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DĖL PAREIŠKIMO DĖL ŽŪB „ŠIAURĖS BULIUS“ PLANUOJAMŲ AUGINTI
DIDELIO GALVIJŲ SKAIČIAUS
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 15 d. Jūs (arba Pareiškėjas) pateikėte tokio turinio pasiūlymus ir pastabas
susipažinimui pateiktai ataskaitai:
1. Nurodyta 5.3 punkte, kad nagrinėjamoje teritorijoje šiuo metu veikla
nevykdoma, toliau esama būklė nenagrinėta. Nors jau kuris laikas minėtoje
teritorijoje laikomi galvijai.
Atsakymas: Šiuo metu Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje vykdoma veikla „Galvijų
auginimas“ teritorijoje auginama iki 200 vnt. galvijų. Tokiai veiklai pagal pagal LR AM 1996
m. rugpjūčio mėn. 15. Įsakymą Nr. I-1495 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo“. 2 priedą: 1. Žemės ir vandens ūkis, miškininkystė: 1.2. Kitų naminių gyvulių
auginimas (daugiau kaip 200 gyvulių); puktą, PAV procedūros netaikomos. Todėl PAV
ataskaitoje minima veikla nenagrinėjama. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, vertiname,
kad Jūsų pastaba nepagrįsta ir ji yra nevertinama.

2. 5.3.1 punkte nurodyta, kad 6 traktoriai manevruos tik planuojamo objekto
teritorijoje. Kyla logiškas klausimas, kaip organizatorius planuoja išvežti 25 440 t
mėšlo per metus, jeigu jo traktoriai iš teritorijos neišvažiuos?
Atsakymas: Įvertinus pastabą dėl transporto srauto veiklos metu. Buvo perskaičiuotas
automobilių kiekis per metus. (automobiliai įvežantys ir išvežantys galvijus, pašarus, bei
išvežantys mėšlą). Nustatyta, kad automobilių srautas bus apie 1300 vnt per metus. To
pasekoje buvo perskaičiuotas skleidžiamas triukšmo lygis. Triukšmo vertinimo ataskaita
pateikiama PAV ataskaitos 9 tekstiniame priede. Įpastaba atsižvelgta, ji įvertinta.
3. Kaip bus užtikrinta, kat traktoriai su mėšlu neskleis nemalonaus kvapo
važiuodami miestelio gatvėmis? Kaip bus užtikrinta, kad traktoriai miestelio
gatvėmis važiuodami iš mėšlidžių ir grįždami iš laukų iškratę mėšlą, nevažiuos
mėšluotais ratais?
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Atsakymas: Mėšlas bus transportuojamas laikantis visų reikalavimų. Mėšlas bus
transportuojamas sandariais automobiliais, taip bus užtikrinama, kad mėšlas
neišsibarstys ir traktoriai nevažinės mėšluotais ratais.

Aplinkosaugos vyriausioji specialistė
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