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14 PRIEDAS. 

Visuomenės informavimo medžiaga, skelbimai, protokolas 



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 ATASKAITĄ suvestinė 

 

Apie „Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu Okainių k., Truskavos sen., 

Kėdainių r. sav.“  poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą visuomenė buvo informuota: 

1. Kėdainių rajono savivaldybės  administracijos skelbimų lentoje ir internetiniame 

puslapyje 2022-05-27, nuoroda: 

https://www.kedainiai.lt/administracija/seniunijos/truskavos-seniunija/754;  

2. Truskavos seniūnijos skelbimų lentoje 2022-05-25; spausdinta atskaitos versija viešinama 

seniūnijoje nuo 2022-06-01 iki 2022-06-30 (pridedamas lydraštis, kad spausdinta 

ataskaita perduoda); 

3. Kėdainių rajono laikraštyje „Rinkos aikštė“ 2022-05-31; 

4. Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 

2022-05-26 patalpintas skelbimas. Su ataskaita buvo galima susipažinti nuo 2022-06-01. 

Ataskaitos ir skelbimo patalpinimo nuoroda: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-

informavimas/. Detali nuoroda: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-

informavimas/informacija-apie-parengta-planuojamos-kedainiu-rajono-okainiu-zub-

galviju-ukio-pletros-adresu-okainiu-k-truskavos-sen-kedainiu-r-sav-poveikio-aplinkai-

vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa-susirin/  

 

Pasiūlymų iš visuomenės iki susirinkimo per viešo supažindinimo laikotarpį negauta. 

Susirinkimas įvyko 2022 m. birželio 30 d. 17:00 val. Okainių ŽŪB administracinėse patalpose 

(adresu Karališkoji g. 70, Okainiai, Kėdainių r. sav.), tačiau per valandą nuo susirinkimo pradžios neatėjo 

nei vienas visuomenės atstovas. 

Parengtas protokolas, kuris paviešintas PAV rengėjo (UAB „Ekostruktūra“ internetiniame 

puslapyje): https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/vieso-supazindinimo-protokolas-su-

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

poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita/. Pasiūlymų protokolui iš visuomenės negauta. 

Po visuomenės informavimo procedūrų galima teigti, kad visuomenė tinkamai supažindinta su 

planuojama ūkine veikla ir planuojama ūkinė veikla nekelia visuomenės nepasitenkinimo ar neigiamo 

psichologinio poveikio. 

 

Pridedama: Raštų, skelbimų kopijos, protokolas ir jo paviešinimas. 
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> KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUS
KĖDAINIAI ATVIRI UKRAINIEČIAMS. Kviečiame Ukrainos piliečius Kėdainių krašto muziejuje ir jo padaliniuose lankytis nemokamai. Kėdainių krašto muziejaus bei Kėdainių turizmo ir verslo informacijos 
centro gidai kviečia ukrainiečius ir į nemokamas ekskursijas po Kėdainių miesto senamiestį. Informacija dėl ekskursijų: Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras tel. +370 655 22245, el.p. turizmas@kedainiutvic.
lt. Kėdainių krašto muziejus tel. +370 347 53685, el.p. kedainiumuziejus@gmail.com.
> ARNETŲ NAMAS (RADVILŲ G. 21)
Birželio 20–liepos 16 d. – tautodailininkės Linos Kabelkaitės siuvinėtų prijuosčių ir skarelių paroda „Iš močiutės skrynios“.
Birželio 20 15 val. – eformalaus vaikų švietimo programų mokslo metų baigiamasis renginys „Džiaugsmingoji diena“.
> J. MONKUTĖS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA
Iki birželio 5 d. – Rimos Leipuvienės paroda „VIENERI METAI“, Virginijos Užusenytės paroda „PA-STEBĖJIMAI“, Šeimyninio dueto Kristinos Paulauskaitės Ramonaitienės ir Mariaus Ramonaičio paroda „VA-
KAR / RYTOJ“.
> KĖDAINIŲ M. DAUKŠOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Kiekvieną trečiadienį 10 val. – garsiniai skaitymai mažiesiems iš renginių ciklo „Skaitydami mąstome“, skirti skaitymo skatinimui. Truskavos fi lialas.
Kiekvieną trečiadienį 13 val. – garsiniai skaitymai mažiesiems iš edukacinės programos renginių ciklo „Ir vėl mes pasakų šaly“, skirti skaitymo skatinimui. Vilainių m/d ,,Obelėlė" Aristavos skyrius.
Birželio 1 d. 11 val. – edukacinė popietė vaikams „Piešiu vaikystę" iš renginių ciklo „Knygos lavina sielą“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai Miesto fi lialas „Liepa“.
Birželio 1 d. 11 val. – kompleksinis renginys „Šuolis į vasarą...“ iš renginių ciklo „Norėčiau suskambėti žody...“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Meironiškių paslaugų punktas.
Birželio 1 d. 11 val. – garsiniai skaitymai vaikams „Vasaros kiemelis“ iš edukacinės skaitymo skatinimo programos „Už rankos vesimės mes knygą“, skirti Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Miegėnų fi lialas.
Birželio 1 d. 12 val. – popietė „Žiūrėkite - tai mano vaikystė", skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Pajieslio fi lialas.
Birželio 1 d. 13:30 val. – susitikimas „Fotografi ja: pasaulis pro objektyvą“ M. Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrius.
Birželio 1 d. 15 val. – popietė „ Aš turiu teisę sakyti tai, ką galvoju...Aš turiu teisę žaisti...“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Piešimas kiemelyje ant asfalto. Kalnaberžės fi lialas.
Birželio 1 d. 16:30 val. – popietė vaikams „Vaikystės vaivorykščių tiltai“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Ąžuolaičių fi lialas.
Birželio 1 d. 17 val. – popietė „Už gražią vaikystę“, skirta tarptautinei vaikų gynimo dienai. Beinaičių fi lialas.
Paskutinį mėnesio trečiadienį 16 val. – Edukacinis užsiėmimas mažiesiems „Atrask knygelę“ iš renginių ciklo vaikams „Ir vėl mes pasakų šaly“, skirtas skaitymo skatinimui. Vilainių m/d ,,Obelėlė" Aristavos skyrius.
Birželio 1 d.–Liepos 1 – „Talentas epochų vėtrose“, skirta Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės - Lazdynų Pelėdos 150-osioms gimimo metinėms. M. Daukšos viešosios bibliotekos grožinės literatūros salė.
Birželio 1–9 d. – „Už laimingą ir saugią vaikystę“ iš renginių ciklo „...per knygos pakylėjimą“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. „Jaunystės“ fi lialas.
Birželio 1–26 d. – „Mažo žmogaus didelis pasaulis“, skirta Vaikų gynimo dienai. M. Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrius.
Birželio 2 d. 17 val.–Rugsėjo 31 d. – kraštiečio Vydo Bečelio fotografi jų parodos „Kėdainių fotoeskizai nuo 1985 m.“ pristatymas. M.Daukšos viešosios bibliotekos langų galerija.
Birželio 2–30 d. – vaikų piešinių paroda „Svajoju ir piešiu“ Nociūnų fi lialas.
Birželio 2 d. 14 val. – „Plaukų, veido ir nagų estetinės procedūros“, profesijų pristatymas jaunimui. M. Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrius.
Birželio 2 d. 16 val. – popietė vaikams „Vaikystės pasakų takais“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Mantviliškio bendruomenės namų salė.
Birželio 2 d. 16 val. – popietė vaikams „Skaitant juoktis ir liūdėt“, skirta skaitymo iššūkiui „Vasara su knyga“ Vikaičių fi lialas.
Birželio 2 d. 17 val. – „Vaiko rankutė Tėvo delne“, skirta Tėvo dienai. Tiskūnų fi lialas.
Birželio 2 d. 17:30 val. – susitikimas su Sonata Dirsyte, istorinio romano apie Kėdainių kraštą „Fata morgana“ autore, ir istoriku Vaidu Baniu, knygos „Kėdainių dvaras. Sustabdytos akimirkos“ autoriumi. Tema: 
„Atminties sergėtojai: kaip atgyja žmonių ir daiktų istorijos“ M. Daukšos viešosios bibliotekos III a. renginių salė.
Birželio 4–30 d. – vaikų piešinių paroda „ Tu - mano tvirtybės medis.“, skirta Tėvo dienai paminėti. Meironiškių paslaugų punktas.
Birželio 4 d. 12 val. – edukacinis užsiėmimas vaikams „Tėti, kaip gera man Tave turėti“, skirtas Tėvo dienai. Ąžuolaičių paslaugų punktas.
Birželio 4 d. 12 val. – „Tu man esi visas pasaulis“, edukacinis renginys skirtas Tėvo dienai. Šlapaberžės fi lialas
Birželio 4 d. 15 val. – popietė „Už meilę ir rūpestį,Tėve, tau ačiū", skirta Tėvo dienai. Kunionių fi lialas.
Birželio 8 d. 11 val. – aitvarų, panaudojant lietuvišką-ukrainietišką atributiką, gamyba ir kėlimas. M. Daukšos viešoji biblioteka, bibliotekos kiemelis.
> 1863 M. SUKILIMO MUZIEJUS PABERŽĖJE
Birželio 1–30 d. – Valentino Pečinino fotografi jų paroda „Šventumas“.

RENGINIAI

    

Birželio 8 d. – ginekologė A. UKTVERIENĖ.
Birželio 9 d. – dermatovenerologas G. BUTRIMAS.
Birželio 14 d. – urologas D. KANIUŠAS.
Birželio 15 d. – echoskopuotoja L. PETRAUSKIENĖ. 
Birželio 15 d. – chirurgas J. ŽUMBAKYS.
Birželio 16 d. – echoskopuotoja D. BARTUŠKAITĖ.
Birželio 29 d. – ginekologė A. UKTVERIENĖ.

Vidaus ligų gydytoja ALA RAGAUSKIENĖ dirba
darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Pacientai priimami tik iš anksto užsiregistravę telefonu.
Dėl kitų specialistų konsultacijų teirautis tel.: 51 718, 8 616 30 933.

Senosios Rinkos aikštė 5-25.

ALOS RAGAUSKIENĖS POLIKLINIKOJE
DIRBS GYDYTOJAI KONSULTANTAI

Reikia pagalbos? O gal norite padėti?
Kviečiami kreiptis as-

menys, kuriems reikalinga 
visokeriopa pagalba.

Taip pat visi norintys 
gali prisidėti prie Vytau-
to Butkevičiaus ne pelno 
siekiančios VšĮ „Tik pas 
Vytautą“ iniciatyvų: pa-
galbos vaikams, sociali-
nę atskirtį patiriantiems 
asmenims ar šeimoms.

Tai padaryti galite lėšas pervesdami į tikslinę sąs-
kaitą LT055015900033000033 (Kėdainių krašto kredito 
unija).

Maloniai prašome kreiptis telefonu 8 612 74 213 
arba el.paštu vytautas.butkevicius49@gmail.com

Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos narių 
ir jų šeimos narių dėmesiui!

Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijoje, adresu Radvilų g. 
25, birželio 2 dieną, 11 val. minėsime Tėvo dieną. Šventės metu 
skambės mūsų literatų, dainorėlių posmai ir dainos. Dalyvaus 
Raseinių ansamblis „Gaja“. Labai prašome visus aktyviai daly-
vauti, pagerbiant vieną iš brangiausių žmonių – Tėvą.

Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija

„Rinkos aikštę“ galite užsiprenumeruoti ir išsikvietę„Rinkos aikštę“ galite užsiprenumeruoti ir išsikvietę
mobilųjį laiškininką telefonu mobilųjį laiškininką telefonu 8 700 55 400.8 700 55 400.

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

poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą
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.

PŪV vieta: Kėdainių rajono savivaldybė, Truskavos seniūnija, Okainių kaimas.
PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompeten-

ciją teiks išvadas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveika-
tos 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.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsau-
gos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. darbo 
dienomis, darbo valandomis: Truskavos seniūnijos patalpose (adresu Liepų g. 2, Pavermenio k., 
Kėdainių r. sav., tel. (8 347) 41369). Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų ren-
gėjo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. 
Ataskaita viešai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuome-
nės informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2022 m. birželio 30 d. 17:00 val. 
Okainių ŽŪB administracinėse patalpose (adresu Karališkoji g. 70, Okainiai, Kėdainių r. sav.).

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ 
(el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo 
susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos 
apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. 
Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fi ziniai 
asmenys – vardas, pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu 
pasiūlymus teikia juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys 
(buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.
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    +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

Informacija apie parengtą planuojamos
Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio

plėtros, adresu Okainių k., Truskavos sen.,
Kėdainių r. sav. poveikio aplinkai
vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą

susirinkimą

Paskelbta: gegužės 26, 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.

PŪV vieta: Kėdainių rajono savivaldybė, Truskavos seniūnija, Okainių kaimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks
išvadas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento

https://www.facebook.com/Ekostruktura/
tel:
mailto:
https://www.ekostruktura.lt/
https://www.ekostruktura.lt/
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prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.

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

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. darbo dienomis,
darbo valandomis: Truskavos seniūnijos patalpose (adresu Liepų g. 2, Pavermenio k., Kėdainių r. sav., tel.
(8 347) 41369). Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo UAB „Ekostruktūra“
biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita viešai skelbiama
internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“
 https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2022 m. birželio 30 d. 17:00 val. Okainių ŽŪB
administracinėse patalpose (adresu Karališkoji g. 70, Okainiai, Kėdainių r. sav.).

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu
info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o
pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas
turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai asmenys – vardas,
pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu pasiūlymus teikia juridiniai
asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el.
pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.

Peržiūrėti PAV ataskaitą: Ataskaita, priedai 1-7, priedai 8-13
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Viešo supažindinimo protokolas su
Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio

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

vertinimo (PAV) Ataskaita

Paskelbta: liepos 1, 2022

Viešo supažindinimo protokolas su Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtros, adresu Okainių
k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) Ataskaita

Peržiūrėti: Protokolas PAV, Dalyvių sąrašas PAV
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Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra,
adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

POVEIKIO  APLINKAI VERTINIMAS

2022-06-30

Dalyvauja UAB „Ekostruktūra“ aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius, direktorė Ona Samuchovienė

Užsakovas: Kėdainių r. Okainių ŽŪB

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“.

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552.

PAV. Įvadas

2

• Poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) atliekamas Galvijų ūkio
plėtrai,

• padidinant auginamų galvijų skaičių nuo esamų 3052 vnt. galvijų,
kurie sudaro 1961 sutartinių gyvulių (SG) iki 5850 vnt. galvijų (2600
vnt. melžiamų karvių, 1773 vnt. veršelių, 1142 vnt. veršingų telyčių,
335 vnt. prieauglio (buliai)), kurie sudarys 3828 sutartinių gyvulių
(SG) pastatant tam reikalingus pastatus, įrenginius.

• Numatoma naujų septynių tvartų statyba, du esami tvartai bus
rekonstruojami, bus įrengti du nauji skysto mėšlo rezervuarai.

• Veikla svarbi šalies aspektu, kadangi pienininkystės ūkiai skirti
patenkinti Lietuvos pieno poreikį, kuris yra didelis.

1

2



2

PAV. Visuomenė

3

Pradėjus PAV procedūras buvo parengtas pranešimas apie PAV pradžią

Visuomenė buvo informuota:
• Kėdainių rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje 2022-04-21:

https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/zemes-ukis-ir-aplinkosauga/122;
• Truskavos seniūnijos skelbimų lentoje 2022-04-22;
• Kėdainių rajono laikraštyje „Rinkos aikštė“ 2022-04-22;
• Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2022-04-21;
• Aplinkos apsaugos agentūra ir subjektai informuoti el. paštu 2022-04-25. Visi subjektai patvirtino apie

informacijos gavimą.
• Aplinkos apsaugos agentūros puslapyje paskelbta 2022-04-25

Per supažindinimo su pranešimu dėl PAV laikotarpį visuomenės pasiūlymų negauta

PAV. Subjektai, institucijos

4

PAV subjektai yra:

• 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.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Visi subjektai pranešimą gavo, pasiūlymą pateikė tik Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Kauno departamentas: pasiūlė 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.

3
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PAV. Vieta

5

PŪV vieta – Okainių kaimas, Truskavos seniūnija, Kėdainių rajono savivaldybė.

Okainių ŽŪB kompleksas nutolęs:

• nuo Paežerių kaimo ~1,9 km,

• nuo Pavermenio apie 4,2 km,

• nuo Truskavos ~5,3 km,

• nuo Petkūnų, Sangailių kaimų ~6,5 km,

• nuo Pauslajo ~7,2 km,

• nuo Alksnėnų ~7,3 km,

• nuo Pagirių ir Šėtos apie 9,2 km,

• nuo Vilainių 15,3 km,

• nuo Kėdainių miesto ~ 17 km.

PAV. Sanitarinė apsaugos zona (SAZ)

6

Šiuo metu galvijų kompleksas išsidėstęs trijuose žemės
sklypuose, kurie užima 37,7609 ha bendrą plotą

Visų sklypų paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas -
kiti žemės ūkio sklypai. Sklypų paskirtis nesikeis. Visuose
galvijų komplekso sklypuose yra įrašyta specialioji 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).

2020-08-05 Nr. (2-11 14.3.4 E)BSV-18141 Okainių
ŽŪB buvo nustatyta 119 ha dydžio sanitarinė apsaugos
zona (SAZ). Sprendimą priėmė Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

5
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PAV. Gyventojai

7

Artimiausi gyvenamieji namai yra:

 Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Okainių k.,
Gerdvilų g. 8, kuris nuo artimiausio taršos
šaltinio – planuojamo tvarto nutolęs ~82 m;

 Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Okainių k.,
Gerdvilų g. 10, kuris nuo artimiausio taršos
šaltinio – planuojamo tvarto nutolęs ~102 m;

 Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Okainių k.,
Gerdvilų g. 2, kuris nuo artimiausio taršos
šaltinio – planuojamo tvarto nutolęs apie 132 m;

 Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Okainių k.,
Karališkoji g. 17, kuris nuo artimiausio taršos
šaltinio – esamo tvarto nutolęs apie 132 m.

PAV. Aplinkos oras

• Aplinkos oras. Oro taršos šaltiniai teritorijoje po plėtros:

• Tvartai.

• Rezervuarai ir lagūna.

• Kraikinio mėšlo mėšlidės.
• Silosinės.

• Atliktas modeliavimas Aermod View programa parodė, kad
nors planuojama laikyti didesnį galvijų skaičių, pastatant
naujus tvartus ir atitinkamai papildomas mėšlo laikymo vietas,
nė vienas teršalas neviršys ribinių verčių už Okainių ŽŪB
sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų ar artimiausiose
gyvenamosiose aplinkose.

• Priemonės, kurios jau pradėtos taikyti arba bus naujai
diegiamos:

• Probiotikai;

• skysto ir kieto mėšlo laikymo vietų dengimas 20 cm storio
šiaudų sluoksniu;

• skysto mėšlo rezervuarus planuojama dengti tentinėmis
dangomis.

7
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PAV. Kvapai

9

• Kvapai. Modeliavimas rodo, kad kvapų ribinės
vertės tiek ant bendrovės teritorijos ribos, tiek už
teritorijos ribos nebus viršijamos, ir nesieks nei šiuo
metu galiojančios 8 OUE/m3 RV, nei nuo 2024 m.
sausio 1 d. įsigaliosiančios naujos kvapo RV – 5
OUE/m3.

• Po plėtros didžiausia kvapų koncentracija – 37,2
OUE/m3 susidarys virš skysto mėšlo lagūnos,
bendrovės teritorijoje. Už bendrovei nustatytų
SAZ ribų ribinė 8 kvapo vienetų vertė nebus
viršijama, o maksimali kvapo vertė sieks 4,7
OUE/m3 arba 0,59 ribinės vertės.

• Gyventojai tiek dabar, tiek po plėtros gali jausti
kvapus, tačiau Lietuvoje taikomų ribinių verčių
viršijimų visais atvejais nesieks.

• Priemonės: probiotikai, šiaudų danga, numatomas
rezervuarų dengimas tentais

PAV. Triukšmas

10

Triukšmas. Triukšmą kelia ūkio transportas, kuriuo atliekami
kasdieniai ūkio darbai bei atvažiuojantis transportas.

Bendrovės teritorijoje triukšmą kelia ir grūdų apdirbimo
linija, įvairūs grūdų džiovyklos, degiklių, sandėlių ventiliatoriai.
Šiuo metu esamuose tvartuose yra oro maišymo ventiliatoriai
(viename tvarte), mėšlo šalinimo skreperiai. Taip pat, triukšmą kelia
pieno bloko išoriniai aušintuvo kompresoriai.

Po plėtros, triukšmą kels tie patys įrenginiai, o naujuose
tvartuose oro maišymo ventiliatoriai ir mėšlo šalinimo skreperiai.

Atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA A 4.6“ paketo
parodė, kad pastačius naują tvartą vietoje esamos bei vykdant veiklą,
triukšmo lygis nuo ūkinės veiklos teritorijos nei artimiausiose
gyvenamosiose aplinkose nei ties nustatytomis bei patvirtintomis
SAZ ribomis neviršys ribinių verčių.

Triukšmo lygiai atitiks HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei
jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu
Nr. V–604) nurodytas ribines vertes, viršijimų dėl triukšmo
nenumatoma.

9
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PAV. Vanduo 

11

Paviršiniai vandens telkiniai. Įvertintas poveikis
vandens telkiniams. Neigiamas poveikis nenustatytas.

Yra vykdomas ir po plėtros bus tęsiamas vykdyti
požeminio vandens monitoringas rodo, kuris leidžia
stebėti vandens kokybę, stebėti kaip kinta kokybės
rodikliai.

Priemonė. Šalia naujai projektuojamų skysto mėšlo
rezervuarų atsiras kontroliniai šuliniai, skirti stebėti, ar
nepažeisti rezervuarai ir ar į gruntą nesiskverbia srutos.

Ūkio teritorija nuo artimiausio griovio nutolusi ~30 m, nuo kitų griovių  
~300 m ir ~480 m. Artimiausi upeliai priklauso Obelies ir Nevėžio 
baseinams. 

PAV. Kraštovaizdis

12

Buvo nagrinėtas kraštovaizdis, neigiamo poveikio nenustatyta.

Nagrinėjama teritorija priklauso vidurio Lietuvos regionui,
kraštovaizdis agrarinis, saugomo vertingo kraštovaizdžio nėra.

Į gamtinio karkaso teritorijas nepatenka.

Plėtra numatoma esamo komplekso sklypų ribose.

Veikla nei kraštovaizdžio, nei gamtinio karkaso, nei
struktūriniu nei kitais pamatiniais ar vizualiniais aspektais
nedarys neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.

Priemonės. Kad pagerinti Okainių ŽŪB komplekso estetinį
vaizdą, labiau prislopinti kvapų sklidimą yra numatoma žalioji
priemonė – apsodinti komplekso teritoriją medžiais, krūmais.

11
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PAV. Kultūros paveldas

13

Įvertintas poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms.

Planuojami nauji pastatai ar įrenginiai nepateks į kultūros
paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas.

Artimiausia vertybė – Okainių kaimo senosios kapinės
(kodas 42953), Kėdainių rajono sav., Truskavos sen.,
Okainių k., kurios ribojasi su Okainių ŽŪB teritorijos
sklypais, tačiau nuo esamų pastatų nutolusios ~70 m
atstumu, nuo planuojamo artimiausio naujo tvarto liks
nutolusios apie 75 m, nuo kitų planuojamų tvartų toliau kaip
300 m.

PAV. Saugomos teritorijos, biologinį įvairovė

14

Saugomos gamtinės teritorijos į pienininkystės
komplekso teritoriją nepatenka.

Neigiamas poveikis nenustatytas.

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.

13
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PAV. Saugomos teritorijos, biologinį įvairovė

15

Neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms ar
biologinei įvairovei nenustatytas.

Neigiamas poveikis miškams nenustatytas.

Numatomos priemonės.

Mėšlo skleidimas atitinka ŽŪB dirbamame žemės plote
atitinka reikalavimus ir neviršija nustatytų normų, todėl
žemė nebus pertręšiama.

Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės (šaltinis: geoportal.lt)

PAV. Priemonės

16

Numatomos priemonės.

• Švarias lietaus (paviršinės) nuotekas nuo visų stogų planuojama išleisti į aplinką.

• Srutos nuvedamos į skysto mėšlo rezervuarus arba lagūną. Buitinės nuotekos kaupiamos srutų rezervuaruose. Augalų vegetacijos
metu skystas mėšlas pagal tręšimo planus, išlaistomos bendrovės žemdirbystės tręšimo laukuose.

• Planuojamoje situacijoje, tvartuose, kuriuose susidaro skystas mėšlas ir toliau bus naudojami probiotikai. Tačiau didėjant laikomų
gyvulių skaičiui, atsiranda poreikis taikyti griežtesnes amoniako ir kvapų mažinimo priemones iš skysto ir kieto mėšlo laikymo
vietų. Šiuo požiūriu skysto mėšlo rezervuarus planuojama dengti tentinėmis dangomis, kurios amoniako ir kvapų emisijas sumažins
95 procentais, o skysto mėšlo lagūna ir kraikinio mėšlo mėšlidės bus dengiamos 30 cm storio šiaudų sluoksniu, kuris sumažins
amoniako ir kvapų emisiją 87 procentais.

• Kad pagerinti fermos estetinį vaizdą, labiau prislopinti kvapų sklidimą yra rekomenduojamas komplekso apželdinimas.

• Mėšlo skleidimas atitinka ŽŪB dirbamame žemės plote atitinka reikalavimus ir neviršija nustatytų normų, todėl žemė nebus
pertręšiama.

• Šalia naujai projektuojamų skysto mėšlo rezervuarų atsiras kontroliniai šuliniai, skirti stebėti, ar nepažeisti rezervuarai ir ar į gruntą
nesiskverbia srutos.

• Yra vykdomas ir po plėtros bus toliau vykdomas požeminio vandens monitoringas, stebimi rodikliai ir jų atitikimas normoms.

15
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PAV apibendrinimas. Nustatyta SAZ

17

PAV(-PVSV) išvada. Išnagrinėjus prognozuojamą
situaciją – įgyvendinimą, nustatyta, kad viršijimų nei dėl
oro taršos, nei kvapų, nei pavojaus ar neigiamo poveikio
dirvožemiui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui
taikant poveikio aplinkai mažinimo priemones taip pat –
nėra, todėl papildomi technologiniai sprendiniai
nenagrinėjami. Neigiamas poveikis nei visuomenės
sveikatai, nei aplinkai nenustatytas. Laikomasi visų teisės
aktų reikalavimų.

PAV ataskaitoje, atlikus vertinimą, nustatyta, kad
patvirtintos SAZ ribos nekinta, viršijimų prie
gyvenamųjų namų, esančių SAZ ribose, bei viršijimų už
SAZ ribų nėra.

SAZ plotas išlieka 119 ha.

PAV. Viešas visuomenės supažindinimas

18

Visuomenė informuota apie PAV ataskaitą:

 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje 2022-05-27,

nuoroda: https://www.kedainiai.lt/administracija/seniunijos/truskavos-seniunija/754

 Truskavos seniūnijos skelbimų lentoje 2022-05-25; spausdinta atskaitos versija viešinama seniūnijoje

nuo 2022-06-01 iki 2022-06-30 (pridedamas lydraštis, kad spausdinta ataskaita perduoda);

 Kėdainių rajono laikraštyje „Rinkos aikštė“ 2022-05-31;

 Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2022-05-26
patalpintas skelbimas. Su ataskaita buvo galima susipažinti nuo 2022-06-01. Ataskaitos ir skelbimo

patalpinimo nuoroda: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/.
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Viešas visuomenės supažindinimas

• Iki susirinkimo visuomenės pasiūlymų nebuvo pateikta.

• Protokolas bus baigtas rašyti per 5 darbo dienas po viešo supažindinimo su Ataskaita
susirinkimo.

• Su protokolu galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje (UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu
Studentų g. 67-410, Kaune) bei Ataskaitos rengėjo interneto svetainėje www.ekostruktura.lt.

• Dar kartą primenama, kad Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV ataskaitą, priims sprendimą dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-
09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@gamta.lt

DĖKOJAME  UŽ  JŪSŲ  DĖMESĮ !
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PAV

• Dar kartą primenama, kad Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV ataskaitą, priims sprendimą dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-
09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@gamta.lt

DĖKOJAME  UŽ  JŪSŲ  DĖMESĮ !
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