yra planuojama esamo pienininkystės ūkio plėtra. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė
situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių
alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir
kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų
pasirinkimo priežastys. Pienininkystės kompleksas yra pietinėje Okainių kaimo dalyje, apie 16 km
atstumu nuo Kėdainių, apie 10 km atstumu nuo Šėtos, apie 4,2 km atstumu nuo Pavermenio, apie 3,5 km
nuo magistralinio kelio A8 Panevėžys – Aristava – Sitkūnai. Kompleksas ribojasi Gerdvilų ir Karališkąja
gatvėmis, žemės ūkio paskirties žemėmis. Artimiausi veiklai gyvenamieji namai yra Gerdvilų g. 2,
Karališkoji g. 17, Gerdvilų g. 8, Gerdvilų g. 10 nutolę nuo keliasdešimt iki kelių šimtų metrų atstumu.
Planuojami nauji pastatai ar įrenginiai nepateks į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas.
Okainių kaimo senosios kapinės (kodas 42953) nuo esamų pastatų nutolusios ~70 m atstumu. Saugomos
gamtinės teritorijos į pienininkystės komplekso teritoriją nepatenka. Artimiausios saugomos teritorijos:
„Natura 2000“ teritorija paukščių apsaugai svarbus Lančiūnavos miškas (LTKEDB002) nutolęs toliau kaip
820 m, buveinių apsaugai svarbus Lančiūnavos miškas (LTKED0029) nutolęs toliau kaip 1,3 km. PŪV
vieta yra Lietuvos centrinėje dalyje, iki kaimyninių valstybių toliau kaip 105 km.

PAV subjektai: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra
(toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą,
kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos,
gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos,
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų,
įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

https://www.ekostruktura.lt/
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Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais
kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai
gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos
po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

  

  

   

ES PROJEKTAI KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS (PAV), TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS KONTAKTAI

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS ATLIKTI PROJEKTAI LICENCIJA PRIVATUMO POLITIKA

https://www.ekostruktura.lt/es-projektai-2/
https://www.ekostruktura.lt/kvapu-modeliavimas-oro-tarsos-vertinimas/
https://www.ekostruktura.lt/triuksmo-modeliavimas/
https://www.ekostruktura.lt/kontaktai/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
https://www.ekostruktura.lt/atlikti-projektai/
https://www.ekostruktura.lt/moksline-veikla/
https://www.ekostruktura.lt/privatumo-politika/
https://www.ekostruktura.lt/




Poveikio aplinkai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PRIEDAS. 

Institucijų raštai dėl Informacinio pranešimo 



Originalas nebus siunčiamas 

 
 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 550, el. p. administracija@kedainiai.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188768545 

________________________________________________________________________________________________ 

UAB „Ekostruktūra“ 

el. p. info@ekostruktura.lt 

     2022-05- Nr. AS- 

Į 2022-04-25 Nr. 22-341 

 

 

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ 

 

Atsakydami į Jūsų 2022 m. balandžio 25 d. raštą Nr. 22-341 „Pranešimas apie Okainių 

ŽŪB galvijų ūkio plėtros, adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav. poveikio aplinkai 

vertinimo pradžią“ informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – 

Administracija) susipažino su pateikta informacija apie planuojamą ūkinę veiklą – Kėdainių rajono 

Okainių žemės ūkio bendrovės galvijų ūkio plėtrą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo 81 straipsnio 4 dalies nuostatomis Administracija, kaip poveikio aplinkai 

vertinimo subjektas, motyvuotų pasiūlymų ir pastabų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 

rengėjui neturi. 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, 

pavaduojantis administracijos direktorių                   Gintautas Muznikas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albertas Narvidas, (8 347) 20 505, el. p. albertas.narvidas@kedainiai.lt 
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NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

KAUNO DEPARTAMENTAS 
 

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070. 

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,  

el. p. kaunas@nvsc.lt 

 

UAB „Ekostruktūra“ 

El. p. info@ekostruktura.lt 

 

 

Į 

2022-05- 

2022-04-25 

 

 Nr. (2-11 14.3.2 Mr)2- 

Nr. 22-341 

 

 

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ 

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas) susipažinęs su Jūsų 2022 m. balandžio 25 d. 

gautu raštu Nr. 22-341 „Pranešimas apie Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtros, adresu Okainių k., 

Truskavos sen., Kėdainių r. sav. poveikio aplinkai vertinimo pradžią“ pagal kompetenciją teikia 

siūlymus. 

NVSC Kauno departamentas siūlo įvertinti planuojamos ūkinės veiklos veiksnių darančių 

tiesioginį ir netiesioginį, kiekybinį ir kokybinį poveikį visuomenės sveikatai (kvapų, triukšmo, oro 

taršos ir kt.) bei įvertinus esamos ir planuojamos veiklos sukeliamą taršą, jei reikia, koreguoti  

sanitarinės apsaugos zonos dydį.  

 

 

Kauno departamento direktorius                                                                          Aurimas Raulinaitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Drukteinienė, tel. 8 37 33 16 82, 8 623 24188, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt 

A. Sabaliauskienė, tel. 8 52 649676, 8 638 03229, el. p. agne.sabaliauskiene@nvsc.lt 

I. Jakštytė, tel. 8 677 60796, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt 
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288600210 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-13 10:03:48 iki
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Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
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Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.58

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-05-09
15:39:37)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2022-05-09 15:39:37 Dokumentų valdymo

sistema Avilys
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ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

PRANEŠIMAS apie poveikio aplinkai vertinimo (PAV) pradžią: Kėdainių rajono
Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r.
sav. 
5 laiškai(-ų)

O. Samuchovienė <o.samuchoviene@ekostruktura.lt> 2022 m. balandžio 25 d. 10:44
Kam: aaa@gamta.lt, administracija@kedainiai.lt, Kaunas NVSC <kaunas@nvsc.lt>, kaunas.pgv@vpgt.lt, kaunas@kpd.lt,
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM <vstt@vstt.lt>

Laba diena, 

Informuojame poveikio aplinkai vertinimo pradžią, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-01-20).
Planuojama ūkinė veikla – Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu Okainių k., Truskavos sen.,
Kėdainių r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Kėdainių r. Okainių ŽŪB, juridinio asmens kodas 161272418, Okainių k.,
Truskavos sen., Kėdainių r. sav., LT-58471, tel. +370 699 11140, faksas +370 347 47121, el. paštas
okainiu.zub@gmail.com. 

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel.
(8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt. 

Atsakingoji institucija ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai turi teisę pateikti motyvuotus pasiūlymus planuojamos
ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui per 10 darbo dienų nuo
pranešimo apie PAV pradžią gavimo dienos.
  
Pridedama: lydraštis (1 lapas) ir pranešimas apie PAV pradžią (2 lapai).
Prašome Jūsų patvirtinti apie laiško gavimą. 

Pagarbiai, 
Ona Samuchovienė

Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 676 08277, +370 607 23980 
El. paštas: o.samuchoviene@ekostruktura.lt 
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

2 priedai (-ų)

341 Lydraštis _dėl PAV pradžios_Okainių ŽŪB plėtros PAV Kėdainių raj.pdf 
260K

Pranešimas apie PAV pradžią.docx 
23K

administracija@kedainiai.lt <administracija@kedainiai.lt> 2022 m. balandžio 25 d. 11:23
Kam: "O. Samuchovienė" <o.samuchoviene@ekostruktura.lt>

Laba diena, ačiū, gavome.
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Iš: O. Samuchovienė <o.samuchoviene@ekostruktura.lt> 
Išsiųsta: 2022 m. balandžio 25 d., pirmadienis 10:45 
Kam: aaa@gamta.lt; administracija@kedainiai.lt; Kaunas NVSC <kaunas@nvsc.lt>; kaunas.pgv@vpgt.lt;
kaunas@kpd.lt; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM <vstt@vstt.lt> 
Tema: PRANEŠIMAS apie poveikio aplinkai vertinimo (PAV) pradžią: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra,
adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

[Cituojamas tekstas paslėptas]

aaa@gamta.lt <aaa@gamta.lt> 2022 m. balandžio 25 d. 13:30
Kam: "O. Samuchovienė" <o.samuchoviene@ekostruktura.lt>

 

Laba diena,

Jūsų raštas gautas ir užregistruotas, reg. Nr. A3-3158

[Cituojamas tekstas paslėptas]

kaunas@kpd.lt <kaunas@kpd.lt> 2022 m. balandžio 25 d. 15:17
Kam: "O. Samuchovienė" <o.samuchoviene@ekostruktura.lt>

Laba diena, ačiū, gavome

Pagarbiai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistė,
pavaduojanti administratorę, Irma Kiverytė

From: O. Samuchovienė <o.samuchoviene@ekostruktura.lt>  
Sent: Monday, April 25, 2022 10:45 AM 
To: aaa@gamta.lt; administracija@kedainiai.lt; Kaunas NVSC <kaunas@nvsc.lt>; kaunas.pgv@vpgt.lt;
kaunas@kpd.lt; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM <vstt@vstt.lt> 
Subject: PRANEŠIMAS apie poveikio aplinkai vertinimo (PAV) pradžią: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio
plėtra, adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

 

Laba diena, 

 

Informuojame poveikio aplinkai vertinimo pradžią, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-01-20).

Planuojama ūkinė veikla – Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu Okainių k., Truskavos sen.,
Kėdainių r. sav.

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Kėdainių r. Okainių ŽŪB, juridinio asmens kodas 161272418, Okainių k.,
Truskavos sen., Kėdainių r. sav., LT-58471, tel. +370 699 11140, faksas +370 347 47121, el. paštas
okainiu.zub@gmail.com.

 

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel.
(8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

 

Atsakingoji institucija ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai turi teisę pateikti motyvuotus pasiūlymus planuojamos
ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui per 10 darbo dienų nuo
pranešimo apie PAV pradžią gavimo dienos.
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Pridedama: lydraštis (1 lapas) ir pranešimas apie PAV pradžią (2 lapai).

Prašome Jūsų patvirtinti apie laiško gavimą.

 

Pagarbiai, 

Ona Samuchovienė

 

Direktorė, UAB "Ekostruktūra"

Tel. : +370 676 08277, +370 607 23980

El. paštas: o.samuchoviene@ekostruktura.lt

Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt

Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas

Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

 

VSTT <vstt@vstt.lt> 2022 m. balandžio 25 d. 15:50
Kam: "O. Samuchovienė" <o.samuchoviene@ekostruktura.lt>

Patvirtiname, kad Jūsų raštas yra gautas ir užregistruotas.

Informacija apie dokumento registravimą:

Pavadinimas: PRANEŠIMAS APIE OKAINIŲ ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS, ADRESU OKAINIŲ K., TRUSKAVOS
SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Reg. nr.: V4-957

Reg. data: 2022-04-25

 

 

 

 

 

Pagarbiai

Justyna Jodko

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

mailto:o.samuchoviene@ekostruktura.lt
http://www.ekostruktura.lt/
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prie Aplinkos ministerijos

Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius

Tel. (8 5) 272 3284, mob. tel. 8 659 29 483

El. paštas vstt@vstt.lt

https://vstt.lrv.lt/

[Cituojamas tekstas paslėptas]

https://www.google.com/maps/search/Antakalnio+g.+25,+LT-10312+Vilnius?entry=gmail&source=g
mailto:vstt@vstt.lt
https://vstt.lrv.lt/


UAB EKOSTRUKTŪRA 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. 

p. info@ekostruktura.lt, www.ekostruktura.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 

304230247, PVM kodas LT100010120715 

 

  

Aplinkos apsaugos agentūrai, 

El. p. aaa@gamta.lt  

 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, 

El. p. administracija@kedainiai.lt 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentui,  

El. p. kaunas@nvsc.lt 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinei 
gelbėjimo valdybai,  

El. p. kaunas.pgv@vpgt.lt  

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos Kauno teritoriniam skyriui, 

El.p. kaunas@kpd.lt  

 

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos 

ministerijos, 

El.p. vstt@vstt.lt  

 

  

2022-04-25 Nr. 22-341  

PRANEŠIMAS APIE OKAINIŲ ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS, ADRESU OKAINIŲ K., 

TRUSKAVOS SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ 

Informuojame apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 

2022-01-20). 

Planuojama ūkinė veikla – Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu 

Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav. 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Kėdainių r. Okainių ŽŪB, juridinio asmens 

kodas 161272418, Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., LT-58471, tel. +370 699 11140, 

faksas +370 347 47121, el. paštas okainiu.zub@gmail.com. 

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 

288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis 

www.ekostruktura.lt. 

Atsakingoji institucija ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai turi teisę pateikti motyvuotus 

pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo 

dokumentų rengėjui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie PAV pradžią gavimo dienos.  

Pridedama: pranešimas apie PAV pradžią (2 lapai word formatu). 

 

Direktorė  Ona Samuchovienė 

 

El. p. info@ekostruktura.lt, o.samuchoviene@ekostruktura.lt, tel. +370 607 23980, mob. +370 676 

08277 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Gauta 
2022-04-25 Nr. 3-2-703



VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė  įstaiga, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt, https://vstt.lrv.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre, kodas 188724381

2022-05- Nr.             (7.21E)UAB „Ekostruktūra“
Į 2022-04-25 Nr. 22-341

DĖL GAUTO PRANEŠIMO APIE PLANUOJAMOS OKAINIŲ ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO 
PLĖTROS, ADRESU OKAINIŲ K., TRUSKAVOS SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. POVEIKIO 
APLINKAI VERTINIMĄ

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad  saugomų teritorijų institucija (Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba prie  Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) arba saugomos teritorijos direkcija) poveikio 
aplinkai vertinimo (toliau – PAV) subjektu tampa Lietuvos Respublikos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu atveju, kai PAV atliekamas pagal šio įstatymo 3 
straipsnio 1 dalies 3 punktą, t. y. kai ji nustato, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali 
daryti reikšmingą poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, arba kai pagal 
Lietuvos Respublikos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalį ją dalyvauti PAV 
procese pakviečia Aplinkos apsaugos agentūra.

 Informuojame, kad šio PAV proceso atveju Tarnyba nėra PAV subjektas. 

Direktorius Albertas Stanislovaitis

R. Jakučiūnienė, +370 659 63291, el. p. rita.jakuciuniene@vstt.lt

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Antakalnio g. 25, 
LT-10312 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL GAUTO PRANEŠIMO APIE PLANUOJAMOS 
OKAINIŲ ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS, ADRESU 
OKAINIŲ K., TRUSKAVOS SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-05-10 Nr. (4)-V3-712

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos ALBERTAS STANISLOVAITIS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-05-10 08:06:37

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-05-10 08:06:53

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2022-01-10 - 2025-01-09

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos VSTT RAŠTINĖ

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-05-10 10:00:06

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-07 - 2023-01-07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2022-05-10 10:00:28

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2022-05-10 atspausdino VSTT RAŠTINĖ

Paieškos nuoroda



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

UAB „Ekostruktūra“
el. p. info@ekostruktura.lt

2022-05- Nr. (30.2)-A4E-
Į 2022-04-25 Nr. 22-341

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI PRADŽIĄ

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo UAB „Ekostruktūra“ pranešimą apie  
Kėdainių r. Okainių ŽŪB planuojamos ūkinės veiklos – Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio 
plėtra, Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.poveikio aplinkai vertinimo pradžią (toliau – 
Pranešimas apie PAV pradžią).

Agentūra, vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885 „Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau –
Tvarkos aprašas), 371 punktu 2022-04-25 paskelbė Pranešimą apie PAV pradžią visuomenei 
susipažinti savo interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai 
vertinimas (PAV) >2022 m.> 4. Pranešimai apie poveikio aplinkai pradžią 2022 m.> Kauno regionas 
(1).

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 372 punktu informuojame, kad rengiant poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Tvarkos aprašo bei kitų teisės aktų nuostatomis.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, 
Vilnius 09311) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui dėl valstybės tarnautojų 
piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo 
administravimo srityje per vienerius metus nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino g. 56, 01110 
Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorė                                                        Milda Račienė

Jurgita Ivanauskienė, tel. 8 616 22392, el. p. jurgita.ivanauskiene@gamta.lt

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI PRADŽIĄ

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-05-05 Nr. (30.3)-A4E-5256

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos MILDA RAČIENĖ, Direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-05-04 18:09:24

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-05-04 18:10:43

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2021-09-21 - 2024-09-20

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-05-05 10:57:32

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-07 - 2023-01-07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2022-05-05 10:58:10

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2022-05-05 atspausdino Danguolė Petravičienė

Paieškos nuoroda



Poveikio aplinkai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2022 m. 
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Sklypų registrų išrašai, kadastro ištrauka 



2022-05-30 19:48 NT Registras 44/2226644

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1653929306&tnr=44&rnr=2226644&ntr=&doktipas=0 1/2

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-05-30 19:48:29

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2226644

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2018-04-16

Adresas: Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Okainių k., Gerdvilų g. 4
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-4966-9705

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 5353/0005:44 Okainių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Statusas: Suformuotas sujungus daiktus
Daikto istorinė kilmė: Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 5353-0005-0351

Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 5353-0005-0101
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 5353-0005-0112

Žemės sklypo plotas: 9.9054 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 4.8437 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 4.7622 ha
iš jo: sodų plotas: 0.0815 ha

Užstatyta teritorija: 5.0617 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 47.3

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 37100 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-08-21
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-01-23
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100350825
Teritorijos nustatymo data: 2022-05-13

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-05-20
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100057781

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-10-18

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100059569
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-10-18
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Kėdainių rajono Okainių žemės ūkio bendrovė, a.k. 161272418
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4966-9705, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-04-27 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-3930
2006-04-27 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. PPA-189
2017-04-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. S-2825
2018-04-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 9SK-443-(14.9.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2018-04-16

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4966-9705, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 12040.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2.
Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo
įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4966-9705, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 99054.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4966-9705, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3672.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4966-9705, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-01-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-08-21
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

KĘSTUTIS STRATKAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4966-9705, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-03-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-898
2018-01-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-08-21
10.3. Suformuotas sujungimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4966-9705, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-01-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2018-04-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 9SK-443-(14.9.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2018-04-16

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-05-30 19:46:08

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2362382

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2019-07-10

Adresas: Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Okainių k., Karališkoji g. 72
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5249-0216

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 5353/0004:90 Okainių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Statusas: Suformuotas sujungus daiktus
Daikto istorinė kilmė: Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-4770-1422

Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 5353-0004-0197
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 5353-0004-0349
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 5353-0004-0023

Žemės sklypo plotas: 7.9118 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 4.6780 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 4.6780 ha
Kelių plotas: 0.0356 ha

Užstatyta teritorija: 3.0475 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0880 ha

Kitos žemės plotas: 0.0627 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 65.1

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 50500 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-10-28
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-08-16
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Kėdainių rajono Okainių žemės ūkio bendrovė, a.k. 161272418
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5249-0216, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-05-04 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-3711
2004-09-17 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-7969
2006-04-27 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-3930
2006-04-27 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. PPA-189
2017-09-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 9SK-1048-(14.9.110.)
2017-11-30 Perdavimo - priėmimo aktas
2019-06-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 9SK-586-(14.9.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-07-16

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5249-0216, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 8664.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-10-28

9.2.
Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo
įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5249-0216, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 79118.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-10-28

9.3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5249-0216, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 1627.00 kv. m
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Įrašas galioja: Nuo 2021-10-28

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5249-0216, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-10-28
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

KĘSTUTIS STRATKAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5249-0216, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-03-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-898
2021-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-10-28
10.3. Suformuotas sujungimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5249-0216, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-04-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2019-06-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 9SK-586-(14.9.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-07-10

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-05-30 19:40:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2733787

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2022-03-14

Adresas: Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Okainių k., Karališkoji g. 74
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5832-7327

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 5353/0004:103 Okainių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Statusas: Suformuotas sujungus daiktus
Daikto istorinė kilmė: Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-0164-3821

Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-5754-1032
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-5590-2004
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 5353-0004-0106

Žemės sklypo plotas: 19.9437 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 12.5498 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 12.3613 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.1885 ha

Kelių plotas: 0.0241 ha
Užstatyta teritorija: 7.2123 ha

Vandens telkinių plotas: 0.0203 ha
Kitos žemės plotas: 0.1372 ha

Nusausintos žemės plotas: 12.7621 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 53.7

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 110000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-03-14
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-07
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100350825
Teritorijos nustatymo data: 2022-05-13

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-05-20
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100062549

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-10-20

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Kėdainių rajono Okainių žemės ūkio bendrovė, a.k. 161272418
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5832-7327, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-04-27 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-3930
2006-04-27 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. PPA-189
2015-01-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. S-293
2017-09-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 9SK-1048-(14.9.110.)
2018-04-24 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. S-2633
2018-09-25 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. S-6584
2018-11-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 9SK-1254-(14.9.110.)
2019-11-05 Sutartis Nr. S-7212
2020-01-14 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. S-402
2020-01-14 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. S-406
2021-04-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2528
2021-10-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 9SK-759-(14.9.110 E.)
2022-03-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 9SK-329-(14.9.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-15

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5832-7327, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-03-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 9SK-329-(14.9.110 E.)
Plotas: 719.00 kv. m
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Įrašas galioja: Nuo 2022-03-14

9.2.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5832-7327, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-03-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 9SK-329-(14.9.110 E.)
Plotas: 130.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-14

9.3.
Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo
įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5832-7327, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-03-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 9SK-329-(14.9.110 E.)
Plotas: 199437.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-14
9.4. Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5832-7327, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-03-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 9SK-329-(14.9.110 E.)
Plotas: 203.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-14

9.5.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5832-7327, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-03-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 9SK-329-(14.9.110 E.)
Plotas: 127621.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-14
9.6. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5832-7327, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-03-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 9SK-329-(14.9.110 E.)
Plotas: 130.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-14
9.7. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5832-7327, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-03-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 9SK-329-(14.9.110 E.)
Plotas: 7752.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-14

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

RIMAS SKIRMANTAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5832-7327, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-343
2022-02-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-14
10.2. Suformuotas sujungimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5832-7327, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-03-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 9SK-329-(14.9.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-14

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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Kadastro bloko riba
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Poveikio aplinkai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PRIEDAS. 

2020 m. SAZ patvirtinimo raštas (NVSC sprendimas) ir Nacionalinės žemės 

tarnybos raštas dėl specialiosios sąlygos įregistravimo sklypuose 



 
 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 
 

 

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

2020 m. rugpjūčio        Nr. (2-11 14.3.4 E)BSV-     

Kaunas 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

Kėdainių rajono Okainių žemės ūkio bendrovė, 

į. k. 161272418 

 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją / filialo 

buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją) 

Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav. 

 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto 

adresas)  
Tel. 8  699 11140,  

el. paštas: okainiu.zub@gmail.com 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“,  

į. k. 304230247 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją / filialo 

buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / fizinio asmens adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją) 

Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas,  

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 

pašto adresas) 

Tel.: 8 607 23980, el. p.: info@ekostruktūra.lt 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

Pieninių galvijų auginimas. Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų 

auginimas. Galvijų ūkio plėtra 

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, 

gatvė)  
Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Okainių k. 

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  

Atliekama Kėdainių r. Okainių žemės ūkio bendrovės (toliau – Okainių ŽŪB) galvijų ūkio plėtra ir 

modernizacija. Ūkis skirtas pienininkystei, melžiamų karvių ir prieaugio auginimui bei grūdų 

auginimui, džiovinimui. Visas pagamintas pienas parduodamas pieno perdirbėjams, jo perdirbimas 

ūkyje nevykdomas ir neplanuojamas. Taip pat auginami javai, kurie ūkyje džiovinami ir 

parduodami arba sandėliuojami.  

Elektroninio dokumento nuorašas

 

         

 

 

 

 

 

Nuorašas tikras 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

2020-08-05 
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Ūkio teritorija po sklypų apjungimo/pirkimo apima 4 sklypus (kad. Nr. 5353/0005:44 plotas 9,9054 

ha; 5353/0004:90 plotas 7,9118 ha; 5353/0004:78 plotas 12,7586 ha; 5353/0004:91 plotas 6,2907 

ha,) iš viso 36,8665 ha. 

Šiuo metu laikoma 2720 vnt. įvairių grupių gyvulių arba 1888 sutartinių gyvulių (toliau – SG). 

Planuojama, kad po plėtros gyvulių kiekis padidės 6,4 % iki 2979 vnt. gyvulių (2008 SG). Okainių 

ŽŪB veikia pieninių galvijų ūkis (karvių ferma), grūdų elevatorius. Auginamų javų kiekis po 

objekto plėtros išliks nepakitęs. Plėtros metu numatoma pastatyti tris naujus modernius tvartus, du 

esamus senus tvartus rekonstruoti nugriaunant ir pastatant jų vietoje naujus modernius, taip pat 

pastatyti ir uždengti tentais 3 skysto mėšlo rezervuarus, esamą lagūną uždengti 20 cm storio šiaudų 

sluoksniu, įrengti srutų siurblinę, srutų separatorių (su separuoto mėšlo stogine), išplėsti ir uždengti 

stogu kieto mėšlo mėšlidę bei pradėti naudoti probiotikus tvartuose, mėšlidėse, srutų talpyklose. 

Vidaus keliai bus dengiami asfaltbetonio danga, o mėšlo aikštelės bus išbetonuotos, lietaus 

nuotekos nuo jų latakais bus surenkamos į skysto mėšlo rezervuarus.  

Kiekvieną dieną po visą bendrovės teritoriją 7-19 valandomis vidutiniškai važinės 7 traktoriai; 

mėšlo išvežimas iš ūkio traktoriais – 5 reisai per dieną, 7-19 valandomis; pieno išvežimas 

pienovežiu planuojamas 2 kartus per dieną, dienos metu; gyvulių supirkimo įmonių transportas 

atvažiuos 4 kartus per mėnesį; šalutinių gyvūninių produktų (toliau – ŠGP ) išvežimas – 4 kartai 

per mėnesį, 8-17 valandomis; pašarų vežimas iš laukų – vidutiniškai per dieną sudarys 35 reisų, 

birželio-liepos mėn. (~8 savaitės) 7-19 valandomis; darbuotojų lengvieji automobiliai - 10 

automobilių per parą, 7-19 valandomis.  

Šeši artimiausi gyvenamieji namai, nutolę apie 77-194 m atstumu nuo bendrovės statinių (tvartų 

arba mėšlidžių): du gyvenamieji namai, kuriems nesuteikti adresai Gerdvilų gatvėje nutolę nuo 

artimiausių taršos šaltinių  ~77 ir 87 m atstumais, gyvenamasis namas Gerdvilų g. 2 nutolęs  ~88 

m, gyvenamasis namas Karališkoji g. 17 nutolęs ~180 m, gyvenamasis namas Gerdvilų g. 8 nutolęs 

~164 m, gyvenamasis namas Gerdvilų g. 10 nutolęs ~194 m. Prie planuojamos ūkinės veiklos yra 

Okainių senosios kapinaitės Beržytės g. 2, kurios yra kultūros paveldo objektas ir nutolusios apie 

58 m atstumu. 

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys (topografinė 

nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos): 

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis metrais, 

taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos 

sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis) 

Siūlomas sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydis 

– 119 ha. 

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:  

Reikšmingiausi veiklos sąlygojami aplinkos taršos veiksniai – oro tarša, kvapai, triukšmas.  

Vertinti oro taršos šaltiniai ir teršalai - sklaidos modeliavime vertinami taršos šaltiniai: dyzelinio 

degiklio "Riello RL100M" kaminas (001), valomosios "BS 50" ciklono išmetimo ortakis (002), 

džiovyklos "ARAJ S66" išmetimo ortakis (003), elevatoriaus Nr. 1 transportavimo sistemos ciklono 

išmetimo ortakis (004), dyzelinio degiklio "Riello RL130M" kaminas (005), dyzelinio degiklio 

"Riello RL130M" kaminas (006), valomosios "BS 50" ciklono išmetimo ortakis (007), valomosios 

"BS 50" ciklono išmetimo ortakis (008), džiovyklos "ARAJ S420" išmetimo ortakis (009), 

priėmimo duobė (601), pakrovimo bunkeris (602), priėmimo duobė (603), pakrovimo bunkeris 

(604), pakrovimo bunkeris (605), tvartas Nr. 01 (melžiamos karvės 249 vnt.) (601-01),  (601-02), 

tvartas Nr. 02 (užtrūkusios, besiveršiuojančios ir sergančios karvės 240 vnt.) (602-01),  (602-2), 

tvartas Nr. 03 (melžiamos karvės 249 vnt.) (603-01),  (603-02), tvartas Nr. 04 (melžiamos karvės 

249 vnt.) (604-01),  (60402), tvartas Nr. 05 (melžiamos karvės 249 vnt.) (605-01),  (605-02), tvartas 

Nr. 13-1 (veršeliai ir telyčios 6-12 mėn., telyčios 12-15 mėn. ir apvaisintos telyčios 15-24 mėn.747 

vnt.) (606-01), tvartas Nr. 13-1 (veršeliai ir telyčios 6-12 mėn., telyčios 12-15 mėn. ir apvaisintos 

telyčios 15-24 mėn.) (606-02), tvartas Nr. 13-1 (veršeliai ir telyčios 6-12 mėn., telyčios 12-15 mėn. 

ir apvaisintos telyčios 15-24 mėn.) (606-03), tvartas Nr. 13-1 (veršeliai ir telyčios 6-12 mėn., 
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telyčios 12-15 mėn. ir apvaisintos telyčios 15-24 mėn.) (606-04), tvartas Nr. 13-1 ( veršeliai ir 

telyčios 6-12 mėn., telyčios 12-15 mėn. ir apvaisintos telyčios 15-24 mėn.) (606-05), tvartas Nr. 

13-1 (veršeliai ir telyčios 6-12 mėn., telyčios 12-15 mėn. ir apvaisintos telyčios 15-24 mėn.) (606-

06), tvartas Nr. 131 ( veršeliai ir telyčios 6-12 mėn., telyčios 12-15 mėn. ir apvaisintos telyčios 15-

24 mėn.) (606-07), tvartas Nr. 13-1 (veršeliai ir telyčios 6-12 mėn., telyčios 12-15 mėn. ir 

apvaisintos telyčios 15-24 mėn.) (606-08), tvartas Nr. 13-1 (veršeliai ir telyčios 6-12 mėn., telyčios 

12-15 mėn. ir apvaisintos telyčios 15-24 mėn.) (606-09), tvartas Nr. 13-2 (veršeliai ir buliukai 6-12 

mėn., buliukai 12-18 mėn. 248 vnt.) (607-01), tvartas Nr. 13-2 (veršeliai ir buliukai  6-12 mėn., 

buliukai 12-18 mėn. 248 vnt.) (607-02), tvartas Nr. 14 (veršeliai  iki  6 mėn., 498 vnt.) (608-01),  

(608-02), esama lagūna (10) (609), projektuojamas srutų rezervuaras (09*) (610), esama tiršto 

mėšlo mėšlidė prie 13-1 tvarto (16) (611), projektuojamas skysto mėšlo rezervuaras (09) (612), 

tiršto mėšlo aikštelė (prie 13-2 tvarto) (17) (613), diendaržis tarp 13-2 ir 14 tvartų (614), diendaržis 

prie 13-2 tvarto (615), projektuojama skysto mėšlo mėšlidė 09** (617), silosinė (618), separuoto 

mėšlo stoginė (06) (619). Pateiktoje ataskaitoje modeliuojami aplinkos oro teršalai: amoniakas, 

azoto dioksidas, kietosios dalelės KD10, kietosios dalelės KD2,5, lakieji organiniai junginiai, sieros 

dioksidas, kvapai. Kvapų ir amoniako oro tarša vertinta taikant taršos mažinimo priemones – 

probiotikus (iš tvartų tarša sumažėja 12 kartų, nuo mėšlo tarša sumažėja 14 kartų). Modeliuojant 

atsižvelgta į oro taršos šaltinių veikimo laiką. Taip pat įvertinta tarša iš naudojamos ūkio technikos. 

Priimta, kad sunkiojo (pienovėžis) ir lengvojo transporto judėjimas neturės įtakos oro taršai. Oro 

teršalų modeliavimo išvados: atlikto teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad 

gyvenamojoje aplinkoje ir ties Okainių žemės ūkio bendrovės SAZ ribomis susidaranti oro tarša 

neviršija ribinių verčių nustatytų pagal Europos sąjungos ir nacionalinius kriterijus. Kvapų 

modeliavimo išvados: kvapo sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad prie artimiausių 

gyvenamųjų namų viršijimai dėl kvapų nenumatomi. Kvapai modeliuoti pagal atliktus faktinius 

matavimus bei taikant priemones.  Didžiausia koncentracija sudaroma ties SAZ riba – 0,89 OUE/m³ 

(0,111 RV). Triukšmą ūkyje šiuo metu kelia mobilūs ir stacionarūs taršos šaltiniai. Esami ir 

planuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai: grūdų džiovyklos ventiliatorius; džiovyklos degiklis su 

ventiliatoriumi; džiovyklos „Araj“ degiklio ventiliatoriai; grūdų sandėlių prapūtėjai; skreperiai 

esamuose tvartuose; oro maišymo ventiliatoriai viename tvarte; aušintuvo kompresoriai stacionarūs 

triukšmo šaltiniai; skreperiai naujuose, rekonstruojamuose tvartuose; oro maišymo ventiliatoriai 

naujuose, rekonstruojamuose tvartuose; mėšlo separatorius. Triukšmo modeliavimo išvada: atliktas 

triukšmo modeliavimas parodė, kad vykdant veiklą (ūkio transportui veikiant tik dienos metu, o 

grūdų apdorojimo įrangai veikiant ištisą parą), triukšmo ribinių verčių viršijimai artimiausiose 

gyvenamosiose aplinkose nenumatomi. Didžiausias triukšmo lygis ties SAZ riba Ldienos metu 54,4 

dB(A), Lvakaro metu 43,3 dB(A), Lnakties metu 43,3 dB(A), paros 53,6 dB(A). 

8. Išvada:  

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos sąlygos 

atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus arba kokių visuomenės sveikatos 

saugos teisės aktų reikalavimų planuojamos 

ūkinės veiklos sąlygos neatitinka (nurodant 

konkretaus teisės akto straipsnį, jo dalį, punktą) 

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,,Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“;  

Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo 

koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos 

ore“;  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos 

apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. 

D1-585/V-611 „Dėl aplinkos ministro ir sveikatos 

apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo 

Nr. 591/640 ,,Dėl Aplinkos oro užterštumo normų 

nustatymo" pakeitimo“; Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 
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2007 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. D1-329/V-469 

„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 

sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. 

įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis 

aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos 

kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro 

užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“. 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. 

 

 

Kauno departamento Visuomenės sveikatos 

saugos skyriaus vedėja, laikinai vykdanti 

Kauno departamento direktoriaus funkcijas 

  Asta Liubinaitė 
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Kėdainių rajono Okainių žemės ūkio bendrovės rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos 

ribos 
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

KĖDAINIŲ SKYRIUS

UAB „Ekostruktūra“
el.paštas info@ekostruktura.lt

Kopija
Onai Samuchovienei
El.paštas o.samuchoviene@ekostruktura.lt

               ______________ Nr. _________________

             Į ______________ Nr. _________________ 

DĖL SUTIKIMO IŠDAVIMO SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO 
SĄLYGOS ĮRAŠYMUI 

Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  Kėdainių  skyrius  (toliau-
Skyrius), gavo Jūsų 2020 m. liepos 15 d. pateiktą prašymą dėl sutikimo įrašyti speciąliasias žemės
naudojimo sąlygas – pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų
kaupimo  įrenginiais  arba  be  jų,  sanitarinės  apsaugos  zonos  (IV  skyrius,  pirmasis  skirsnis),
nekilnojamojo  turto  registre  įregistruotiems  žemės  sklypams,  kadastro  Nr.5353/0004:13;
5353/0004:389;  5353/0005:111;  5353/0005:33;  5353/0005:20;  5353/0002:318;  5353/0002:289;
5353/0002:454; 5353/0002:441;  5353/0002:483; 5353/0002:474;  5353/0002:303; 5353/0002:256;
5353/0002:348; 5353/0002:415;  5353/0002:440; 5353/0002:453;  5353/0002:100; 5353/0001:469;
5353/0001:470. 

Skyrius,  išnagrinėjęs  turimus  dokumentus  nustatė,  kad  Jūsų  rašte  nurodytiems  žemės
sklypams,  kurie  yra  įregistruoti  Nekilnojamojo  turto  registre,  yra  nurodytos  ir  įregistruotos  tos
specialiosios  žemės  ir  miško  naudojimo  sąlygos,  kurios  buvo  taikytos  šiems  sklypams  jų
suformavimo  metu,  o  specialioji  žemės  ir  miško naudojimo sąlyga  -  pastatų,  kuriuose  laikomi
ūkiniai  gyvūnai,  su esančiais  prie  jų  mėšlo  ir  srutų kaupimo įrenginiais  arba  be jų,  sanitarinės
apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis),   minėtiems sklypams jų formavimo metu turėjo būti
nustatyta, tačiau nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nebuvo nurodyta ir (ar) įrašyta į
kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.

Atsižvelgiant į tai, kad  ne visuose  žemės sklypuose, įregistruotuose nekilnojamojo turto
registre,  įregistruota   specialioji  žemės  ir  miško  naudojimo  sąlyga  -  pastatų,  kuriuose  laikomi
ūkiniai  gyvūnai,  su esančiais  prie  jų  mėšlo  ir  srutų kaupimo įrenginiais  arba  be jų,  sanitarinės
apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis),  kuri turėjo būti nustatyta žemės sklypų formavimo
metu,  Skyrius  neprieštarauja  dėl  minėtos  sąlygos  įrašymo  Nekilnojamojo  turto  kadastre  ir
Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems sklypams, kadastro Nr. 5353/0004:13; 5353/0004:389;
5353/0005:111;  5353/0005:33;  5353/0005:20;  5353/0002:318;  5353/0002:289;  5353/0002:454;

Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19,
01103 Vilnius
http://www.nzt.lt

J. Basanavičiaus g. 36
57288  Kėdainiai
Tel.     8 706 85 462
Faks.   8 706 85 463
El. paštas kedainiai@nzt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

9SD-2020-

prašymą2020-07-15

Elektroninio dokumento nuorašas



5353/0002:441; 5353/0002:483;  5353/0002:474; 5353/0002:303;  5353/0002:256; 5353/0002:348;
5353/0002:415; 5353/0002:440; 5353/0002:453; 5353/0002:100; 5353/0001:469; 5353/0001:470, 
nurodytiems Jūsų prašyme.

Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų,
patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2002  m.  balandžio  15  d.  nutarimo  Nr.  534,  542

punktu,  Skyriui  turės  būti  pateikti dokumentai  dėl  sprendimo  pakeisti  žemės  sklypo  kadastro
duomenis, įrašant nustatytą specialiają žemės ir miško naudojimo sąlygą - pastatų, kuriuose laikomi
ūkiniai  gyvūnai,  su esančiais  prie  jų  mėšlo  ir  srutų kaupimo įrenginiais  arba  be jų,  sanitarinės
apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis).   

L. e.p. skyriaus vedėja Elva Druktenienė

Gintarė Streibeikienė, tel. 8 706 85 470, el. p. gintare.streibeikiene@nzt.lt
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Poveikio aplinkai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PRIEDAS. 

Deklaracija apie žemės plotus 























Poveikio aplinkai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 PRIEDAS. 

Nuotekų, atliekų, vandens skaičiavimai 



ATLIEKŲ, NUOTEKŲ, VANDENS SUNAUDOJIMO SKAIČIAVIMAI 

1 Lentelė. Tirštojo mėšlo susidarymo skaičiavimas arba kitaip tirštojo mėšlo laikymo aikštelės ploto skaičiavimas, kai tvartas kreikiamas (skaičiavimai atliekami 

esamam tvartui)(Skaičiavimai atlikti remiantis Pažangaus ūkininkavimo taisyklėmis ir patarimai, http://zum.lrv.lt/) 

Gyvulys Mėšlo iš vieno gyvulio per 1 mėn. m3 Gyvulių skaičius Iš viso mėšlo m3 per 1 mėn.  

(2x3 stulp.) 

1 2 3 4 

Karvės, buliai 1,86 375 697,5 

Veršeliai iki 6 mėn.  
0,29 1773 514,17 

Veislinės telyčios 

nuo 6 iki 24 mėn.  
0,8 1002 801,6 

Penimi galvijai nuo 6 

iki 21 mėn. 
1,06 335 355,1 

Iš viso per 1 mėn., m3 2368,37 

Kaupimo trukmė, mėn. 6   

Iš viso mėšlo per skaičiuojamąjį laikotarpį, m3 14210,22 

Mėšlo krūvos aukštis mėšlidėje, m 2   

Bendras mėšlidžių plotas, m2 4060 

Reikalingas mėšlidės plotas 7105,11 

 

Pastaba: Bendrovės teritorijoje susidarys 14210,22 m3 mėšlo per 6 mėn. arba ~9950 t mėšlo (1 m3 – ~700 kg). Bendrovės mėšlidėse tilps 8120 

m3 mėšlo (57 proc. nuo viso kiekio), likusi mėšlo dalis 6090,22 m3 (43 proc.) bus išvežama į laukuose planuojamas mėšlo rietuves. Rietuvė 

privalo būti įrengta (užsakovas supažindintas) laikantis „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 14 punkto 

reikalavimais. 

  

http://zum.lrv.lt/


 

2 lentelė. Srutų nuo tirštojo mėšlo aikštelių skaičiavimas (Skaičiavimai atlikti remiantis Pažangaus ūkininkavimo taisyklėmis ir patarimai, http://zum.lrv.lt/) 

Gyvulys Srutų iš vieno gyvulio  m3 per 1 

mėn.  

Gyvulių skaičius Iš viso m3 per 1 mėn.  

  

(2x3 stulp.) 

1 2 3 4 

Karvės, buliai 0,53 375 198,75 

Veršeliai iki 6 mėn.  0,04 1773 70,92 

Veislinės telyčios nuo 6 iki 24 mėn.  0,22 1002 220,44 

Penimi galvijai nuo 6 iki 21 mėn. 0,29 335 97,15 

Iš viso srutų per 1 mėn., m3 587,26 

Kaupimo trukmė, mėn. 6   

Iš viso srutų per skaičiuojamąjį laikotarpį, m3. Bendrovės teritorijoje mėšlidėse tilps ~57 proc. mėšlo kiekis 2013,43 

Kritulių nuo mėšlidės paviršiaus ploto S (per 1 mėn. 1 m2 bus 0,037 m3).  Bendras mėšlidžių plotas  4060 m2./ kaupimo 

trukmė, 6 mėn. 

901,32 

IŠ VISO SU KRITULIAIS, m3 2914,75 

 

PASTABA: Ūkinės veiklos teritorijoje sandėliuojamas ~57 proc. viso susidarančio tirštojo mėšlo kiekis.  

 

  

http://zum.lrv.lt/


3 lentelė. Skystojo mėšlo skaičiavimas, arba kitaip skystojo mėšlo kaupiklių tūrio skaičiavimas kai tvartas nekreikiamas. Skaičiavimai atlikti remiantis 

Pažangaus ūkininkavimo taisyklėmis ir patarimai, http://zum.lrv.lt/) 

Gyvulys Sukaupiama per vieną 

mėnesį skystojo mėšlo, 

m3 

Technologinio 

vandens per 1 

mėn., m3 

Skystojo mėšlo ir 

technologinio 

vandens, m3 (2+3 

stulp.) 

Gyvulių skaičius Iš viso m3 per 1 mėn.  

  

(4x5 stulp.) 

1 2 3 4 5 6 

Karvės, produktyvumas 7000 kg 

pieno 
1,76 0,8 2,56 2225 5696 

Veislinės tėlyčios nuo 6 iki 24 mėn. 0,73 0,3 1,03 140 144,2 

Iš viso skystojo mėšlo per 1 mėn., m3 5840,2 

Kaupimo trukmė, mėn. 6   

Iš viso skystojo mėšlo per kaupiamąjį laikotarpį  35041,2 

Kritulių į lagūną (per 1 mėn. 1 m2 bus 0,037 m3). Lagūnos plotas 6200 m2. 

Rezervuarai dengiami tentais, todėl krituliai nepateks. 

Kaupimo trukmė 

6 mėn. 

2277,72 

Bendras srutų surinkimas  iš  tiršto mėšlo aikštelių (žr. 2 lentelė) 2013,432 

Siloso sultys 2% nuo siloso tūrio   (~33600  m3  * 0,02) 672 

Gamybinės nuotekos m3/6 mėn.(melžimo įrangos plovimo nuotekos) 4060,6 

Buitinės nuotekos m3/6 mėn. 182,5 

IŠ VISO SU KRITULIAIS, m3 44247,48 

 

PASTABA: Bendras esamų ir planuojamų skysto mėšlo rezervuarų, lagūnos ir tvartuose (esami ir planuojami) srutų prieduobių (~1000 m3) tūris 

45795 m3. Remiantis skaičiavimais, visos nuotekos tilps talpyklose. 

Taip pat, remiantis „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ Suvestinė redakcija nuo 2021-12-02 iki 2023-

12-31  „32.2. nevalytos buitinės ir gamybinės nuotekos gali būti kaupiamos srutų kauptuvuose, jeigu planuojamas kaupti nuotekų kiekis per metus 

neviršys 20 proc. viso per metus susidariusio srutų ir (ar) skystojo mėšlo kiekio.“ Atlikti skaičiavimai rodo, jog bendras gamybinių ir buitinių 

nuotekų dalis srutose sudarys ~9,6 proc., todėl jos gali būti kaupiamos kartu su srutomis. 

http://zum.lrv.lt/


4 lentelė. Sutartinių gyvulių (SG) skaičiaus ir mėšlo bei srutų skleidžiamo ploto skaičiavimas (Skaičiavimai atlikti remiantis LR aplinkos ministro ir LR žemės 

ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsako Nr. D1-735/3D-700 redakcija) 

Gyvulių grupė 

Laikomų 

gyvulių 

skaičius 

Gyvulių skaičius, 

atitinkantis SG 

Sutartinių gyvulių 

(SG) skaičius 

Skleidimo plotas vienam 

gyvulio vienetui, ha 

Skleidimo plotas visai gyvulių grupei, 

ha 

1 2 3 4 5 6 

Karvės, buliai 2600 1 2600 0,59 1534 

Veršeliai iki 1 m. 2326 0,25 581,5 0,15 87,225 

Galvijai (prieauglis) 

nuo 1 iki 2 m.  
924 0,7 646,8 0,41 265,188 

VISO (2, 4, 6 

stulpeliuose): 
5850   3828   1886,413 

 

PASTABA: Apskaičiuota kad reikalingas ~1887 ha žemės plotai mėšlui paskleisti. ŽŪB deklaruoja >3087 ha. Tręšiamų laukų pilnai pakanka 

susidariusiam mėšlui paskleisti. Žemės plotų deklaracija pridedama. 

  



5 Lentelė. Vidutinis suvartojamo vandens kiekis vienam galvijui1 (Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklės ZŪ TPT 01:2009 ZŪ TPT 01: 2009 

(Suvestinė redakcija nuo 2021-10-01) 

Vidutinis suvartojamo vandens kiekis vienam galvijui (Galvijų pastatų technologinio 

projektavimo taisyklės ZŪ TPT 01:2009 ZŪ TPT 01: 2009, 22 lentelė 

Gyvulių sk. Iš viso, m3/p Iš viso, rn3/metus 

Vandens vartotojas Vidutinis paros vandens kiekis, l 

Šalto Karšto Viso 

  Iš viso, girdyti (80º) 
    

Melžiama karvė (produktyvumas 

7000 kg pieno) 

95 80 5 100 
2600 260,00 94900,00 

Veršelis 18 10 2 20 1773 35,46 12942,90 

Veršinga telyčia 55 50   55 1142 62,81 22925,65 

Prieauglis 30 25   30 335 10,05 3668,25 

Mėsinė karvė 55 50   55       

Melžimo įrangos plovimo 

nuotekų dalis2 
   10 2225 22,25 8121,25 

Iš viso         5850 368,32 134436,80 

 

PASTABA: Bendrovė šiuo metu eksploatuoja du artezinius gręžinius. Abiejų gręžinių bendras našumas 384 m3/parą. Gręžinių našumas pakankamas aprūpinti 

gyvulius vandeniu. Po plėtros naujų gręžinių įrengimas neplanuojamas.  

Gamybinės nuotekos kartu su buitinėmis kaupiamos srutų talpyklose. Remiantis „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-02 iki 2023-12-31  „32.2. nevalytos buitinės ir gamybinės nuotekos gali būti kaupiamos srutų kauptuvuose, jeigu planuojamas 

kaupti nuotekų kiekis per metus neviršys 20 proc. viso per metus susidariusio srutų ir (ar) skystojo mėšlo kiekio.“ Atlikti skaičiavimai rodo, jog bendras 

gamybinių ir buitinių nuotekų dalis srutose sudarys ~9,6 proc., todėl jos gali būti kaupiamos kartu su srutomis. 

 
1 Vidutinį suvartojamo vandens kiekį sudaro šie poreikiai: 

– galvijams girdyti,– pašarams ruošti,– įrengimams plauti,– galvijams (tešmenims) plauti,– patalpoms valyti. 
2 Išskaičiuojama iš bendro karvėms naudojamo vandens kiekio atsižvelgiant į melžiamų karvių kiekį. Skaičiavimai atlikti remiantis Pažangaus ūkininkavimo taisyklėmis ir 

patarimai, http://zum.lrv.lt/.  

http://zum.lrv.lt/


6 lentelė. Vidutinis darbuotojų suvartojamas vandens kiekis ("Vandens suvartojimo normos RSN 26-90") 

Vandens 

vartotojas 

Vandens paros norma, l Darb. sk. Iš viso, m3/p Iš viso, m3/6 mėn. Iš viso, m3/ metus 

  1 darb. dušui 

Darbuotojas 25   40 1,0 182,5 365,0 

Pamaina   500 0 0,0 0,0 0,0 

Iš viso: 1,0 182,5 365,0 

 

PASTABA: Buitinės nuotekos kaupiamos skysto mėšlo talpyklose. Remiantis „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo 

patvirtinimo“ Suvestinė redakcija nuo 2021-12-02 iki 2023-12-31  „32.2. nevalytos buitinės ir gamybinės nuotekos gali būti kaupiamos srutų 

kauptuvuose, jeigu planuojamas kaupti nuotekų kiekis per metus neviršys 20 proc. viso per metus susidariusio srutų ir (ar) skystojo mėšlo kiekio.“ 

Atlikti skaičiavimai rodo, jog bendras gamybinių ir buitinių nuotekų dalis srutose sudarys ~9,6 proc., todėl jos gali būti kaupiamos kartu su 

srutomis. 

 

  



Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos. Susidarančių lietaus nuotekų kiekis 

apskaičiuojamas vadovaujantis paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto 2007-04-

02 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193, 8 punkte pateikta formulę:  

Bendras stogų plotas (esama ir planuojama) sieks 62900 m2, paviršių padengtų kieta 

danga sieks  ~83772 m2. 

Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3 /mėnesį ar kitą ataskaitinį laikotarpį,  

čia:  

Hf – vidutinis daugiametis kritulių kiekis tam tikroje teritorijoje, mm. Vadovaujantis 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos daugiamečiais stebėjimų duomenimis vidutinis kritulių 

kiekis Kauno savivaldybėje 700 mm. Šaltinis: http://www.meteo.lt/lt/krituliai.  

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas:  

• ps=0,85 – stogų dangoms;  

• ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms;  

• ps=0,78 – akmenų grindiniui;  

• ps=0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, 

žvyras, skalda, ir pan.);  

• ps=0,2 – žaliesiems plotams (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai ir pan.), kuriuose 

įrengta vandens surinkimo infrastruktūra; 

• ps=0,8 – koeficientas taikomas, kuomet teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas 

paviršiaus tipas;  

• F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens 

surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha;  

• K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos 

pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas K=0,85, jei nešalinamas – K=1. 

 

Nuotekų kiekis nuo stogų: 

Wf = 10 x 700 x 0,85 x 6,29 x 1=37426 m3/metus 

Nuotekų kiekis nuo kietų dangų: 

Wf = 10 x 700 x 0,83 x 8,3772 x 1=48671,5 m3/metus 

 

Bendras paviršinių nuotekų kiekis ~86097 m3/metus 

 

Šios paviršinės nuotekos kartu su nuotekomis nuo esamų ir planuojamų kietų dangų yra ir bus 

nukreipiamos į šalia esančias pievas natūraliai infiltruotis į gruntą arba į esamą priešgaisrinį 

tvenkinį. 
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