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Klovainių Bendruomenei
Žalioji g. 19, Klovainių mstl., Pakruojo r.

2016-09-06
Reg. Nr.16/09/06-3

DĖL VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUSIRINKIMO PASTABŲ
Š.m. birželio 21 d. Klovainių bibliotekos patalpose suinteresuotai visuomenei susipažinti
buvo pateikta ŽŪB „Šiaurės bulius“ Mėsinių galvijų (prieauglio) ūkio rekonstrunkcijos ir
eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (toliau tekste- PAV) ataskaita. Taip pat susipažinti
su minima PAV ataskaita buvo galima PAV dokumentų rengėjo buveinėje bei internetiniame
puslapyje info@ekoverslas.lt.
Viešas PAV ataskaitos pristatymas vyko š.m. liepos 07 d. Klovainių Kultūros namuose
Žalioji g. 19, Klovainių mstl. Pakruojo r.
Š.m. liepos 22 d. Jūs (arba Pareiškėjas) pateikėte tokio turinio pasiūlymus ir pastabas
susipažinimui pateiktai ataskaitai:
1. Protokole nurodyta neteisinga susirinkimo vieta.
Ataskymas: Atsižvelgiant į Jūsų pastabą protokole buvo pataisytas susrinkimo vietos
pavadinimas.
2. Neįtraukta susirinkime dalyvavusi UAB “DGE Baltic Soil and Enviroment“
Aplinkosaugos projektų vadovė, Kristina Okunevičienė.
Atsakymas: Susirinkimo UAB „DGE Baltic SOil and Environment” Aplinkosaugos projektų
vadovė, Kristina Okunevičienė nedalyvavo. Pastaba nepagrįsta ir nevertinama.
3. Albinui Navickui nebuvo suteikta galimybė susipažinti su susirinkimo protokolu.
Atsakymas: A. Navickas turėjo galimybę susipažinti su susirinkimo protokolu, persiųstu
kitiems susirinkimo dalyviams bei bendruomenei. A. Navicko susipažinimą su susirinkimo
protokolu patvirtina tai, kad A. Navickas pasirašė po teikiamomis pastabomis susirinkimo
protokolui. Nesusipažinęs su protokolu A. Navickas negalėtų teikti pastabų minėtam
protokolui.Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas UAB „Ekoverslas“ LR Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka organizuoja pakartotinį visuomenės supažindinimą su ŽŪB
„Šiaurės bulius“ Mėsinių galvijų (prieauglio) ūkio rekonstrunkcijos ir eksploatacijos poveikio
aplinkai vertinimo ataskaita, LR PŪV PAV įstatymo (9 str. 2. 2. Poveikio aplinkai vertinimo
dokumentų rengėjas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka organizuoja visuomenės
supažindinimą su ataskaita.) 2016 m. rugsėjo 26 d. 18:00 planuojamas pakartotinis „Viešas
visuomenės supažindinimo su planuojamos ūkinės veiklos ŽŪB „Šiaurės bulius“ Mėsinių
galvijų (prieauglio) ūkio rekonstrunkcijos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo
ataskaita susirinkimas. Visiems susirinkimo dalyviams bus sudaryta galimybė susipažinti su
susirinkimo protokolu.
4. Danutei Kučinskienei nebuvo suteikta galimybė susipažinti su susirinkimo
protokolu.
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Atsakymas: D. Kučinskienė turėjo galimybę susipažinti su susirinkimo protokolu,
persiųstu kitiems susirinkimo dalyviams bei bendruomenei. D. Kučinskienė
susipažinimą su susirinkimo protokolu patvirtina tai, kad D. Kučinskienė pasirašė po
teikiamomis pastabomis susirinkimo protokolui. Nesusipažinęs su protokolu D.
Kučinskienė negalėtų teikti pastabų minėtam protokolui.Poveikio aplinkai vertinimo
dokumentų rengėjas UAB „Ekoverslas“ LR Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka
organizuoja pakartotinį visuomenės supažindinimą su ŽŪB „Šiaurės bulius“ Mėsinių
galvijų (prieauglio) ūkio rekonstrunkcijos ir eksploatacijos poveikio aplinkai
vertinimo ataskaita, LR PŪV PAV įstatymo (9 str. 2. 2. Poveikio aplinkai vertinimo
dokumentų rengėjas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka organizuoja visuomenės
supažindinimą su ataskaita.) 2016 m. rugsėjo 26 d. 18:00 planuojamas pakartotinis
„Viešas visuomenės supažindinimo su planuojamos ūkinės veiklos ŽŪB „Šiaurės
bulius“ Mėsinių galvijų (prieauglio) ūkio rekonstrunkcijos ir eksploatacijos poveikio
aplinkai vertinimo ataskaita susirinkimas. Visiems susirinkimo dalyviams bus sudaryta
galimybė susipažinti su susirinkimo protokolu.
5. Prie svarstytų klausimų nurodyti: Tarpvasltybinis poveikis, Alternatyvi analizė,
Rinkos analizė ir jos vertinimas. Problemų aprašymas, kurie susirinkimo metu
nebuvo svarstomi.
Ataskymas: Susirinkimo metu buvo pristatyti minėti klausimai. Taip pat išsamiai su šiais
klausimais buvo galima susipažinti pateikltoje PAV ataskaitoje. Atsižvelgiant į išdėstytus
argumentus, vertiname, kad Jūsų pastaba nepagrįsta ir ji yra nevertinama.
6. Prie kiekvieno Vido Pociaus atsakymo į užduotą klausimą yra parašytas,
nurodomas konkretus įstatymas su datomis ir numeriais, tačiau susirinkimo
metu šių įstatymų datų ir numerių niekas neįvardino.
Ataskymas: Visi teisės aktai susirinkimo metu buvo paminėti. Pastaba nepagrįsta ir nebus
vertinama.
7. Protokole nėra užfiksuoto Albino Navicko pasisakymo, dėl jau vykusio fakto, kad
šį pavasarį buvo vežamas purtyti mėšlas pro Klovainių miestelio naująsias
kapines ir visas kelias buvo nudrėbtas mėšlu.
Atsakymas: Viešo susirinkimo metu buvo pristatoma planuojama ūkinė veikla. Esama veikla
ir jos vykdomas PAV ataskaitos pristatymo metu nebuvo vertinama ir nagrinėjama, nes tai
nereglamentuoja LR AM 1996 m. rugpjūčio mėn. 15. Įsakymas Nr. I-1495 „Dėl Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, vertiname,
kad Jūsų pastaba nepagrįsta ir ji yra nevertinama.
8. Protokole nėra užfiksuota Albino Navicko klausimas, dėl nuomos sutarčių su
žemės savininkais, dėl mėšlo kratymo, kad nebūtų sudarytų subnuomos sutarčių,
nes kai kurie tikrieji žemių savininkai kategoriškai nesutinka, kad jiems
nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose būtų laistomos srutos ir purtomas
mėšlas.
Ataskymas: Susirinkimo metu buvo atsakyta, kad nuomos sutartys bus pateiktos pradėjus
rengti Tręšimo planą organinėmis trašomis susidariusiam mėšlui. Kol nėra susidariusio
mėšlo negalima atlikti tyrimų reikalingų pagal Tręšimo plano rengimo taisykles. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14
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d įsakymas Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų
aprašo patvirtinimo“, Žin., 2005, Nr. 92-3434, su vėlesniais pakeitimais. Atsižvelgiant į
išdėstytus argumentus, vertiname, kad Jūsų pastaba nepagrįsta.
9. Protokole nėra užfiksuoto Rūtos Latonienės klausimo, kokia norma tonomis į 1
ha bus tręšiamas mėšlas.
Ataskymas: Susirinkimo metu buvo atsakyta Rūtai Latonienei, kad tręšimas mėšlu bus
vykdomas pagal parengtą „Tręšimo planą organinėmis medžiamgomis“. Plano rengimo metu
atlikus dirvožemio bei ūkyje pagaminamu organinių trąšų sudėties, kg/t tiršto mėšlo, srutų
tyrimus, bus nustatyta, kokia norma tonomis į 1 ha bus tręšiamas mėšlas. Atsižvelgiant į
išdėstytus argumentus, vertiname, kad Jūsų pastaba nepagrįsta ir ji yra nevertinama.
10. Protokolo išvadose nurodoma, kad gautos konstruktyvios ir reikšmingos
pastabos į kurias bus atsižvelgta, tačiau, kokios tai pastabos nėra išvardintos.
Atsakymas: Pastabos į kurias yra atsižvelgta buvo išdėstytos pačiame protokole.
Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, vertiname, kad Jūsų pastaba nepagrįsta ir ji yra
nevertinama.
11. Susirinkimo metu buvo pateikta klaidinanti informacija, dėl žemės nuosavybės
formos, kurioje bus vykdoma veikla nuomojamoje ar nuosavoje žemėje. Atsakyta
buvo nuosavoje, tačiau PAV ataskaitoje pateiktuose VĮ Registrų centro išrašuose
nurodoma, kad žemė priklauso LR ir sudaryta žemės nuomos sutartis su
Rolandu Valskiu (ne su ŽŪB „Šiaurės Bulius).
Atsakymas: Rengiant PAV ataskaitą buvo padaryta techninė klaida, Kuri šiuo metu yra
ištaisyta ir pateikta teisinga informacija apie žemės nusavybę. Pastaba įvertinta, į pastaba
atsakyta.
12. Protokole nurodoma, kad Rolandas Valskis yra PŪV organizatorius, tačiau PAV
ataskaitoje Organizatorius nuorodomas ŽŪB Šiaurės Bulius.
Atsakymas: į pastabą atsižvelgta buvo ištaisyta klaida ir nurodomas teisingas PŪV
organizatorius.
13. Protokole į užduotą Jūro Grigaliūno klausimą „Ar nebus neigiamo poveikio
miestelio geriamajam vandeniui?“ Vido Pociaus atsakymas buvo pateiktas
nekompetetingai, kadangi PŪV patenka į 3 (trečią) Klovainių miestelio
vandenvietės SAZ juostą pagal 2013 m. kovo 12 d. Aprobavimo išteklių ataskaitą
suderintą su Lietuvos Geologijos tarnyba.
Atsakymas. Planuojama ūkinė veikla į vandenvietės SAZ zonas nepatenka. Pagal
Nekilnojamo turto registrų centrinio duomenų banko išrašą 9. Punkto specialiosios sąlygos
sklypas patenka: Linkuvos g. 48 – pagal 9. Punktą specialiosios žemės ir miško naudojamos
sąlygos: II. Kelių saugos zona. Linkuvos g. 50 – pagal 9 punktą specialiosios žemės ir miško
sąlygos: VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Linkuvos g. 56 – pagal 9 punktą specialiosios
žemės ir miško naudojimo sąlygos: II. Kelių saugos zonos. Linkuvos g. 58 – pagal 9 punktą
specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: II. Kelių saugos zonos Linkuvos g. 54 –
pagal 9 punktą specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XLIX. Vandentiekio, lietaus
ir fekalinio kanalizacjos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Pagal LRV 1992 m. gegužės mėn.
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12 d. nutarimas Nr. 343/ “Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” aktuali
redakcija, planuojamai ūkinei veiklai apribojimų nėra.
Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, vertiname, kad Jūsų pastaba nepagrįsta ir ji yra
nevertinama.
14. Protokole į Albino Navicko užduotą klausimą „Kas tvarkys kelius, jei vežant
mėšlą jis bus išbarstytas arba nuo didelio automobilio srauto jie bus apgadinti?“
Nepateiktas pilnas atsakymas Vidas Pocius susirinkimo metu pasakė, jog
poveikis keliams bus peržiūrėtas ir pateiktas visuomenei. Taip pat Vidas Pocius
teigdamas „..esant galimybei vengti važiuoti per miestelop teritoriją“. Neįvertino
ir tiksliai nenurodė, kuriais keliais numatoma transportuoti susikaupusį mėšlą,
kad mėšlas nesibarstytų keliu. Taigi, kyla klausimas kuriuo keliu bus
trabsportuojamas ar iš ūkio teritorijos bus vežamas Šiauliai-Pasvalys keliu, ar
Linkuvos g., Pakruojo g., Žalioji g., Ramytės g., ar kt. Iš ūkio teritorijos atskirų
lauko ir žvyrkelių kelių nėra, kad būtų galima transportuoti mėšlą ne per
miestelio gatves.
Atsakymas: Susirinkimo protokolas bus pataisytas pagal pateiktą pastaba. Taip pat
papildomai norime informuoti, kad 2016 m. rugsėjo 26 d. 18:00 planuojamas
pakartotinis „Viešas visuomenės supažindinimo su planuojamos ūkinės veiklos ŽŪB
„Šiaurės bulius“ Mėsinių galvijų (prieauglio) ūkio rekonstrunkcijos ir eksploatacijos
poveikio aplinkai vertinimo ataskaita susirinkimas. Visiems susirinkimo dalyviams bus
sudaryta galimybė susipažinti su susirinkimo protokolu.
15. Buvo pateiktas klausiams „Kokioje žemėje bus vykdoma veikla (nuosavoje ar
nuomojamoje)?“ Rolandas Valskis atsakė, jog veikla bus vykdoma nuosavoje
žemėje, kurios savininkas yra Rolandas Valskis. Ona Varnienė susirinkime
uždavė klausimą „Kieno žemėje bus statomi pastatai? Atsakymas negautas.
Pastebėjimas: Žemė gali būti nuosava ne ankščiau kaip po 3 metų, nes tik
pasibaigė žemės įteisinimo pagrindai projektams. Sekantis įteisinimas bus po 3-4
metų
Atsakymas: Veikla vykdoma valstybinėje žemėje pagal nuomos sutartį.
16. Danutės Kučinskienės pateikti klausimai ir gauti atsakymai visiškai nėra įtraukti
į susirinkimo protokolą:
-Klausta Kiek nuosavos žemės jie turi – neatsakė susirinkimo metu. Visą laiką
toliau buvo akcentuojama ta jų nuosavybė. Visi Klovainių gyventojai jos turi.
-Klausta ar analizuojamas poveikis aplinkai visos komplekso visumos (fermų,
mėšlidžių, silosinių, srutų saugyklų)?
-Klausta ar bus laikomi tik buliai. Jei gerai buvo nugirsta, kad iki 20 procentų
gali būti kitos rūšies.
-Klausta, apie tai, ar tie galvijai nepabėgs ir nesukels pavojaus žmonių gyvybei.
Ataskymas: PŪV organizatorius nusavo žemės tręšimui turi 107 ha, visa kita žemės bus
nuomuojama. Analizuojamas poveikis aplinkai viso komplekso visumos. Fermoje bus laikomi
tik buliai. Galvijai nepabėgs iš teritorijos ir nesukels pavojaus, nes teritorija bus aptverta
tvora.
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17. Rimos Mikalainienės pateikti klausimai, pareikštos pastabos ir gauti atsakymai,
visiškai nėra įtraukti į susirinkimo protokolą.
-Klausta buvo, kur bus skleidžiamas mėšlas ir srutos, nes jie mažai turi žemės. Į
orą pateks labai didelis kiekis azoto.
Atsakymas: Susirinkimo metu buvo atsakyta į klausimą. Mėšlas bus skleidžiamas nuosavoje
žemėje (107 ha), bei nuomojamoje žemėje. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, vertiname,
kad Jūsų pastaba nepagrįsta ir ji yra nevertinama.

Aplinkosaugos vyriausioji specialistė

Eglė Laukaitytė
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