Eilės Ataskaitos Data
Nr.
Nr.
1.

-

201107-07

Ūkinės veiklos PVSV
pavadinimas, trumpas
aprašymas
Geležinkelio ruožo
Gimbogala - Linkaičiai
rekonstravimas. Pagal
ekonominės veiklos rūšių
klasifikaciją EVRK 2002:
60.10 „Tarpmiestinis
keleivinis geležinkelių
transportas, krovininis
geležinkelio transportas“
Projektuojamas naujas
geležinkelio kelias
(rekonstravimas iš vienkelio
į dvikelį), atitinkantis I-os
geležinkelio kategorijos
projektavimo, 160 km/h
keleivinių ir 120 km/h
krovininių traukinių
važiavimo greičius ir 25 t
apkrovos į ašį keliamus
reikalavimus bei jo
prijungimas prie stočių
pagrindinių kelių.

2.

PVSVA-2

201204-26

Švelniakailių žvėrelių
(audinių) veisimas ir

Ūkinės
veiklos
adresas
Radviliškio
rajono
savivaldybė,
IX
geležinkelių
transporto
koridoriaus
ruožas
Kaišiadorys Radviliškis Šiauliai Klaipėda

PVSV
organizatorius

PVSV rengėjas

Išvada

AB „Lietuvos
geležinkeliai“

UAB „Infraplanas“ Poveikio
visuomenės
sveikatai
vertinimo
ataskaitai
pritarta

Žeimių k.,
Ginkūnų

D. Karlinskas

UAB
“R.A.C.H.E.L.

Ūkinė veikla
neleistina

Pastabos
Specialiųjų žemės
ir miško
naudojimo sąlygų,
patvirtintų
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 1992
m. gegužės 12 d.
nutarimu Nr. 343
III skyriaus
nuostatose
geležinkelio
sanitarinė zona ir
veiklos
apribojimai šio
tipo zonoje
nereglamentuojami
(geležinkelio
keliams ir jų
įrenginiams
nustatomos tik
apsaugos zonos) geležinkelio
keliams ir jų
įrenginiams
sanitarinės
apsaugos zonos
nenustatomos.
PVSV ataskaitos
rengėjas nepateikė

auginimas

3.

4.

PVSVA-3

PVSVA-1

201207-16

201303-01

Ūkyje numatoma buvo
auginti 5000 vnt.motininių
ir 1000 vnt. patinų veislinę
bandą. Šiam tikslui pastatyti
66 stogines (25 000 vietos).
Medienos apdirbimas

sen., Šiaulių
rajonas

Dariaus ir
Girėno g.
119, 121,
123,
Radviliškio
m.

UAB “Juodeliai”
Radviliškio medienos
apdirbimo cechą numatoma
įrengti trijų sklypų
teritorijoje. Cechą sudarys
lentpjūvė, medienos
džiovykla, žaliavos
rūšiavimo ir produkcijos
sandėliavimo aikštelė.
Lentpjūvėje planuojama
perdirbti 200 tūkst. m3 rastų
ir pagaminti 105 tūkst. m3
lentų. Medienos
džiovykloje planuojama
išdžiovinti 60 tūkst. m3
lentų.
Šilumos ir elektros energijos Kiškonių k.,
gamyba iš biodujų
Kelmės r.
Šiluminės ir elektrinės
energijos gamyba
kogeneraciniame įrenginyje
deginant biodujas

Consulting”

papildomą
informaciją. PVSV
ataskaitos
nagrinėjimas buvo
nutrauktas.

UAB “Juodeliai”

UAB “COWI
Lietuva”

Planuojama
ūkinė veikla
yra leistina
pasirinktoje
vietoje

UAB
,,Senergita”

UAB
,,COWILietuva”

Ūkinė veikla
leistina

pagamintas iš kiaulių mėšlo.
Šiam tikslui pastatyti
kogeneracinę biodujų
jėgainę.

5.

6.

7.

PVSVA-3

PVSVA-2

PVSVA-4

201303-19

201303-13

201303-27

Kieto kuro katilinės
eksploatacija
Katilinėje buvo planuojama
sumontuoti du katilus, kurių
nominalus šilumos našumas
– po 10,9 MW, t.y. bendras
katilinės našumas – 21,8
MW.
Biodujų jėgainė
Iš kukurūzų arba žolės
masės siloso ir kiaulių
mėšlo bioreaktoriuje bus
gaminamos dujos.
Pagamintos biodujos bus
panaudojamos
kogeneraciniame įrenginyje
elektros energijos ir
šiluminės energijos
gamybai.
Šiluminės ir elektros
energijos gamyba
kogeneraciniame įrenginyje
Planuojama biodujų
jėgainės statyba, kurui

Daubos g.
1F, Šiauliai

UAB “KLAS”

UAB “Pajūrio
planai”

Ūkinė veikla
leistina

Veselkiškių
k., Linkuvos
sen.,
Pakruojo r.
sav.

UAB
,,Menergija’’
įm. kodas
302850267

UAB ,,Cowi
Lietuva’’

Planuojama
ūkinė veikla
leistina

Satkūnų k.,
Satkūnų sen.,
Joniškio r.

UAB “Jenergija”

UAB “COWI
Lietuva”

Ūkinė veikla
leistina

8.

PVSVA-5

201304-25

9.

PVSVA-6

201305-17

naudojant biodujas
pagamintas iš kiaulių mėšlo
ir kukurūzų siloso
fermentacijos proceso metu.
Žaliava – UAB „Kepalių
bekonas“ susidarantis
kiaulių mėšlas.
Šiluminės ir elektros
energijos gamyba
kogeneraciniame įrenginyje
deginant biodujas,
gagamintas iš kukurūzų arba
žolės masės siloso ir kiaulių
mėšlo (srutų) fermentacijos
proceso metu; Per metus
biodujų jėgainėje skaidant
silosą ir susidariusį UAB
“Saerimner”Skabeikių
padalinio kailių komplekse
mėšlą bus pagaminama ir
sudeginama 3,8 mln.Nm3
biodujų. Biodujos bus
naudojamos elektros ir
šiluminės energijos
gamybai.
Betono bitumo mišinių
gamybos technologinės
linijos įrengimas
Veiklos vykdymui
planuojama įrengti inertinių
medžiagų – žvyro, smėlio,
dolomito skaldos

Skabeikių k.,
Papilės sen.,
Akmenės r.
sav.

UAB
“Venergija”

L.Radėno g.
S.Krivicko
39, Gražionių įmonė “Fasma”
k., Aukštelkų
sen.,
Radviliškio r.
sav.

UAB “COWI
Lietuva”

Planuojama
ūkinė veikla
leistina.

UAB „Minvida“

Planuojama
ūkinė veikla
yra leistina
pasirinktoje
vietoje

sandėliavimo aikšteles, 5
kub. m. talpos dolomito
priėmimo duobę,
asfaltbetonio maišyklę –
DS-117-2K.
Gamybos procesai vyks
uždarame procese. Per
metus numatoma pagaminti
iki 10000 t asfaltbetonio,
kurio gamybai bus
naudojama dolomito skalda,
smėlis, žvyras, mineraliniai
milteliai, bitumas.
10.

PVSVA-8

201307-04

11.

PVSVA-7

201307-04

2,5 MW šiluminės galios
biokuro katilinės su
kondensaciniu
ekonomaizeriu statyba; Per
metus biokuro katilinėje
planuojama pagaminti apie
20 000 Mwh šilumos, kurios
gamybai numatyta
sunaudoti 19 286 t biokuro
per metus- pagamintą
šilumos energiją tiekti
Ventos mietelio
gyventojams.
Šiluminės ir elektros
energijos gamyba
kogeneraciniame įrenginyje,
kurui naudojant biodujas,
pagamintas iš skysto ir tiršto
karvių mėšlo bei kukurūzų

Ventos g.
26A, Venta,
Akmenės r.
sav.

UAB “Akmenės
energija”

UAB
“R.A.C.H.E.L.
Consulting”

Planuojama
ūkinė veikla
leistina.

Žilionių k.,
Šeduvos m.
sen.,
Radviliškio r.

UAB
„ViaModus“

UAB “COWI
Lietuva”

Planuojama
ūkinė veikla
yra leistina
pasirinktoje
vietoje

arba žolės siloso
fermentacijos proceso metu.
ŽŪB „Agrowill Vėriškės“
karvių komplekso sklypo
teritorijoje (išnuomotame
1,5 ha ploto žemės sklype)
planuojama statyti biodujų
jėgainę.
Veiklos vykdymui
numatoma įrengti
uždengiamas žaliavos
saugojimo silosines;
žaliosios masės dozavimo
įrenginį – dozatorių; pirminį
(talpa apie 5000 m3) ir
antrinį (talpa apie 2500 m3)
bioreaktorius, buferinę
mėšlo kaupyklą; siurblinę ir
valdymo–kontrolės patalpas
bei kogeneracinę elektrinę
su avariniu fakelu.
Biodujų gamybai bus
naudojamas mėšlas,
susidarantis ŽŪB „Agrowill
Vėriškės“ karvių komplekse
karvių auginimo metu.
Žalioji masė bus tiekiama
ūkininkų, esančių 30 km
spinduliu nuo planuojamos
veiklos vykdymo vietos.
Per metus planuojama
sunaudoti 29070 t mėšlo ir

žaliosios masės, iš kurios
bus išgaunama apie 3,8 mln.
Nm3 biodujų. Iš biodujų
kogeneraciniame įrenginyje
per metrus bus pagaminama
8200 MWh elektros
energijos ir 8400 MWh
šilumos energijos.
12.

PVSVA-9

201307-08

Šiluminės ir elektros
energijos gamyba
kogeneraciniame įrenginyje
deginant biodujas,
pagamintas iš kukurūzų arba
žolės masės siloso ir skysto
bei tiršto karvių mėšlo
fermentacijos proceso metu.
ŽŪB „Agrowill Kairėnai“
karvių komplekso sklypo
teritorijoje (išnuomotame
dviejų dalių 2 ha ploto
žemės sklype) planuojama
statyti biodujų jėgainę.
Veiklos vykdymui
numatoma įrengti žaliosios
masės dozavimo įrenginį –
dozatorių; pirminį biodujų
reaktorių (pūdytuvą), antrinį
biodujų reaktorių, buferinę
mėšlo kaupyklą; siurblinę ir
valdymo–kontrolės patalpas
bei kogeneracinę elektrinę
su avariniu fakelu.

Radviliškio
r., Grinkiškio
sen.,
Kairėnėlių k.,
Grinkiškio g.
53

UAB
„Denergija“

UAB “COWI
Lietuva”

Planuojama
ūkinė veikla
yra leistina
pasirinktoje
vietoje

Biodujų gamybai bus
naudojamas mėšlas,
susidarantis ŽŪB „Agrowill
Kairėnai“ karvių komplekse
karvių auginimo metu.
Žalioji masė bus saugoma
esamose silosinėse prie
jėgainės, kurias planuojama
uždengti plėvele. Silosinėse
susidariusios nuotekos
(siloso sultys) bus
surenkamos į surinkimo
šulinėlius ir
perpumpuojamos į
bioreaktorių tolimesnei
fermentacijai.
Per metus planuojama
sunaudoti 28600 t mėšlo ir
žaliosios masės, iš kurios
bus išgaunama apie 3,8
mln. Nm3 biodujų. Iš
biodujų kogeneraciniame
įrenginyje per metus bus
pagaminama 8200 MWh
elektros energijos ir 8400
MWh šilumos energijos.
13.

PVSVA10

201312-23

Minaičių pienininkystės
kompleksas
Pienininkystės komplekse
planuojama laikyti iki 6000
vnt. melžiamų karvių.

Paltynų k.,
Šaukoto sen.,
Radviliškio r.
sav.

ŽŪB „Minaičiai“ UAB
“R.A.C.H.E.L.
Consulting”

Planuojama
ūkinė veikla
yra leistina
pasirinktoje
vietoje

Galvijų laikymo sistema –
tvartinė, numatomas metinis
pieno primilžis – 48 tūkst.
t/m. Per metus susidarys
150 tūkst. kub. m skysto
mėšlo (410 kub. m/d.).
Šviežias skystas mėšlas bus
tiekiamas į biodujų gamybos
įrenginius. Iš skysto mėšlo
per metus bus išgaunama
vidutiniškai 5,5 mln. kub. m
biodujų (15 tūkst. kub.
m/d.). Šių dujų 2/3 bus
sudeginamos 999 kW galios
kogeneratoriuje ir 1/3 – 700
kW galios katilinėje.
Kogeneratorius gamins
elektros energiją, apie 8,47
mln. kWh/m., kuri bus
suvartojama pieno
komplekso veikloje.

14.

PVSVA-1

15.

PVSVA-2

201402-04

201410-28

Šiaulių nuotekų dumblo
apdorojimo įrenginiuose
apdoroto nuotekų dumblo
galutinis sutvarkymas,
t.y.sudeginimas (Jurgeliškių
k. 5, Šiaulių kaim.sen.,
Šiaulių rajonas)
Baldų gamyba iš beržo
masyvios medienos

Jurgeliškių k.
5, Šiaulių
kaimiškoji
sen., Šiaulių
rajonas
Radviliškio r.
sav.,
Radviliškio

UAB “Šiaulių
vandenys”

UAB
„Multimeda“

UAB “Sweco
Lietuva”

UAB
“Ekosistema”

Ūkinė veikla
leistina

Planuojama
ūkinė veikla
yra leistina

16.

PVSVA-3

201411-27

UAB „Multimeda“
teritorijoje įrengti du baldų
gamybos cechai, lentpjūvė,
briketų gamybos baras ir
briketų gamybos cechas,
tekinimo dirbtuvės, remonto
dirbtuvės, lakavimo,
pakavimo, medienos
paruošimo barai, medienos,
produkcijos ir pjuvenų
sandėliai, dvi katilinės,
keturios medienos
džiovyklos, žaliavų ir
gamybos cechai, šiltnamis,
administracinis pastatas.
Pagrindinė įmonės
gaminama produkcija yra
įvairūs baldai ir pjuvenų
briketai. Produkcija
gaminama iš apvalios
pjautinės medienos.
UAB “Vėjo parkai” 33 MW
galios vėjo elektrinių
parkas;
Numato 9 žemės ūkio
paskirties sklypuose
pastatyti 11 vėjo elektrinių,
kurių vienos nominali galia
3 MW- elektros gamyba iš
atsinaujinančių energijos
šaltinių.

m.,
M.Mažvydo
g. 12E,
12F,12A

Akmenės r.
sav. Kruopių
sen.,
Liepkalnio
k., Saunorių I
k., Saunorių
II k.,
Naujosios
Akmenės
kaimiškoji
sen.,
Kanteikių k.,

pasirinktoje
vietoje

UAB “Vėjo
parkai”

UAB “Aplinkos
vadyba”

Planuojama
ūkinė veikla
leistina.

PVSVA-3

Mergeluičių
k.,
Sablauskių k.
17.

PVSVA-4

201411-27

UAB “Vėjoteka” 30 MW
galios vėjo elektrinių parkas
Numato 10 žemės ūkio
paskirties sklypų pastatyti
10 vėjo elektrinių, kurių
vienos nominali galia 3
MW- elektros gamyba iš
atsinaujinančių energijos
šaltinių.

Akmenės r.
sav. Kruopių
sen.,
Kviečlaukio
k., Narčių k.,
Strimyliškių
k., Šliupščių
k., Dovydžių
k., Laumėnų
I k.

UAB “Vėjoteka”

UAB “Aplinkos
vadyba”

Planuojama
ūkinė veikla
leistina.

18.

PVSVA-5

201412-01

Bažnyčios g.
4, Joniškis

UAB “Fortum
Joniškio
energija”

UAB AF-Consult

Ūkinė veikla
leistina

19.

PVSVA-1

201501-06

Centrinės katilinės
rekonstrukcija – iškastinio
kuro keitimas į
atsinaujinantį kurą (2,00
MW galios biokuro katilo
įrengimas)
Vietoje esančio gamtines
dujas deginančio vandens
šildymo katilo pastatyti
naują biokuro katilą
kūrenamą smulkinta
mediena.
Gyvulininkystės padalinio
modernizavimas (pastato
renovavimas).
Vykdoma ūkinė veikla –
pieninių galvijų auginimas ir
veisimas, žaliavinio pieno

Dotiškių k. 2,
Sidabravo
sen.,
Radviliškio r.

Sidabravo žemės
ūkio bendrovė

UAB
Planuojama
„Ekokonsultacijos“ ūkinė veikla
yra leistina
pasirinktoje
vietoje

PVSVA-4

gamyba ir pardavimas,
mėsinių galvijų auginimas ir
pardavimas.

20.

PVSVA-2

201501-09

Sidabravo žemės ūkio
bendrovės teritorijoje
įrengtos keturios fermos, dvi
kraikinio mėšlo mėšlidės
(7380 kub.m ir 3909 kub.m)
du srutų rezervuarai (2410
kub.m ir 4215 kub.m),
melžimo aikštelė, buitinės
patalpos, daržinė bei
silosinės. Renovuojamas
esamas, bet nenaudojamas
veršidės pastatas, kuriame
numatyta 100 vietų 4-12
mėn. veršeliams.
Gyvulininkystės ūkyje
auginamos karvės, penimi
buliai, telyčios ir veršeliai
bei išgaunamas žaliavinis
pienas. Per metus
pagaminama apie 2800 t
natūralaus žaliavinio pieno,
užauginama apie 130 t
mėsos (gyvojo svorio).
Radviliškio katilinė (8 MW Žironų g. 3,
galios biokuro vandens
Radviliškis
šildymo katilas su
kondensaciniu
ekonomaizeriu)

UAB
„Radviliškio
šiluma“

UAB
„R.A.C.H.E.L.
Consulting“

Planuojama
ūkinė veikla
yra leistina
pasirinktoje
vietoje

Numatoma esamo
gamybinio pastato
rekonstrukcija, įrengiant 8
MW galios biokuro vandens
šildymo katilą su
kondensaciniu
ekonomaizeriu, kūrenamą
įvairia mediena, drožlėmis,
biokuro mišiniu, miško
kirtimų atliekomis. Metinis
pagaminamos šiluminės
energijos kiekis – apie
35085 MWh.
Katilinėje yra įrengti du
biokuru kūrenami vandens
šildymo katilai, turintys
kondensacinį ekonomaizerį
ir du dujomis kūrenami
katilai su kondensaciniu
šilumokaičiu. Deginant
biokurą kietųjų dalelių,
esančių dūmuose,
sugaudymui yra įrengti du
identiški oro teršalų valymo
įrenginiai – bateriniai
multiciklonai. Elektros
energijos gamybai įrengtas
kogeneratorius, kūrenamas
gamtinėmis dujomis.
Pagaminama elektros
energija naudojama įmonės
reikmėms.

21.

PVSVA-3

201501-15

22.

PVSVA-7

201504-10

23.

PVSVA-3

201501-15

24.

PVSVA-4

201503-06

25.

PVSVA-5

201503-08

26.

PVSVA-6

201504-02

Vienos vėjo jėgainės statyba
ir eksploatacija

Dargužių k.,
Lygumų sen.,
Pakruojo r.
sav.
UAB “Ruvera” veterinarinių Pakruojo g.
vaistų, higienos, kosmetikos 10, Šiauliai
priemonių, biocidų ir pašarų
produktų gamyba
Vienos vėjo jėgainės statyba Dargužių k.,
ir eksploatacija
Lygumų sen.,
Pakruojo r.
sav.
Sunkiasvorių automobilių
Pročiūnų g.
aptarnavimo centro su
16, Šiauliai
administracinėmis
patalpomis PVSV ataskaita

Algirdas
Laurikietis

UAB
,,Ekosistema’’

Planuojama
ūkinė veikla
leistina

UAB “Ruvera”

UAB “Aplinkos
vadyba”

Ūkinė veikla
leistina

Algirdas
Laurikietis

UAB
,,Ekosistema’’

Planuojama
ūkinė veikla
leistina

UAB “Krovlita”

UAB “Sweco
Lietuva”

Ūkinė veikla
leistina

Vegerių k.
5A, Paplės
sen.,
Akmenės r.
sav.

UAB
“Venergija”

UAB “Aplinkos
vadyba”

Planuojama
ūkinė veikla
leistina.

Šilumos ir elektros energijos Alksniupių
gamyba iš biodujų.
k.,

UAB
„Zenergija“

UAB „COWI
Lietuva“

Planuojama
ūkinė veikla

Centre numatoma aptarnauti
50 automobilių per dieną,
įrengti automobilų
stovėjimo aikšteles
(247vietas sunkvežimiams,
225 –lengviesiems
automobiliams)
UAB “Venergija” biodujų
jėgainė; Per metus bus
pagaminama ir sudeginama
4,05 mln. Nm3 biodujų.

Pakalniškių
Veikiančios žemės ūkio
sen.,
bendrovės „Draugas“
Radviliškio r.
pienininkystės komplekso
gamybinėje teritorijoje
planuojama statyti iki 999
kW kogeneracinę biodujų
jėgainę su priklausiniais.
Veiklos vykdymui
numatoma įrengti: žaliavos
priėmimo aikštelę, žaliosios
masės dozavimo įrenginį –
dozatorių; biodujų pirminį
reaktorių (pūdytuvą), antrinį
biodujų reaktorių, tretinį
biodujų reaktorių; siurblinę
ir valdymo–kontrolės
patalpas bei kogeneracinę
elektrinę su avariniu fakelu.
Biodujų gamybai bus
naudojamas visas mėšlas,
susidarantis ŽŪB „Draugas“
karvių auginimo metu ir
biologiškai skaidžios
atliekos.
27.

PVSVA-8

201504-30

Lygumų ŽŪB galvijų
Pakruojo r.
kompleksas (gyvulininkystė, sav. ,
pieninių galvijų auginimas) Lygumų sen.,
Lygumų
Komplekse auginama 1954 mstl.
sąlyginiai vienetai galvijų.
Ūkinės veiklos

yra leistina
pasirinktoje
vietoje

Lygumų žemės
ūkio bendrovė
įm. kodas
167938145

UAB
“R.A.C.H.E.L.
Consulting”

Planuojama
ūkinė veikla
leistina

28.

29.

30.

PVSVA-9

PVSVA11

PVSVA10

201505-08

201505-21

201505-22

organizatorius įgyvendinęs
projektą gyvulių skaičiaus
nedidina.
Biodujų jėgainė
Šiluminės ir elektrinės
energijos gamyba
kogeneraciniame įrenginyje
deginant biodujas
pagamintas iš biomasės
(siloso), karvių mėšlo ir
kitos biomasės (organinių
atliekų) fermentacijos
proceso metu.
Šilumos ir energijos gamyba
iš biodujų, susidarančio
karvių mėšlo, bioskaidžių
atliekų ir augalinės kilmės
biomasės fermentacijos
metu
Planuojama biodujų
jėgainės komplekso statyba,
biodujos bus deginamos 999
kW galios kogeneraciniame
įrenginyje.
Sunkiasvorių automobilių
aptarnavimo centro su
administracinėmis
patalpomis statybos ir
eksploatacijos PVSV
ataskaita

Kabališkių
k., Lygumų
sen.,
Pakruojo r.
sav.

UAB
,,Menergija’’
įm. kodas
302850089

UAB ,,Aplinkos
vadyba’’

Planuojama
ūkinė veikla
leistina

Taučiūnų k.,
Skaistgirio
sen., Joniškio
r.

UAB
“Nenergija”

UAB “COWI
Lietuva”

Ūkinė veikla
leistina

Aerouosto g.
2, Šiauliai

UAB “Scania
Lietuva”

UAB “Sweco
Lietuva”

Ūkinė veikla
leistina

31.

32.

33.

PVSVA12

PVSVA13

PVSVA14

201506-18

201507-31

201508-03

Centre numatoma aptarnauti
20 automobilių per dieną,
įrengti automobilų
stovėjimo aikšteles
(21vietas sunkvežimiams,
30 –lengviesiems
automobiliams)
Pieninių galvijų auginimas
ir veisimas, žaliavino pieno
gamyba ir pardavimas,
galvijų mėsai auginimas ir
pardavimas
PVSV atliekamas esamai
veikiančiai įmonei, siekiant
patikslinti SAZ ribų dydį.
Komplekse auginama 1051
SG galvijų pienui ir mėsai.
Pelaniškių ŽŪB galvijų
kompleksas (pieninių
galvijų auginimas)
Komplekse auginama 622
sąlyginiai vienetai galvijų.
Įgyvendinus statybos ir
rekonstrukcijos darbus
komplekse bus laikoma
1593 sąlyginiai vienetai
galvijų.
Šiluminės energijos gamyba
Šiam tikslui įrengti biokurą
deginantį vandens šildymo

Liepų g. 20C, Skaistgirio
Skaistgirio
žemės ūkio
mstl.,
bendrovė
Skaitgirio
sen., Joniškio
r.

UAB
Ūkinė veikla
“Ekokonsultacijos” leistina

Pakruojo r.
sav.,
Pašvitinio
sen.,
Peleniškių k.,
Fermų g. 1 ir
Fermų g.3

UAB
,,Infraplanas’’
Įm. kodas
160421745

Planuojama
ūkinė veikla
leistina

Klaipėdos
universiteto jūros
tyrimų atviros
prieigos centras

Ūkinė veikla
leistina

Pakruojo rajono
žemės ūkio
bendrovė
,,Pelaniškiai’’
įm. kodas
167995212

Mackevičiaus UAB ,,Litesko”
g.10,Kelmė
filialas ,,Kelmės
šiluma”

katilą ir kondensacinį dūmų
ekonomaizerį.

34.

35.

PVSVA15

PVSVA10

201508-12

201509-01

Pieninių galvijų auginimas
ir veisimas, žaliavinio pieno
gamyba ir pardavimas,
galvijų mėsai auginimas ir
pardavimas
PVSV atliekamas
veikiančiai fermai siekiama
patikslinti SAZ ribas,
vykdoma ūkinės veiklos
plėtra. Auginami gyvuliai
pienui ir mėsai. Naujai
projektuojamos 4 fermos po
295 vietas.
Medienos granulių gamyba
UAB „Gairelita“ vykdoma
veikla – medienos granulių
gamyba. Įmonės teritorijoje
įrengta viena granulių
gamybos linija, kurią sudaro
žaliavos malūnas su
pagalbiniais įrenginiais,
nusodinimo filtras,
granuliavimo bei pakavimo
įrenginiai. UAB „Gairelita“
planuoja padidinti gamybos
apimtis ir praplėsti veiklos
teritoriją. Numatoma

Mielaičių k.,
Kepalių sen.,
Joniškio r.

ŽŪB “Kepaliai”

UAB
Ūkinė veikla
“Ekokonsultacijos” leistina

Radviliškio r.
sav.,
Radviliškio
m.,
Žironų g. 12,
4D.

UAB „Gairelita“

UAB „Infraplanas“ Planuojama
ūkinė veikla
yra leistina
pasirinktoje
vietoje

įmonės rekonstrukcija,
kurios metu esamoje
teritorijoje planuojama
statyti du priestatus, du
sandėlius, granulių
saugojimo bokštą,
stacionarų smulkintuvą,
įrengti papildomą gamybinę
liniją ir džiovyklą su
džiovinimo proceso
įrenginiais.
Projektuojamuose
priestatuose bus įrengiamos
dvi granuliavimo linijos su
praplėtimo galimybe ir
hidraulinė patalpa. Sausos
žaliavos malūnas su
pagalbiniais įrenginiais,
žaliavos maišyklės įranga
bei vamzdynas bus
montuojami lauke, šalia
esamo malūno ir
nusodinimo filtro. Metinis
numatomų pagaminti
medienos granulių kiekis 150000 t.
36.

PVSVA17

201509-14

Šiaulių miesto Kairių
buitinių atliekų sąvartynas
(neeksploatuojamas nuo
2008)

Šiaulių g. 24,
Bertužių k.,
Šiaulių
rajonas

VĮ “Šiaulių
region atliekų
tvarkymo
centras”

UAB “Sweco
Lietuva”

Ūkinė veikla
leistina

Šia PVSV
ataskaita
nustaomas SAZ
nebeveikiančiam
buitinių atliekų
sąvartynui

37.

PVSVA18

201511-24

Plastiko gaminių
smulkinimas,
granuliavimas; Žemės
sklypas, kurio kad. Nr.
3208/0002:145

38

PVSVA-1

201603-31

Žeimelio ŽŪB
gyvulininkystės kompleksas
Komplekse auginama 1349
sąlyginiai vienetai galvijų.
Įgyvendinus statybos ir
rekonstrukcijos darbus
gyvulininkystės komplekse
galvijų skaičius liks toks
pat.

Gulbinų k.v.,
Smiltinės g.
32, Smiltinės
km.,
Akmenės
sen.,
Akmenės r.
sav.
Pakruojo r.
sav.,
Žeimelio
sen., Vileišių
k.

UAB
“DANRAVA”

UAB
“Ekosistema”

Planuojama
ūkinė veikla
leistina.

Žeimelio žemės
ūkio bendrovė
Įm. kodas
167995746

UAB
,,Infraplanas’’
Įm. kodas
160421745

Planuojama
ūkinė veikla
leistina

