
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1 
 
 

JURIDINIO ASMENS LICENCIJA 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 2 
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Priedas Nr. 3 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA CADNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ldienos ekvivalen 5000 1,5 m) 

 
-   ribos;          - kelias;        - pastatas;         - -  

- - gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;           - gyvenamosios paskirties pastatas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lvakaro ekvivalen 5000 1,5 m) 

 
-  - kelias;        - pastatas;         - -  

- - gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;           - gyvenamosios paskirties pastatas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lnakties ekvivalen 5000 1,5 m) 

 
-  - kelias;        - pastatas;         - -  

- - gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;           - gyvenamosios paskirties pastatas. 
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AUTOTRANSPORTO  
Ldienos ekvivalentinis 5000 1,5 m) 

 
-  - kelias;        - pastatas;          

             - gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;           - gyvenamosios paskirties pastatas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOTRANSPORTO  
Lnakties ekvivalen 1,5 m) 

 
-  - kelias;        - pastatas;          

             - gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;           - gyvenamosios paskirties pastatas. 
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ytuvas, frontalinis krautuvas, traktorius pagal 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA AERMOD VIEW 
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(matavimo) vietoje 

val./metus 
pavadinimas Nr. 

 
X;Y m 

enys, 
m 

srauto greitis, 
m/s oC Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Plento g. 26,  

Ortakis 001 6225984,0     536534,0 4,5 0,3 16,1 8 1,105 294 
Ortakis 002 6225981,0     536536,0 3,5 1,0 11,2 32 7,870 316 

Neorganizuotas 601 6225979,0     536539,0 10,0 0,5 5,0 0 0,981 294 
Aplinkkelio g. 2,  

Ortakis 004 6226966,0     536401,0 6,2 0,4 8,5 8 1,037 244 
Ortakis 005 6226962,0     536399,0 6,2 0,4 8,4 8 1,025 244 
Ortakis 006 6226960,0     536389,0 6,0 1,0 12,1 29 8,586 568 
Ortakis 007 6226960,0     536389,0 4,0 1,0 12,0 29 8,515 568 
Ortakis 008 6226960,0     536389,0 2,0 1,0 12,1 29 8,586 568 

Kaminas 009 6226957,0     536394,0 8,0 0,3 3,9 1,28 0,188 568 
Neorganizuotas 602 6226965,0     536382,0 10,0 0,5 5,0 0 0,981 244 

2  

Cecho ar kt. 
Pavadinimas arba Nr. 

   

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis 

t/metus vnt. vidutinis maks. 

Plento g. 26,  
 -100 001  4281 g/s 0,16251 0,16251 0,172 

 degikliu Bentone B65-2 (0,285 
- 1,174 MW galios) 

002 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,09757 0,09757 0,111 
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,32173 0,32173 0,366 

 6486 g/s 0,0211 0,0211 0,024 
 4281 g/s 0,44568 0,44568 0,507 

Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,09845 0,09845 0,112 
  601  4281 g/s 0,39305 0,39305 0,416 

Aplinkkelio g. 2,   
  004  4281 g/s 0,06375 0,06375 0,056 
  005  4281 g/s 0,06375 0,06375 0,056 

  006  4281 g/s 0,05184 0,05184 0,106 

  007  4281 g/s 0,05184 0,05184 0,106 
  008  4281 g/s 0,05184 0,05184 0,106 

  602  4281 g/s 0,29599 0,29599 0,260 

 

ARAJ 

Skysto kuro degiklis                                                     
R.B.L. R130/M 

009 

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 34,7 75,0 0,169 
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 196,0 207,0 0,556 

 6493 mg/Nm3 17,8 23,6 0,036 
Sieros dioksidas (A) 1753 mg/Nm3 0,0 0,0 0,171 

* -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  



  















































































 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 4 
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APLINKOS APSAUGOS AGENT RA

Biudžetin  staiga, A. Juozapavi iaus g. 9, LT-09311 Vilnius, te l. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt,  http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir  saugomi Juridini  asmen  registre,  kodas 188784898

 

UAB „Statybos valdymo biuras“,
El. p. info@svbcentras.lt

 Adresatams pagal 

 2021-12-22 Nr. SD-187

ATRANKOS IŠVADA   RAJONO     
  K.,  SEN.,  R.,  POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMO

2022-01-    Nr. (30.2)-A4E-

1. Planuojamos  veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 
asmuo, adresas, tel.).

 rajono   Aplinkkelio g. 2,  k.,  r,, tel. +370 657 84449, el. 
p. ekoaruodai@gmail.com. 

2. Poveikio aplinkai vertinimo   (juridinio asmens pavadinimas, 
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Statybos valdymo biuras“, Gedimino g. 47-311, Kaunas, tel. +370 37 206356, el. p. 
info@svbcentras.lt.

3. Planuojamos  veiklos atrankos  poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis 
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos  veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo  7 straipsnio 2  nurodant šio  2 priedo  (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos  veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo  (toliau – PAV  2 priedo 14 punktu:  planuojamos 

 veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo  vertinamas,   ar  planuojamos  
veiklos, kuriai turi  atliekama atranka  poveikio aplinkai vertinimo,    
planuojamos  veiklos bet koks keitimas ar      
gamybos proceso ir    ar  gamybos  produkcijos 
kiekio (masto) ar      kai planuojamos  veiklos 
keitimas ar  gali daryti   aplinkai, išskyrus šio  1 priedo 10 punkte 
nurodytus atvejus.

4. Planuojamos  veiklos vieta.
Planuojama  veikla (toliau –  bus vykdoma  sklypuose,  adresas Plento 

g. 32 (kad. Nr. 3615/0004:27), Plento g. 44 (kad. Nr. 4400-1953-3851) ir Plento g. 36A (kad. Nr. 
315/0004:506)  k.,  sen.,  r. sav.
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Pagal  rajono  teritorijos bendrojo plano pagrindinio  sprendinius, 
 teritorija yra  regioniniame parke, esamoje užstatytoje, urbanizuotoje teritorijoje. 
Artimiausia  teritorija yra  parkas, nuo  teritorijos ribos  4,2 km 
  kryptimi.

Artimiausi   plotai  molio karjeras (reg. Nr. 1748) ir   
karjeras (reg. Nr. 2408) nuo planuojamos  veiklos teritorijos  2,4 km  kryptimi 
ir 3,6 km   kryptimi.

Šalia  teritorijos  gretimame sklype už 85 m   nuo esamo 
 veiklos sklypo užfiksuota  Nr.726   kelio pasvalys-Biržai 

sankasos  Kitos artimiausios  ir  užfiksuotos už 300 m  ir 440 
m   kryptimi:  Nr. 727 (tarp Sodžiaus ir   kalvos šlaite), 

 Nr.717 (nauja    pseudokalvos šlaite) ir  Nr. 1358 (nauja 
   pseudokalvos šlaite). Nuo planuojamos  veiklos teritorijos 1 km 

spinduliu užfiksuota 13  6  ir viena nuošliauža.
Artimiausi geotopai –  draustinis  draustinis (Nr.327) nuo  

teritorijos  0,7 km   kryptimi, Jaronio   (Nr.18) nutolusi 1,9 km 
  kryptimi,  akmuo (Nr.623)  3,4 km   kryptimi.

Artimiausia požeminio vandens   požeminio vandens  Nr. 
3746 nuo  teritorijos nutolusi 626 m  kryptimi. Kitos artimiausios  ir  

 paslauga“  nutolusios   kryptimi 3,9 km ir 4,8 km atstumu.
 teritorija patenka   Lietuvos   Dalis  ir   

patenka  didelio aktyvumo   dalis  mažo aktyvumo  
Pagal Lietuvos kraštovaizdžio estetinio vizualinio potencialo sprendinius teritorija patenka  

V1H2-a  Vertikalioji  V1 – silpna vertikalioji  (banguotasis bei  
 kraštovaizdis su    kompleksais). Horizontalioji  H2 – 

 pusiau   dalimi   kraštovaizdis. Vizualinis 
dominantiškumas a – kraštovaizdžio     ir  

 kompleksai.   kraštovaizdis kaimiškas (antropogenizuotas, 
agrarinis).

Vadovaujantis  rajono  teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso 
vystymo sprendiniais planuojamos  veiklos teritorijos  gamtinio karkaso 
indeksas S3 – vidinio stabilizavimo arealas, geoekologinis potencialas Gpž – pažeistas 
geoekologinis potencialas, gamtinio karkaso  tvarkymo krypties tipas F –  ir 
gausinami kraštovaizdžio  atkuriantys elementai.

Esamos veiklos ir  sklypai patenka   regioninio parko   regioninio 
parko tvarkymo plane  teritorijai  nustatyta  Pagal   kadastro 

  hidrografinis draustinis nuo  sklypo ribos  182 m   
kryptimi, Tatulos kraštovaizdžio draustinis 168 m  kryptimi,  geologinis draustinis 
617 m   kryptimi. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos:  miškas (BAST) 

 3,8 km  kryptimi, Karajimiško kaimo  (BAST) – 7,6 km   kryptimi, 
 miškas (BAST) – 6,9 km  kryptimi,   (BAST) – 7,8 km  kryptimi.

Artimiausi miško masyvai nuo  teritorijos  314 m bei 400 m  kryptimi.
Esami, projektuojami/ rekonstruojami pastatai ir statiniai nepatenka  paviršinio vandens 

  apsaugos  ir paviršinio vandens telkinio apsaugos  Artimiausi 
paviršiniai telkiniai upelis  nuo  teritorijos nutolusi 328 m  kryptimi, upelis Tatula 
– 664 m  kryptimi. 

Artimiausias  paskirties pastatas  rajono  universalus 
daugiafunkcis centras esantis Žalgirio g. 17, Kirdonys,  r. Pastatas nuo esamo  
komplekso sklypo ribos  550 m atstumu  kryptimi. Kiti artimiausi  
paskirties pastatai:   mokykla, esanti adresu  g. 10,   r. nuo 
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planuojamos  veiklos sklypo ribos nutolusi 3,9 km   kryptimi;  rajono 
 Jurgio Bielinio bibliotekos   padalinys esantis adresu  g. 

2,   r. nuo planuojamos  veiklos sklypo ribos nutolusi 4 km   
kryptimi, 4,4 km;  reabilitacijos  esanti adresu  g. 43 ,  km.,  
sen.,  r. nuo planuojamos  veiklos sklypo ribos nutolusi 4,4 km   kryptimi.

Artimiausi gyvenamos paskirties pastatas nuo  komplekso  ribos yra 
  35 m atstumu   (adresas Plento g. 30,  k.,  sen.,  r. sav.). 

Artimiausias gyvenamos paskirties pastatas nuo esamo tvarto  117 m, nuo rekonstruojamo 
tvarto – 153 m, nuo projektuojamos tiršto (kraikinio)   – 145 m; kiti artimiausi 
gyvenamos paskirties pastatai esantys  kaime, nuo planuojamos  veiklos teritorijos 

 174-289 m atstumu   (Sodžiaus g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  Pušyno g. 1, 3, 5, 7, 
 k.,  sen.,  r. sav.).

 teritorijoje ir jos      Artimiausios 
nekilnojamosios   nuo  sklypo ribos: už 1,8 km  kryptimi esantys 

 dvaro sodybos fragmentai (kodas 417); už 1,4 km  kryptimi siaurojo geležinkelio 
kompleksas (kodas 21898); už 1,6 km  kryptimi siaurojo geležinkelio komplekso  
stotis (kodas 21907); už 1,6 km  kryptimi  kaimo  mokyklos pastatas (kodas 
1311); už 2,9 km   kryptimi Lietuvos  kapas (kodas 31903); už 3,6 km  

 kryptimi klebonijos ir   kompleksas (kodas 1312).
5. Trumpas planuojamos  veiklos aprašymas. 

 sklypo, adresu Plento g. 32 (kad. Nr. 3615/0004:27)  k.,  sen.,  
r. sav., naudojimo paskirtis –    sklypo plotas 2,5584 ha. Sklype planuojama 
esamo  (unik. Nr. 3697-7022-0014) ir  (unik. Nr. 3697-7022-
0025) rekonstravimas, bei naujos skysto   (plotas 1417 m2,  3557 m3) ir tiršto 

  statyba (2242 m2,  4 732 m3).  sklypo, adresu Plento g. 44 (kad. Nr. 
3615/0004:452)  k.,  sen.,  r. sav., naudojimo paskirtis –    
sklypo plotas 1,2260 ha. Sklype planuojama griauti du esamus  paskirties pastatus (unik. Nr. 
4400-0852-5422, unik. Nr. 4400-0852-5488), bei  paskirties 

 (unik. Nr. 4400852-5444).  fermos paskirties  vietoje planuojama 
naujos 400     statyba (užstatymo plotas 4707 m2).  sklypo, 
adresu Plento g. 36A (kad. Nr. 3615/0004:506)  k.,  sen.,  r. sav., naudojimo 
paskirtis –    sklypo plotas  1,7834 ha. Sklype planuojama siloso  statyba 
(užstatymo plotas 3651 m2).

 komplekso teritorijoje yra gerai išvystyta   visos 
reikiamos  komunikacijos.   patenkama privažiavimu iš  veiklos  

   Plento  (krašto kelias Nr. 125 Biržai-Raubonys). Prie naujai 
statomo  pastato ir   bus projektuojami privažiavimai, aptarnavimo  
Nauja  bus prijungiama prie  vandentiekio ir elektros   vandens  

 nenumatoma. 
Po    komplekse bus laikoma 700 vnt.   100 vnt. 

 ir   860 vnt. prieauglio. Po  bendras   
    nuo 317 SG (laikoma šiuo metu) iki 1177 SG.

Projektuojamas   tvartas „šalto“ tipo. Oro išmetimas bus neorganizuotas per 
 sienose numatomas  ventiliacines užuolaidas, taip pat stogo kraige  
    naujai projektuojamame tvarte kaip ir esamuose tvartuose 

vykdomas mechanizuotai, mobiliu  dalintuvu, galvijai girdomi iš   
 bus šalinamas skreperiais, kurie  per kritimo angas nukreips    ir toliau 

nukreipiamas   iš kurios panardintu  siurbliu  perpumpuojamas   
(Nr.7) ir  skysto   (Nr.8). Projektuojamos skysto   talpa 
3557 m3.
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Esamame tvarte Nr. 2 ir rekonstruojamuose tvartuose Nr. 3, 4 gyvuliai bus laikomi ant tiršto 
 technologijos. Iš  tirštas  kaupiamas  tiršto   (Nr.6) ir 

naujai projektuojamoje (Nr.9). Esamos tiršto   su aptarnavimo aikštele plotas 453 
m2,  800 m3. Projektuojamos tiršto  laikymo  su aptarnavimo aikštele plotas 
2242 m2,  4 732 m3.

 komplekse susidarysiantis 6  laikotarpyje skysto  kiekis  
buitine, gamybines ir užterštas paviršines nuotekas ) sudarys 10291 m3. Bendra esamos ir 
projektuojamos skysto   talpa 8537 m3 (esama 4980 m3, projektuojama 3557 m3). 
1754 m3  skysto  kiekis srutovežiais (26 m3 talpos) bus priduodamas pagal  

 gamybai    UAB„Agaras“, adresu  k.,  r.
 komplekse susidarysiantis 6  laikotarpyje tiršto  kiekis 4263 m3. 

Bendra esamos ir projektuojamos tiršto   talpa 5532 m3 (esamos tiršto  
 su aptarnavimo aikštele plotas 453 m2,  800 m3, projektuojamos plotas 2242 m2, talpa 

4 732 m3).
Skystas  iš  bei tirštas  iš  naudojamas laukams  

laikantis  aktuose nustatytais terminais.  vykdomas pagal iš anksto suderintus 
 planus.  rajono   deklaruota 1905,39 ha   Šis turimas 
  kiekis yra pakankamas  Kadangi naudojami  laukai yra  

Lietuvos karstiniame regione, tai     bus vykdomas laikantis Lietuvos 
Respublikos   naudojimo   108 straipsnio 2 dalyje  

Vanduo tiekiamas iš  vandentiekio  ir iš  rajono   
 sklype (adresu Plento g. 36A)   kurio Nr. 73610. Vanduo 

komplekse naudojamas  girdymui, technologiniam procesui,   
 Geriamo vandens poreikis – 38 402 m3/m (38 219 m3/m  poreikiams,  
  183 m3/m). 
 metu susidariusios atliekos,   nustatyta tvarka bei terminais bus 

priduodamos  tvarkytojams.
 patalpose    kiekis yra prilyginamas sunaudojamo 

vandens kiekiui.  komplekse   susidarys apie 0,5 m3  183 
m3/metus.  nuotekos Traidenio tipo NV-A-1, 0,8 m3  našumo. Išvalytos  
nuotekos nuvedamos   skysto   iš kurios patenka  skysto  

 veiklos metu  nuotekos susidarys nuo pieno bloke  melžimo 
  ir siloso   nuotekos iš pieno bloko surenkamos  

o iš ten paduodamos  skysto   bei kartu su skystuoju  naudojamos laukams 
   kiekis atitinka suvartojamo technologinio vandens    

laikotarpyje susidarys 1260 m3, per metus susidarys 2520 m3  
Nuo esamos ir projektuojamos tiršto   ir  aptarnavimo  išsiskyrusios 

srutos ir lietaus nuotekos surenkamos ir nukreipiamos   ir  skysto  
 bei kartu su skystuoju  panaudojamos laukams  Nuo tiršto    
 laikotarpyje susidarys 1193 m3  per metus 2396 m3. Iš siloso  

išsiskyrusios siloso sultys bei  nuotekos nuo   (skysto   
aptarnavimo  surenkamos  skysto  kaupimo  bei kartu su skystuoju  
panaudojamos laukams  Nuo siloso  per metus susidarys 353 m3, nuo   
56 m3. 

Nuo  krituliams    kaip tiršto  skysto   
aptarnavimo    nuotekos sutvarkomos kaip  
surenkamos  gelžbetoninius  išpumpuojamos ir nukreipiamos  skysto   
Švarus lietaus vanduo nuo   nebus užterštas pavojingomis medžiagomis ir 
lietvamzdžiais bus nuvedamos  teritorijos žaliuosius plotus.  nuotekos nuo   
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(danga žvyras) –  ir  nesurenkamos. Nuo    nuotekos 
paviršiaus formavimo  nuvedamos  teritorijos žaliuosius plotus.

Tiršto   ir skysto   bus projektuojamos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos   ministro 2009 m.  21 d.  Nr. 3D-602    
technologinio projektavimo   TPT 01:2009“ patvirtintomis 

 metu bus nauji aplinkos oro taršos šaltiniai. Sklype, adresu Plento g. 32,  k., 
 sen.,  r. sav.,  neorganizuoti taršos šaltiniai Nr. 608 ir 609 rekonstruojami 

esami tvartai. Tvartuose numatoma laikyti  karves bei  (viso 437 SG). Oras iš 
 pasišalins  per ventiliacinius kanalus.  laikymo tvarte metu  aplinkos  

išsiskirs amoniakas (NH3), lakieji organiniai junginiai (LOJ), kietosios  (KD10 ir KD2,5) ir 
kvapai. Iš    tirštas  bus laikomas projektuojamoje tiršto 
(kraikinio)   stacionarus neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 607. Skysto  
laikymui, šiame sklype projektuojama skysto   stacionarus neorganizuotas taršos 
šaltinis Nr. 610. Iš tiršto (kraikinio)   ir skysto   išsiskirs amoniakas 
(NH3), azoto oksidai (NOx) ir kvapai. Sklype, adresu Plento g. 44,  k.,  sen.,  
r. sav., projektuojamas stacionarus neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 611,   tvartas. 
Tvarte planuojama laikyti 400 vnt.   Oras iš tvarto pasišalins  per 

 sienose  ventiliacines užuolaidas ir stogo kraige    
Sklype, adresu Plento g. 36A,  k.,  sen.,  r. sav. projektuojami  
neorganizuoti taršos šaltiniai Nr. 616-618, trys siloso  Iš siloso   aplinkos  
išsiskirs kvapai. Po  komplekso   veiklos teritorijoje bus 16 vnt. 

  aplinkos oro taršos  iš   aplinkos  pateks 30,5 t/m 
 o iš   pateks 12,430 t amoniako.

 sklaidos  atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo 
  versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software) ir gauti šie rezultatai: 

1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija artimiausioje gyvenamosios ir  
paskirties  aplinkoje be fono siekia 1,5 3 (0,8 %   (toliau – RV)),  

 – 81,4 3 (40,7 % RV).   azoto dioksido koncentracija be fono siekia 0,06 
3 (0,2 RV), o   – 6,5 3 (16,3 % RV);     (K10) 

koncentracija artimiausioje gyvenamosios ir  paskirties  aplinkoje be fono 
siekia 5,6 3 (14,0 % RV), su fonu – 24,8 3 (62,0 % RV). 24 val. 90,4 procentilio  

 (K10) koncentracija be fono siekia 16,0 3 (32,0 % RV), o su fonu – 48,4 3 (96,8 
% RV);     (K2,5) koncentracija artimiausioje gyvenamosios ir 

 paskirties  aplinkoje be fono siekia 0,23 3 (1,2 % RV), o su fonu – 14,0 
3 (70,0 % RV).  aplinkos oro  koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu 

neviršija aplinkos oro užterštumo   aplinkos pažemio ore.   
didžiausia amoniako (NH3) 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono yra 26,5 µg/m3 (13,3 % 
RV), o  24 val. koncentracija be fono yra 22,9 µg/m3 (57,3 % RV) ir taip pat neviršys 
nustatytos  

   siloso sukeliamo kvapo emisijoms  buvo priimtos šios  
 - vienas sutartinis gyvulys (SG) išskiria 17 OUE/s  nuo  laikomo  

paviršiaus išsiskiria 10 OUE/m2/s   nuo siloso   zonos sudaro 20 OUE/m2/s 
    modeliavimas buvo atliktas programa AERMOD View. Pagal 

pateiktus   veiklos sukeliamo kvapo 1 val. 98,08 procentilio koncentracija (1,5 
m aukštyje virš  artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, adresu Plento g. 24 ir Plento g. 30, 
Kirdonys,  r., sieks 2,4 – 2,6 OUE/m3 ir neviršys 8  kvapo  (8 OUE/m3) 

  nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos  
 gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2010 m. spalio 4 d. Nr. V-885   Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo 
koncentracijos   gyvenamosios aplinkos ore“ ir   gyvenamosios aplinkos 
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ore  patvirtinimo“. Ties    komplekso teritorijos ribomis 
 kvapo koncentracija sieks 2,0 – 3,7 OUE/m3.

 triukšmo sklaidos   esami ir planuojami  
  ir  (lengvasis ir sunkusis autotransportas) triukšmo šaltiniai, kurie 

bus eksploatuojami  veiklos objekto teritorijoje po    16 vnt. 
 rekonstruojamame tvarte Nr. 3; pieno šaldymo ir melžimo   pieno 

bloke, 2 vnt. siurbliai; 2 vnt.    darbo zonos;    
  ir  transporto  manevravimas  teritorijoje. Triukšmo 

modeliavimas atliktas programa CadnaA 1,5 m aukštyje,  triukšmo  sukeliamo 
triukšmo lygius, triukšmo barjerus, triukšmo  darbo   ir  transporto 

     Pagal Atrankos informacijoje pateiktus  
artimiausioje  veiklai gyvenamojoje aplinkoje (Pušyno g. 7,  Plento g. 24, Plento g. 30, 
Kirdonys,  r.)   triukšmo  sukeliamas ekvivalentinis garso  lygis dienos 
metu sieks 25 – 46 dBA, vakaro metu 6-21 dBA, nakties metu 13 – 29 dBA ir neviršys Lietuvos 
higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir  
paskirties pastatuose bei  aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2011 m. birželio 13 d.  Nr. V-604  Lietuvos higienos normos HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir  paskirties pastatuose bei  
aplinkoje“ patvirtinimo“,  triukšmo     
autotransporto srauto   triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje,   viešojo naudojimo kelio, kuriuo naudosis su planuojama  
veikla  autotransportas - kelio Nr. 125 (Raubonys- Biržai) 6,61–19,9 km atkarpoje. Pagal 
pateiktus  autotransporto sukeliamas triukšmas (ekvivalentinis garso  lygis) 
šalia kelio atkarpos  gyvenamojoje aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normos HN 
33:2011  triukšmo    

6.  numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam  ir   grafikas.

6.1.  komplekse   ir amoniako išsiskyrimo mažinimui bus 
taikomos šios  tiršto   ir skysto   bus dengiamos 20 cm 

 sluoksniu; kas   laikymo  grindys bus išpurškiamos preparatu Plocher, 
skirtam aerobiniam  ir  kompostavimui.   bus sunaudojama 3 ml/m2, toliau 
pastoviam naudojimui   per  4 ml vienam sutartiniam gyvuliui arba 2 ml/m² tvarto 

 plotui.
6.2. Skystas   ir užterštos  nuotekos, bus kaupiamos esamoje ir 

projektuojamoje skysto   Tirštas  laikomas esamoje ir projektuojamoje tiršto 
  Dalis  komplekse  skysto/tiršto  bus 

priduodamas  gamybai    
6.3. Vykdomos veiklos metu  kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos 

informacijoje pateiktus arba  aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas  
nedelsiant taikyti papildomas  aplinkai  priemones arba mažinti veiklos 
apimtis/nutraukti 

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais  laikytis    
     teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti 

veiklos rodiklius.
6.5. Prie planuojamos skysto   numatoma    su 

kontrolinio drenažo   ar nepatenka skystas   gruntinius vandenis. Skysto 
  bus nuolat stebimas skysto  lygis.
7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos 
7.1.  nepatenka  „Natura 2000“  Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos: 

 miškas (BAST)  3,8 km  kryptimi, Karajimiško kaimo  (BAST) – 
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7,6 km   kryptimi,  miškas (BAST) – 6,9 km  kryptimi,   
(BAST) – 7,8 km  kryptimi.

7.2.    saugotinos  paveldo  nepatenka. Pagal   
 sistemos duomenis  plote ir jo   fiksuota   

 buvimo 
7.3.  atitinka  rajono  teritorijos bendrojo plano sprendinius.  

teritorija yra  regioniniame parke, esamoje užstatytoje, urbanizuotoje teritorijoje.
7.4. Skysto ir tiršto     bus vykdomas laikantis  Lietuvos 

karstiniam regionui    Lietuvos Respublikos   naudojimo 
  108 straipsnio 2 dalyje.
7.5. Pagal atlikus suminio triukšmo lygio  nustatyta, kad artimiausioje 

gyvenamoje aplinkoje suminis triukšmo lygis  apie 25 – 46 dBA dB(A) neviršys Lietuvos 
higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir  
paskirties pastatuose bei  aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2011 m. birželio 13 d.  Nr. V-604  Lietuvos higienos normos HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir  paskirties pastatuose bei  
aplinkoje“ patvirtinimo“.

7.6. Pagal  t  sklaidos   buvo nustatyta, kad maksimalios 
anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2),   (KD10), sieros dioksido (SO2) 
pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu neviršija aplinkos oro užterštumo  

 aplinkos pažemio ore, o didžiausia amoniako (NH3) 1 val. 98,5 procentilio 
koncentracija be fono yra 26,5 µg/m3 (13,3 % RV (200 µg/m3)), o  24 val. koncentracija 
be fono yra 22,9 µg/m3 (57,3 % RV ( 40 µg/m3)).

7.7.  teritorijos kraštovaizdis kaimiškas (antropogenizuotas, agrarinis). Šiuo metu 
teritorijoje veikia  rajono    kompleksas.  

   kraštovaizdžio estetinei kokybei, kadangi planuojamas užstatymo 
intensyvumas ir aukštingumas neišskirs planuojamos teritorijos iš esamo užstatymo konteksto.

7.8. Pagal    modeliavimo rezultatus nustatyta, kad ties   
 komplekso teritorijos ribomis  kvapo koncentracija sieks 2,0 – 3,7 

OUE/m3 ir neviršys 8  kvapo  (8 OUE/m3)  
Poveikio aplinkai vertinimo   Nacionalinio  sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos  departamentas pagal PAV  6 straipsnio 5 
dalies 1  atsakingas už planuojamos  veiklos     
sveikatai, galimo poveikio  sveikatai  2021-12-30 raštu Nr. (5-11 14.3.5 
Mr)2- 147473  priimti atrankos  kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

   valdybos    tarnyba pagal PAV 
 6 straipsnio 5 dalies 3  atsakinga už planuojamos  veiklos vykdymo metu 

        joms išvengti 
ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2021-12-30 raštu Nr. 9.4-5-1361   priimti atrankos 

 kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  paveldo departamento prie 
 ministerijos  – Utenos teritorinis skyrius pagal PAV  6 straipsnio 5 

dalies 2  atsakingas už  planuojamos  veiklos  nekilnojamajam  
paveldui, 2021-11-04 raštu Nr. 2PU-964-(9.38-PU)  priimti atrankos  kad poveikio 
aplinkai vertinimas neprivalomas.  rajono  administracija pagal PAV  6 
straipsnio 5 dalies 5  atsakinga už planuojamos  veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant   ir   
planavimo  sprendinius bei galimybes pagal   reikalavimus juos keisti ir  
pagal  vykdomo  aplinkos  (monitoringo) duomenis,  
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Aplinkos apsaugos  pasibaigus  teikimo terminui  planuojamos  
veiklos poveikio aplinkai vertinimo,  ir  iš suinteresuotos  negavo.

8. Priimta atrankos išvada. 
Atsižvelgiant   motyvus ir vadovaujantis PAV  7 straipsnio 7 dalimi, 

priimama atrankos išvada  rajono   planuojamai  veiklai -  rajono 
   komplekso   k.,  sen.,  r. sav., - poveikio 

aplinkai vertinimas neprivalomas. 
Atrankos išvada yra priimta pagal  atrankos  kuri yra patalpinta Aplinkos 

apsaugos  tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai 
vertinimas (PAV) > 2021 metai > 3. Atrankos  poveikio aplinkai vertinimo informacija 2021 m. 
>  regionas (16)  ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis. 

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka. 
   turite   Lietuvos   komisijai (Vilniaus g. 

27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio    tvarkos 
 nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui  g. 2, 

01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos   teisenos  nustatyta tvarka per 
  nuo jo paskelbimo arba  dienos.

Personalo ir  valdymo skyriaus  
atliekanti direktoriaus pavaduotojo funkcijas

Jolanta 

Raimondas Palionis, tel. 8 686 73805, el. p. raimondas.palionis@gamta.lt
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APLINKOS APSAUGOS  ATRANKOS    RAJONO 
      K.,  SEN., 

 R., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
 

 rajono   administracijai
El. p. savivaldybe@birzai.lt

Nacionalinio  sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos   
departamentui

El. p. panevezys@nvsc.lt

 apsaugos ir  departamento prie Vidaus  ministerijos

   valdybos   priešgaisrinei  tarnybai
El. p. birzai.pgt@vpgt.lt

 paveldo departamento prie  ministerijos  Utenos teritoriniam 
skyriui

El. p. panevezys-utena@kpd.lt

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
El. p. info@aad.am.lt





















 

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

 

 
2022-11-17 16:39:46 

 

1. Nekilnojamojo turto registre registruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/573265 

Registro tipas: s sklypas su statiniais 
Sudarymo data: 2006-04-21 

Adresas:  s sen., Kirdoni  k., Plento g. 36 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

s sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-1963-4005 

s sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietov s pavadinimas: 3615/0004:453 Kirdoni  k.v. 

Daikto pagrindin  naudojimo paskirtis: s kio 
s sklypo naudojimo b das: s s sklypai 

s sklypo plotas: 0.2000 ha 
 0.2000 ha 

s kio naudmen   44.0 
Matavim  tipas: s sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 

Vidutin  rinkos vert : 145 Eur 
Vidutin s rinkos vert s nustatymo data: 2008-07-02 

Vidutin s rinkos vert s nustatymo b das: Masinis vertinimas 
Kadastro duomen  nustatymo data: 2008-07-02 

 

 2.2. 
 

 

Pastatas - Sand lis 
Unikalus daikto numeris: 4400-0843-1512 

Daikto pagrindin  naudojimo paskirtis: Sand liavimo 
jimas plane: 1I1p 

 1977 
Statybos pabaigos metai: 1977 

Baigtumo procentas: 100 % 
 N ra 

Vandentiekis: N ra 
Nuotek   N ra 

Dujos: N ra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Bitumas 
 skai ius: 1 

Bendras plotas: 886.39 kv. m 
Pagrindinis plotas: 881.49 kv. m 

T ris: 4501 kub. m 
 994.00 kv. m 

Koordinat  X: 6225857.26 
Koordinat  Y: 536489.22 

Atk rimo s naudos (statybos vert ): 195204 Eur 
Fizinio nusid v jimo procentas: 35 % 

Atkuriamoji vert : 126854 Eur 
Atk rimo s naud  (statybos vert s) ir 
atkuriamosios vert s nustatymo data: 2006-04-21 

Vidutin  rinkos vert : 12685 Eur 
Vidutin s rinkos vert s nustatymo b das: Atkuriamoji vert  

Vidutin s rinkos vert s nustatymo data: 2006-04-21 
Kadastro duomen  nustatymo data: 2006-04-21 

 

  n ra 
 
4. Nuosavyb : 
 4.1. 

 
 

Nuosavyb s teis  
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-1963-  
registravimo pagrindas: 2009-07- sakymas -2473 

 Nuo 2009-10-01 
 

 4.2. 
 

 

Nuosavyb s teis  



Savininkas:  rajono Kirdoni  s kio bendrov , a.k. 154780537 
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0843-  

registravimo pagrindas: 2007-03-20 Teismo sprendimas Nr. 2-159-434-2007 
 Nuo 2007-05-21 

 

 
5. Valstyb s ir savivaldybi  s patik jimo teis : 
 5.1. 

 
 

Valstybin s patik jimo teis  
Patik tinis: Nacionalin  s kio ministerijos, a.k. 

188704927 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-1963-  

registravimo pagrindas: s statymo pakeitimo ir papildymo statymas Nr. XI-912, 
 

 Nuo 2010-07-01 
 

 
6. Kitos daiktin s teis s :  n ra 
 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: Kooperatyvas "Tatulos aruodai", a.k. 304050338 

Daiktas: pastatas Nr. 4400-0843-  
registravimo pagrindas: 2020-03-31 Nuomos sutartis Nr. 1/N2020 

Plotas: 886.39 kv. m 
 Nuo 2020-08-17 

Terminas: Nuo 2020-04-01 iki 2027-12-31 
 

 7.2. 
 

 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas:  rajono Kirdoni  s kio bendrov , a.k. 154780537 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-1963-  
registravimo pagrindas: 2009-11-05 Valstybin s sklypo nuomos sutartis Nr. 152 

Plotas: 0.20 ha 
 Nuo 2009-11-11 

Terminas: Nuo 2009-11-05 iki 2034-11-05 
 

 
  n ra 

 
s naudojimo s lygos: 

 9.1. 
 

 

Valstybiniai parkai (V iasis skirsnis) 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-1963-  

registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 
s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.20 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.2. 
 

 

s Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis 
skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-1963-  
registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 

s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.20 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.3. 
 

 

Komunalini  objekt  sanitarin s apsaugos zonos (IV skyrius, 
pirmasis skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-1963-  
registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 

s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.20 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 



 9.4. 
 

 

Gamybini  objekt  sanitarin s apsaugos zonos (IV skyrius, 
pirmasis skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-1963-  
registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 

s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.20 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.5. 
 

 

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-1963-  

registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 
s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.01 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 
 

 10.1. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-1963-  

registravimo pagrindas: 2008-07-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla 
2009-07- sakymas -2473 

Plotas: 0.20 ha 
 Nuo 2009-09-30 

 

 10.2. 
 

 

  
UAB "Topkonas", a.k. 168425140 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-1963-  
registravimo pagrindas: 2008-07-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla 

Licencija Nr. 236G-411 
Plotas: 0.20 ha 

 Nuo 2009-09-30 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos:  n ra 
 
12. Kita informacija:  n ra 
 
13. Informacija apie duomen  sandoriui tikslinim :  n ra 
 
 
Dokument  atspausdino  ALEKSANDRAS KIRPI IOVAS 

 

 

  



 

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

 

NEKILNOJAMOJO TURTO  
2022-11-17 16:41:46 

 

1. Nekilnojamojo turto registre registruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1604286 

Registro tipas: s sklypas 
Sudarymo data: 2013-05-10 

Adresas:  s sen., Kirdoni  k., Plento g. 34 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

s sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-2657-2065 

s sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietov s pavadinimas: 3615/0004:21 Kirdoni  k.v. 

Daikto pagrindin  naudojimo paskirtis: s kio 
s sklypo naudojimo b das: s s sklypai 

s sklypo plotas: 0.5308 ha 
 0.5308 ha 

s plotas: 0.5308 ha 
s kio naudmen   53.0 

Matavim  tipas: s sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 
Vidutin  rinkos vert : 492 Eur 

Vidutin s rinkos vert s nustatymo data: 2012-06-19 
Vidutin s rinkos vert s nustatymo b das: Masinis vertinimas 

Kadastro duomen  nustatymo data: 2012-06-19 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

s naudojimo s lygos: Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100167937 

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-07 
 padarymo data: 2021-12-21 

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 
s naudojimo s lygos: Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100170971 
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-07 

 padarymo data: 2021-12-22 
 

  n ra 
 
4. Nuosavyb : 
 4.1. 

 
 

Nuosavyb s teis  
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2013-04-22 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 

ved jo sprendimas Nr. 21SK-(14.21.110.)-232 
 Nuo 2013-05-15 

 

 
5. Valstyb s ir savivaldybi  s patik jimo teis : 
 5.1. 

 
 

Valstybin s patik jimo teis  
Patik tinis: Nacionalin  s kio ministerijos, a.k. 

188704927 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  

registravimo pagrindas: 2013-04-22 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 
ved jo sprendimas Nr. 21SK-(14.21.110.)-232 
 Nuo 2013-05-15 

 

 
6. Kitos daiktin s teis s : 

 6.1. 
 

 

Servitutas - teis  
komunikacijas (tarnaujantis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2013-04-22 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 

ved jo sprendimas Nr. 21SK-(14.21.110.)-232 
Plotas: 0.0901 ha 

 tas simboliu "S2" 



 Nuo 2013-05-15 

 6.2. 
 

 

Servitutas - teis  
(tarnaujantis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2013-04-22 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 

ved jo sprendimas Nr. 21SK-(14.21.110.)-232 
Plotas: 0.0901 ha 

 tas simboliu "S1" 
 Nuo 2013-05-15 

 

 6.3. 
 

 

Servitutas - teis  
komunikacijas (tarnaujantis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2013-04-22 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 

ved jo sprendimas Nr. 21SK-(14.21.110.)-232 
Plotas: 0.0901 ha 

 tas simboliu "S" 
 Nuo 2013-05-15 

 

 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas:  rajono Kirdoni  s kio bendrov , a.k. 154780537 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2013-06-10 Valstybin s sklypo nuomos sutartis Nr. 

-(14.21.62.)-53 
Plotas: 0.5308 ha 

 Nuo 2013-06-21 
Terminas: Nuo 2013-06-10 iki 2038-06-10 

 

 
  n ra 

 
s naudojimo s lygos: 

 9.1. 
 

 

Vandens tiekimo ir nuotek  nuotek  tvarkymo 
infrastrukt
skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 

s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0365 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.2. 
 

 

tre iasis skirsnis) 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  

registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 
s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.5308 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.3. 
 

 

s Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis 
skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 

s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.5308 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.4. 
 

 

s ir melioracijos statini  apsaugos zonos (VI 
skyrius, antrasis skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  



registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 
s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.5308 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.5. 
 

 

Pastat , kuriuose laikomi kiniai gyv nai, su esan iais prie j  
m  kaupimo renginiais arba be j , sanitarin s 
apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 

s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.5308 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.6. 
 

 

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  

registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 
s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0536 ha 
galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 
 

 10.1. 
 

 

  
Geotop, I , a.k. 302629518 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2012-06-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla 

jimas Nr. 2M-M-550 
Plotas: 0.5308 ha 

 Nuo 2013-05-13 
 

 10.2. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  

registravimo pagrindas: 2012-06-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla 
2013-04-22 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 
ved jo sprendimas Nr. 21SK-(14.21.110.)-232 

Plotas: 0.5308 ha 
galioja: Nuo 2013-05-13 

 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: 
 Statiniai - registro Nr.35/151764. 
 
12. Kita informacija:  n ra 
 
13. Informacija apie duomen  sandoriui tikslinim :  n ra 
 
 
Dokument  atspausdino  ALEKSANDRAS KIRPI IOVAS 

 

  



 

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

 

 
2022-11-17 16:43:27 

 

1. Nekilnojamojo turto registre registruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1985481 

Registro tipas: s sklypas 
Sudarymo data: 2015-07-08 

Adresas:  s sen., Kirdoni  k., Plento g. 28A 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

s sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-3878-9181 

s sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietov s pavadinimas: 3615/0004:508 Kirdoni  k.v. 

Daikto pagrindin  naudojimo paskirtis: s kio 
s sklypo naudojimo b das: s s sklypai 

s sklypo plotas: 1.5641 ha 
Keli  plotas: 0.0578 ha 

 1.4253 ha 
s plotas: 0.0810 ha 

s kio naudmen   53.0 
Matavim  tipas: s sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 

Vidutin  rinkos vert : 5450 Eur 
Vidutin s rinkos vert s nustatymo data: 2020-02-20 

Vidutin s rinkos vert s nustatymo b das: Masinis vertinimas 
Kadastro duomen  nustatymo data: 2015-04-07 

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 
s naudojimo s lygos: Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100014797 
Teritorijos nustatymo data: 2020-01-22 

 padarymo data: 2021-02-05 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

s naudojimo s lygos: Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100145786 

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-07 
teritorij  padarymo data: 2021-12-16 

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 
s naudojimo s lygos: Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100147307 
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-07 

 padarymo data: 2021-12-17 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

s naudojimo s lygos: Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100161612 

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-07 
 padarymo data: 2021-12-21 

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 
s naudojimo s lygos: Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100165815 
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-07 

 padarymo data: 2021-12-21 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

s naudojimo s lygos: Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100167937 

Teritorijos nustatymo data: 2021-12-07 
 padarymo data: 2021-12-21 

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 
s naudojimo s lygos: Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100170036 
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-07 

 padarymo data: 2021-12-22 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

s naudojimo s lygos: Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100170971 



Teritorijos nustatymo data: 2021-12-07 
 padarymo data: 2021-12-22 

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 
s naudojimo s lygos: Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100175776 
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-07 

 padarymo data: 2021-12-27 
 

  n ra 
 
4. Nuosavyb : 
 4.1. 

 
 

Nuosavyb s teis  
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-3878-  
registravimo pagrindas: 2015-06-08 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 

ved jo sprendimas Nr. 21SK-461-(14.21.110.) 
 Nuo 2015-07-10 

 

 
5. Valstyb s ir savivaldybi  s patik jimo teis : 
 5.1. 

 
 

Valstybin s patik jimo teis  
Patik tinis: Nacionalin  s kio ministerijos, a.k. 

188704927 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-3878-  

registravimo pagrindas: 2015-06-08 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 
ved jo sprendimas Nr. 21SK-461-(14.21.110.) 
 Nuo 2015-07-10 

 

 
6. Kitos daiktin s teis s : 

 6.1. 
 

 

Servitutas - teis  
 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-3878-  
registravimo pagrindas: 2020-02-24 Servituto sutartis Nr. 824 

Plotas: 0.0218 ha 
  
 Nuo 2020-02-28 

 

 6.2. 
 

 

Kelio servitutas - teis  mis, 
naudotis p s i j  taku, varyti galvijus (tarnaujantis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-3878-  
registravimo pagrindas: 2015-06-08 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 

ved jo sprendimas Nr. 21SK-461-(14.21.110.) 
Plotas: 0.0229 ha 

 tas plane simboliu "S2-5" 
 Nuo 2015-07-10 

 

 6.3. 
 

 

Kelio servitutas - teis  mis, 
naudotis p s i j  taku, varyti galvijus (tarnaujantis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-3878-  
registravimo pagrindas: 2015-06-08 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 

ved jo sprendimas Nr. 21SK-461-(14.21.110.) 
Plotas: 0.0349 ha 

 tas plane simboliu "S1-5" 
 Nuo 2015-07-10 

 

 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas:  rajono Kirdoni  s kio bendrov , a.k. 154780537 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-3878-  
registravimo pagrindas: 2015-10-13 Valstybin s sklypo nuomos sutartis Nr. 

-140-(14.21.55.) 
2020-04-02 Susitarimas pakeisti sutart  -70-(14.21.55.) 

Plotas: 1.5641 ha 
 Nuo 2021-02-17 

Terminas: Iki 2040-10-13 
 



 
8.   n ra 
 

s naudojimo s lygos: 
9.1. 

 
 

iasis skirsnis) 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-3878-  

registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 
s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 1.5641 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.2. 
 

 

s Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis 
skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-3878-  
registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 

s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

 Nuo 2020-01-02 
 

 9.3. 
 

 

Pastat , kuriuose laikomi kiniai gyv nai, su esan iais prie j  
m  kaupimo renginiais arba be j , sanitarin s 
apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-3878-  
registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 

s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 1.5641 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.4. 
 

 

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-3878-  

registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 
s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.1381 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 
10.  
 10.1. 

 
 

  
 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-3878-  
registravimo pagrindas: 2015-06-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla 

jimas Nr. 2M-M-1584 
Plotas: 1.5641 ha 

 Nuo 2015-07-10 
 

 10.2. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-3878-  

registravimo pagrindas: 2015-06-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla 
2015-06-08 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 
ved jo sprendimas Nr. 21SK-461-(14.21.110.) 

Plotas: 1.5641 ha 
 Nuo 2015-07-10 

 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: 
 Statiniai - Registro Nr.44/1304620, Nr.44/1304621, Nr.44/1304626 
 
12. Kita informacija:  n ra 
 
13. Informacija apie duomen  sandoriui tikslinim :  n ra 
 



 
Dokument  atspausdino  ALEKSANDRAS KIRPI IOVAS 
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1. Nekilnojamojo turto registre registruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/37434 

Registro tipas: s sklypas su statiniais 
Sudarymo data: 2003-07-28 

Adresas:  s sen., Kirdoni  k., Plento g. 40 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

s sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-0383-9732 

s sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietov s pavadinimas: 3615/0004:299 Kirdoni  k.v. 

Daikto pagrindin  naudojimo paskirtis: Kita 
s sklypo plotas: 0.2565 ha 

teritorija: 0.2565 ha 
s kio naudmen   53.0 

Matavim  tipas: s sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 
Kadastro duomen  nustatymo data: 2004-06-28 

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 
s naudojimo s lygos: Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100170036 
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-07 

 padarymo data: 2021-12-22 
 

 2.2. 
 

 

Pastatas - Gr d  sand lis 
Unikalus daikto numeris: 4400-0054-4450 

Daikto pagrindin  naudojimo paskirtis: Sand liavimo 
jimas plane: 1F1p 

 1961 
Statybos pabaigos metai: 1961 

Baigtumo procentas: 100 % 
 N ra 

Vandentiekis: N ra 
Nuotek   N ra 

Dujos: N ra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Asbestcementis 
 skai ius: 1 

Bendras plotas: 432.62 kv. m 
Pagrindinis plotas: 390.66 kv. m 

T ris: 3248 kub. m 
 505.00 kv. m 

Koordinat  X: 6225897.04 
Koordinat  Y: 536386.58 

Atk rimo s naudos (statybos vert ): 123957 Eur 
Fizinio nusid v jimo procentas: 50 % 

Atkuriamoji vert : 63427 Eur 
Vidutin  rinkos vert : 9528 Eur 

Vidutin s rinkos vert s nustatymo data: 2003-07-22 
Kadastro duomen  nustatymo data: 2003-07-22 

 

 2.3. 
 

 

 
 (stogin   

Unikalus daikto numeris: 4400-0055-0114 
Daikto pagrindin  naudojimo paskirtis: renginiai) 

Statybos  1961 
Statybos pabaigos metai: 1961 

Baigtumo procentas: 100 % 
Atk rimo s naudos (statybos vert ): 907 Eur 

Fizinio nusid v jimo procentas: 70 % 
Atkuriamoji vert : 272 Eur 

Vidutin  rinkos vert : 41 Eur 
Vidutin s rinkos vert s nustatymo data: 2003-07-22 



Kadastro duomen  nustatymo data: 2003-07-22 

  n ra 
 
4. Nuosavyb : 
 4.1. 

 
 

Nuosavyb s teis  
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-0383-  
registravimo pagrindas: 2004-08- sakymas -3017 

 Nuo 2004-09-03 
 

 4.2. 
 

 

Nuosavyb s teis  
Savininkas:  rajono Kirdoni  s kio bendrov , a.k. 154780537 

Daiktas: pastatas Nr. 4400-0054-  
kiti statiniai Nr. 4400-0055-  

registravimo pagrindas: 2003-10-17 Teismo sprendimas Nr. civ.b.2-645-04/2003 
 Nuo 2003-11-19 

 

 
5. Valstyb s ir savivaldybi  s patik jimo teis : 
 5.1. 

 
 

Valstybin s patik jimo teis  
Patik tinis: Nacionalin  s kio ministerijos, a.k. 

188704927 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-0383-  

registravimo pagrindas: s statymo pakeitimo ir papildymo statymas Nr. XI-912, 
 

galioja: Nuo 2010-07-01 
 

 
6. Kitos daiktin s teis s :  n ra 
 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas:  rajono Kirdoni  s kio bendrov , a.k. 154780537 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-0383-9732,  
registravimo pagrindas: 2004-09-10 Valstybin s sklypo nuomos sutartis Nr. 113 

Plotas: 0.2526 ha 
 Nuo 2004-10-27 

Terminas: Nuo 2004-09-10 iki 2103-09-10 
 

 
  n ra 

 
9. Teritorijos, kuriose s naudojimo s lygos: 

 9.1. 
 

 

skirsnis) 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-0383-  

registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 
s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 2565.00 kv. m 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.2. 
 

 

Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, 
skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-0383-  
registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 

s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 2565.00 kv. m 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.3. 
 

 

iasis skirsnis) 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-0383-  

registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 
s lyg  statymas Nr. XIII-2166 



2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 2565.00 kv. m 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.4. 
 

 

s Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis 
skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-0383-  
registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 

s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 2565.00 kv. m 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.5. 
 

 

Pastat , kuriuose laikomi kiniai gyv nai, su esan iais prie j  
m  kaupimo renginiais arba be j , sanitarin s 
apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-0383-  
registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 

s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 2565.00 kv. m 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.6. 
 

 

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-0383-  

registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 
s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 60.00 kv. m 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.7. 
 

 

Elektronini   tinkl  elektronini   infrastrukt ros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-0383-  
registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 

s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 60.00 kv. m 
 Nuo 2020-01-02 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro   n ra 
 
11. Registro pastabos ir nuorodos:  n ra 
 
12. Kita informacija:  n ra 
 
13. Informacija apie duomen  sandoriui tikslinim :  n ra 
 
 
Dokument  atspausdino  ALEKSANDRAS KIRPI IOVAS 

 

  



 

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 
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1. Nekilnojamojo turto registre registruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1604262 

Registro tipas: s sklypas 
Sudarymo data: 2013-05-10 

Adresas:  s sen., Kirdoni  k., Plento g. 42 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

s sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-2657-1786 

s sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietov s pavadinimas: 3615/0004:18 Kirdoni  k.v. 

Daikto pagrindin  naudojimo paskirtis: s kio 
s sklypo naudojimo b das: s kio s sklypai 

s sklypo plotas: 0.0787 ha 
Keli  plotas: 0.0171 ha 

 0.0616 ha 
s plotas: 0.0787 ha 

s kio naudmen   53.0 
Matavim  tipas: s sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 

Vidutin  rinkos vert : 87 Eur 
Vidutin s rinkos vert s nustatymo data: 2012-06-19 

Vidutin s rinkos vert s nustatymo b das: Masinis vertinimas 
Kadastro duomen  nustatymo data: 2012-06-19 

 

registro:  n ra 
 
4. Nuosavyb : 
 4.1. 

 
 

Nuosavyb s teis  
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2013-04-22 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 

ved jo sprendimas Nr. 21SK-(14.21.110.)-234 
 Nuo 2013-05-15 

 

 
5. Valstyb s ir savivaldybi  s patik jimo teis : 
 5.1. 

 
 

Valstybin s patik jimo teis  
Patik tinis: Nacionalin  s kio ministerijos, a.k. 

188704927 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  

registravimo pagrindas: 2013-04-22 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 
ved jo sprendimas Nr. 21SK-(14.21.110.)-234 
 Nuo 2013-05-15 

 

 
6. Kitos daiktin s teis s : 

 6.1. 
 

 

Kelio servitutas - teis  mis, 
naudotis p s i j  taku (tarnaujantis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2013-04-22 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 

ved jo sprendimas Nr. 21SK-(14.21.110.)-234 
Plotas: 0.0171 ha 

 tas simboliu "S3" 
 Nuo 2013-05-15 

 

 6.2. 
 

 

Servitutas - teis  
komunikacijas (tarnaujantis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2013-04-22 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 

ved jo sprendimas Nr. 21SK-(14.21.110.)-234 
Plotas: 0.0105 ha 

 tas simboliu "S2" 



 Nuo 2013-05-15 

 6.3. 
 

 

Servitutas - teis  
(tarnaujantis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2013-04-22 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 

ved jo sprendimas Nr. 21SK-(14.21.110.)-234 
Plotas: 0.0105 ha 

 tas simboliu "S1" 
 Nuo 2013-05-15 

 

 6.4. 
 

 

Servitutas - teis  
komunikacijas (tarnaujantis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2013-04-22 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 

ved jo sprendimas Nr. 21SK-(14.21.110.)-234 
Plotas: 0.0105 ha 

 tas simboliu "S" 
 Nuo 2013-05-15 

 

 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas:  rajono Kirdoni  s kio bendrov , a.k. 154780537 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2013-06-10 Valstybin s sklypo nuomos sutartis Nr. 

-(14.21.62.)-56 
Plotas: 0.0787 ha 
galioja: Nuo 2013-06-21 

Terminas: Nuo 2013-06-10 iki 2038-06-10 
 

 
  n ra 

 
s naudojimo s lygos: 

 9.1. 
 

 

iasis skirsnis) 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  

registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 
s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0787 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.2. 
 

 

s Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis 
skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 

s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0787 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.3. 
 

 

s ir melioracijos statini  apsaugos zonos (VI 
skyrius, antrasis skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 

s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0787 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.4. 
 

 

Pastat , kuriuose laikomi kiniai gyv nai, su esan iais prie j  
m  kaupimo renginiais arba be j , sanitarin s 
apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  



registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 
s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0787 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 9.5. 
 

 

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  

registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  s naudojimo 
s lyg  statymas Nr. XIII-2166 
2019-12- s kio ministro 
sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0105 ha 
 Nuo 2020-01-02 

 

 
10. Daikto registravimas ir  
 10.1. 

 
 

  
Geotop, I , a.k. 302629518 

Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  
registravimo pagrindas: 2012-06-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla 

jimas Nr. 2M-M-550 
Plotas: 0.0787 ha 

 Nuo 2013-05-13 
 

 10.2. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: s sklypas Nr. 4400-2657-  

registravimo pagrindas: 2012-06-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla 
2013-04-22 Nacionalin s tarnybos teritorinio skyriaus 
ved jo sprendimas Nr. 21SK-(14.21.110.)-234 

Plotas: 0.0787 ha 
 Nuo 2013-05-13 

 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: 
 Statiniai - registro Nr.44/37709. 
 
12. Kita informacija:  n ra 
 
13. Informacija apie duomen  sandoriui tikslinim :  n ra 
 
 
Dokument  atspausdino  ALEKSANDRAS KIRPI IOVAS 

 



NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

BIRŽŲ SKYRIUS

Biržų rajono Kirdonių ŽŪB
rasarinkeviciene@gmail.com

     
   ______________ Nr. ________________

 Į ______________ Nr. ________________

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyrius (toliau – Skyrius

išnagrinėjo  Jūsų  2022  m.  lapkričio  8  d.  pateiktą  prašymą bei  pridėtą  schemą dėl sanitarinės

apsaugos zonos nustatymo nesuformuotam valstybinės žemės sklypui, esančiam Kirdonių kaime,

Pabiržės seniūnijoje, Biržų  rajono savivaldybėje 

Informuojame, kad Skyrius neprieštarauja dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo

nesuformuotam  0,05  ha  ploto  valstybinės  žemės  sklypui,  esančiam  Kirdonių  kaime,  Pabiržės

seniūnijoje, Biržų  rajono savivaldybėje, kuris Kirdonių kadastro vietovės laisvos valstybinės žemės

plane pažymėtas Nr. 427.

Šis  Nacionalinės  žemės  tarnybos prie  Žemės  ūkio ministerijos  Biržų skyriaus  raštas  per

vieną  mėnesį  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  viešojo  administravimo  įstatymo

nustatyta tvarka.

Skyriaus vedėja                                                                                                        Romana Klimienė

Elona Baradinskienė, tel. 8 706 85 257, el. p. elona.baradinskiene@nzt.lt 

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

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

Rotušės g. 25, 41138 Biržai
Tel.     8 706 85 251
Faks.   8 450 31 605
El. paštas birzai@nzt.lt

21SD-        -(14.21.137 E.)2022-12-
raštą 2022-11-08

Elektroninio dokumento nuorašas
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

BIRŽŲ SKYRIUS

Biržų rajono Kirdonių ŽŪB
rasarinkeviciene@gmail.com

     
   ______________ Nr. ________________

 Į ______________ Nr. ________________

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyrius (toliau – Skyrius

išnagrinėjo  Jūsų  2022  m.  lapkričio  8  d.  pateiktą  prašymą bei  pridėtą  schemą dėl sanitarinės

apsaugos zonos nustatymo valstybinės žemės sklypams.

Informuojame, kad Skyrius neprieštarauja dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo

valstybiniams žemės sklypams: 

0,20  ha  ploto  kadastro  Nr.  3615/0004:453,  esančiam  Plento  g.  36,  Kirdonių  kaime,

Pabiržės seniūnijoje, Biržų rajono savivaldybėje, kuris 2009 m. lapkričio 5 d Valstybinės žemės

nuomos sutartimi Nr. 152 išnuomotas Biržų rajono Kirdonių žemės ūkio bendrovei.

1,2260  ha  ploto  kadastro  Nr.  3615/0004:452,  esančiam Plento  g.  44,  Kirdonių  kaime,

Pabiržės seniūnijoje, Biržų  rajono savivaldybėje, kuris  2009 m. lapkričio 5 d  Valstybinės žemės

nuomos sutartimi Nr. 151 išnuomotas Biržų rajono Kirdonių žemės ūkio bendrovei.

Šis  Nacionalinės  žemės  tarnybos prie  Žemės  ūkio ministerijos  Biržų skyriaus  raštas  per

vieną  mėnesį  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  viešojo  administravimo  įstatymo

nustatyta tvarka.

Skyriaus vedėja                                                                                                        Romana Klimienė

Elona Baradinskienė, tel. 8 706 85 257, el. p. elona.baradinskiene@nzt.lt 

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

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

Rotušės g. 25, 41138 Biržai
Tel.     8 706 85 251
Faks.   8 450 31 605
El. paštas birzai@nzt.lt

21SD-        -(14.21.137 E.)2022-12-
raštą 2022-11-08

Elektroninio dokumento nuorašas
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Sta ty bos ir re mon to 
dar bai

SiūlopaSlaugaS

Statyba

Stogųirfasadųdarbai.Ilgametėpa

tirtis.Pigiaisukomplektuojameme

džiagas.Teikiamegarantiją.Tel.8

67734202.

Santechnikosdarbai

VANDENSGRĘŽINIAI,GEOTER

MINISŠILDYMAS.DarbainuoAiki

ZvisojeLietuvojeištisusmetus!Ga

rantija,aptarnavimas.Internetosve

tainėwww.Melkerlita.lt,Tel.:8686

83265,861608020.

Pas ta tai, pa tal pos
parduoda

Kitosvietovės

Įvairios

Jauišvystytasverslas!Parduodama
kavinėsuviešbučiuautomagistra
lėjeUkmergėspl.irnebrangiai,ne
toliesantissklypųkvartalasnamų
statybai.Tel.868200245.

Že mė, skly pai
parduoda

3k.butąKaroliniškėse,A.Kavoliuko
g.(64m2,IVa,šviesus,tvarkingas
subaldais,buitinetechnika).Kaina
111000Eur.Tel.868200245.

Bu tai
perKa

Vilnius

PerkamebutusVilniuje.Galibūtibe
remonto.Siūlyti įvairiusvariantus.
Tel.+37068373159.

parduoda

Kaunas

3kambarių

Parduodamas3jųkambariųbutas
Partizanųgatvėje,Kaune.Butastvar
kingas, parduodamas subaldais,
buitinetechnika.Aukštastrečiaspen
kiųaukštųname.Nedidelėšildymo
kaina,nesrenovuotasšildymomaz
gas,tvarkingalaiptinė,draugiškikai
mynai.Kaina75000Eur.Teirautis
tel.868781478.

Ki tos pre kės
parduoda

MALKAS(3m,RASTELIAIS).VE
ŽA1530ERDMMIŠKOVEŽIU.Tel.
868481890.

Pas lau gos
KonSultacijoS

Paskolos.Išperkamejūsųskolasiš
antstolių,padengiamekitokiassko
lasįkeičiantnekilnojamąjįturtą.Kon
sultacijos.Tel.862033777.

Paskolosnuo1000,Euriki10m.
visojeLietuvoje,užstatas–butas,
namas.Konsultacijos.Tel.8698
09250.

Pra ne ši mai
auKcionai

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, į. k. 188710638, 
skelbia turto pardavimo viešuosius prekių aukcionus, 
kuriuose bus parduodamas pripažintas nereikalingu 
valstybės funkcijoms vykdyti turtas. Aukcionai vyks 

2022 m. gruodžio 15 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. Išsami 
informacija apie aukcioną – interneto svetainėje https://lakd.lt/skelbimai.  
Dėl aukciono kreiptis į Bendrųjų reikalų skyriaus projekto vadybininkę Agnę Užienę tel. 
+370 616 80 527 arba el. paštu agne.uziene@lakd.lt. (Užs. 22K975-9)

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra) infor-
muoja, kad gauta UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ 

Vilniaus kogeneracinės jėgainės, eksploatuojamos 
adresu, Jočionių g. 13, Vilnius paraiška (toliau –  

paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Institucija, priimanti sprendimą dėl TIPK leidimo pakeitimo ir 
kuriai gali būti teikiamos pastabos ir klausimai - Agentūra.
Su pateikta paraiška TIPK leidimui pakeisti galima susipažin-
ti Agentūroje (adresas: Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 682 
92653; 8 687 55365, el. p. aaa@gamta.lt) darbo dienomis nuo 
7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio) ir nuo 
7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais) iš anksto susitarus su atsakin-
gais darbuotojais paskelbtais telefonais ar el. p. arba Agentūros 
interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, nuorodoje > Svarbu! > 
Paraiškos TIPK leidimams gauti/pakeisti. 
Pastabas dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti galima teikti 
Agentūrai per 15 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo 
dienos. Pastabos ir pasiūlymai teikiami raštu, nurodant vardą, 
pavardę (ar organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną.

(Užs. 22B133-14)

Informuojame, kad yra parengtos UAB „MIŠKO DRAUGAS“, 
pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas registruotos 
ir veikiančios bendrovės, juridinio asmens kodas 300011245, 
registruotos buveinės adresas Panevėžio g. 7D-1, Rokiškis, Lie-
tuvos Respublika (toliau – Bendrovė), reorganizavimo (atsky-
rimo) sąlygos, kurių pagrindu nuo Bendrovės, kuri tęs veiklą, 
turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalis būtų atskiriama 
ir proporcingai šio turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų 
pagrindu būtų sukuriamos trys naujos tos pačios teisinės 
formos bendrovės – UAB Aido miškai, UAB Aukštasija ir UAB 
Salmika (toliau kartu – Naujos bendrovės). Bendrovė reorgani-
zuojama padalijimo (atskyrimo) būdu. Bendrovė yra atskyrime 
dalyvaujanti bendrovė, kuri tęs veiklą po atskyrimo. 

Prieš atskyrimą Bendrovės įstatinis kapitalas, kuris yra visiškai 
apmokėtas, yra lygus 8 688 EUR, ir toks pat išliks ir po atsky-
rimo. Naujos bendrovės bus sukurtos ir įregistruotos atsky-
rimo metu, o kiekvienos jų įstatinis kapitalas bus lygus 2 896 
EUR. Tęsiančios veiklą Bendrovės teisės ir pareigos (įskaitant 
teises ir pareigas pagal sandorius) atskyrimo sąlygose ir 
užbaigus atskyrimą pasirašomuose perdavimo - priėmimo ak-
tuose nurodyta apimtimi pereis Naujoms bendrovėms ir bus 
įtraukiamos į Naujų bendrovių buhalterinę apskaitą Bendrovės 
naujų įstatų redakcijos ir Naujų bendrovių įregistravimo Lie-
tuvos Respublikos juridinių asmenų registre dieną, nebent 
imperatyvios Lietuvos Respublikos teisės aktų nuosta-
tos nustatytų kitokius perleidimui taikomus reikalavimus. 
Norinčius susipažinti su parengtomis atskyrimo sąlygomis 
ir kitais atskyrimui aktualiais dokumentais (nurodant kokie 
būtent dokumentai domina), taip pat dėl bet kokių kitų su 
planuojamu atskyrimu susijusių klausimų, prašome kreiptis el. 
paštu kostas.grigaitis@cobalt.legal (Užs. 22AVI1-665)

Gerb.J.K.pranešuJumskaipbendraturtei,kadArūnasKeblyspar

duodajamnuosavybėsteisepriklausančią1/8dalįžemėssklypoNr.

440004737270,esančiąPalangosm.už25000,00Eur(dvidešimt

penkistūkstančiuseurų).PrašauJūsųnevėliaukaippervienąmė

nesįnuošioskelbimopaskelbimospaudojedienos,raštiškaipareikš

tiTelšiųr.3iajamnotarųbiurui,esančiameS.Daukantog.16,Tel

šiaiLT87122savonorąaratsisakymąpirktiaukščiauminėtąturtą

užaukščiaunurodytąkainą.Jeinepareikšitesavonoropirktiaukš

čiauminėtąsklypąužaukščiaunurodytąkainą,minėtasturtasbus

parduotaskitiemsfiziniamsarjuridiniamsasmenims.

20221119dienosakcininkųsprendimu likviduojamaUABDOVI

MESTA,įmonėskodas303575571.

Nuo2022m.lapkričio23d.likviduojamaViešojiįstaiga„AMKIRE

NA“(į.k.300618537,buveinėParkog.8,Radviloniai,LT82497,Rad

viliškioraj.duomenyskaupiamiirsaugomiJAR).

Informuojame,kad2022121911.00val.busženklinamosžemės

sklypo,esančioLavėnųk.,Pasvalior.,kadastrinisNr.6754/0003:11,

ribos.Kviečiamegretimožemėssklypo,esančioLavėnųk.,kadast

rinisNr.6754/0003:38savininkąM.V.arįgaliotusasmenisdalyvau

ti.MatavimusatliekaDariausDiementoIĮ,tel.861448727.

Dėmesio!2022m.gruodžio17d.10.00val.šeštadienįvykssodų

bendrijos„Planeta“neeilinisnariųsusirinkimas.Susirinkimasvyks

kaimelyje (Kelmijos sodų 71oji g. 48). Susirinkimo darbotvarkė:

1.SprendimasdėlžemėssklypoišpirkimoesančioSB„Planeta“te

ritorijojeKelmijosSodų72ojig.vandenskolonėlėsvietoje.(neiš

pirkussklypoBendrija liksbegeriamojovandens).2.Kitiklausi

mai,bendrijosnariųpasiūlymai.Nesusirinkuspakankamambendri

josnariųskaičiui,pakartotinisnariųsusirinkimasnumatomas2023

m.sausio7d.10.00val.šeštadienį.PagarbiaiSB„Planeta“pirmi
ninkasArtiomasBoikov.

aKcininKųSuSirinKimai

2022m.gruodžio21d.16val.Pramonėsg.21,AlytuješaukiamasUAB

„Alkomplektas“akcininkųsusirinkimasSusirinkimodarbotvarkė:1.Eina

miejiklausimai.2.Valdybosrinkimai.3.Direktoriausrinkimai.4.Kitiklausi

mai.5.SudarbotvarkėsdokumentaissusipažintigalimaadresuPramo

nėsg.21,Alytuje.UAB„Alkomplektas“valdyba.

ĮVairūS

Pranešimasapieparengtąpoveikio visuomenėssveikatai vertinimo

(PVSV)ataskaitą.Ūkinėsveiklosorganizatorius:Biržųr.KirdoniųŽŪB,

į.k.154780537,Aplinkeliog.2,Kirdoniųk.,Biržųr.,tel.865784449,

el.p.ekoaruodai@gmail.comŪkinėsveiklosPVSVdokumentųrengė

jasUAB„DGEBalticSoilandEnvironment“,Smolenskog.3,Vilnius,tel.

852644304,el.p.info@dge.ltŪkinėsveiklospavadinimas:pieninin

kystėskompleksoplėtra.ŪkinėsveiklosvietaBiržųr.sav.,Pabiržėssen.,

Kirdoniųk.,Plentog.28A,32,34,36,36A,40,42,44.Trumpasūkinės

veiklosaprašymas:poplanuojamosūkinėsveiklosplėtrospienininkys

tėskompleksebuslaikoma700vnt.melžiamųkarvių,100vnt.užtrūku

siųirbesiveršiuojančiųkarvių,860vnt.prieauglio.SusipažintisuPVSV

ataskaitagalimanuo20221129iki20221213Biržųr.sav.Pabiržės

seniūnijoje,Biržųg.2,Pabiržėje(darbolaikasI–IV8–17val.,V8–15.45

val.,pietųpertrauka12–12.45val.),UAB„DGEBalticSoilandEnviron

ment“patalpose,Smolenskog.3,Vilniuje(IV817val.),internetosve

tainėjewww.dge.ltskiltyje„Visuomenėsinformavimas“.Viešasvisuome

nėssupažindinimassuPVSVataskaitaįvyks2022m.gruodžio13d.

17.00val.Biržųr.Kirdoniųuniversaliamedaugiafunkciamecentre,Žal

giriog.17,Kirdoniųk.,Biržųr.PasiūlymusdėlPVSVataskaitosgalima

teiktiiki20221213raštuPVSVdokumentųrengėjuiel.paštuinfo@dge.

lt.Sprendimądėlūkinėsveiklosgalimybiųpriims:Nacionaliniovisuome

nėssveikatoscentroPanevėžiodepartamentas,Respublikosg.13,Pa

nevėžys,tel.845596173,el.p.panevezys@nvsc.lt

Lapkričio 26 d. „Lietuvos ryte“ spausdintų kryžiažodžių atsakymai: 
1. 1=K, 2=A, 3=G, 4=V, 5=T, 6=E, 7=N, 8=P, 9=R, 10=M, 11=I, 12=O, 13=S, 14=U, 15=L, 16=D, 17=Ė.
2. Dirželis.
3. Vertikaliai: Ledynmetis. Kamėja. Hiperbolė. Refleksas. Grašis. Atošvaistė. Vėtrungė. Salietra. Švarplė. Erezija. 
Ikebana. Blaškas. Dragūnas. Izoliacija. Džiaugsmas. Parakinė. Amaterasu. Gramatūra. Sąsūka. Dubysa.  
Horizontaliai: Degalai. Ežerutė. Lėlytė. Meilė. Šeškas. Drimba. Abaka. Spalis. Elfai. Eglitvorė. Skulptūra. Proza. Abaša. 
Brazilija. Gniaužtas. Ambra. Kūčios. Stūma. Druska. Kalcis. Grota. Būsena. Pjūklas. Raistas.
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NUOMA

PARDUODA

PERKA

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS

PERKA

NEKILNOJAMASIS 
TURTAS

PERKA

ŽEMĖS ŪKIO
TECHNIKA

PASLAUGOS

PERKA

GYVŪNAI

PARDUODA

PERKA

ĮVAIRŪS

DARBAS

PERKA

ŽEMĖS SKLYPAI

Smulkūs statybos remonto darbai. 
Mažų gabaritų pervežimo paslau-
gos. Tel. 8~698 16 148 (Užs. 1986)

Šlifuojame grindis, laiptus, parketą, 
parketlentes, senas dažytas grin-
dis. Klojame parketą, parketlentes, 
laminatą, remontuojame medines 
grindis. Tel. 8~650 36 459 (Užs. AL-318)

Reguliariai vykstame į Angliją. Ga-
bename siuntinius, įvairaus dydžio 
krovinius. Tel. +370 675 01 085, 
+447 516 38 4174 (Užs. ŠR-174)

Stogų dengimas; skardina vėjalen-
tes, kraigus, kaminus, kala dailylen-
tes, montuoja lietvamzdžius, stato 
karkasinius pastatus. 
Tel. 8~674 04 300 (Užs. ŠR-300)

Vidaus darbai, montuoja gipso 
plokštes, kala dailylentes, dažo, 
glaisto, kloja grindis. 
Tel. 8~627 12 299 (Užs. 299)

Valo kaminus, montuoja kaminų 
įdėklus, skardina kaminus. 
Tel. 8~695 11 366 (Užs. ŠR-366)

Kaminų įdėklai, pristatomi kaminai. 
Skarda 0,6-0,8 mm storio. Kaminų 
remontas, angų didinimas, galvutės
mūrijimas, skardinimas, židinių sta-
tyba. Patirtis 20 m. Tel. 8~612 36 
705, 8~652 37 118 (Užs. AL-281)

Pjauname malkas, pjauname pa-
griovius, tvarkom vėjovartas, griau-
name senas sodybas.
Tel. 8~658 66 499 (Užs. 2020)

Medžių genėjimas, šakų 
smulkinimas. Dyzelinio šakų 
smulkintuvo nuoma (našu-
mas 18 m3/h).
Tel. 8~620 24 539 (Užs. 1989)

(Užs. AL-319)

(Užs. AL-357)

PRANEŠIMAS apie parengtą poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą 

Ūkinės veiklos organizatorius: Biržų r. Kirdonių ŽŪB, į. k. 
154780537, Aplinkkelio g. 2, Kirdonių k., Biržų r., tel. 8657 84449, el. p. eko-
aruodai@gmail.com 

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil 
and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt 

Ūkinės veiklos pavadinimas: pienininkystės komplekso plėtra. 
Ūkinės veiklos vieta: Biržų r. sav., Pabiržės sen., Kirdonių k., Plento g. 

28A, 32, 34, 36, 36A, 40, 42, 44.
Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: po planuojamos ūkinės veiklos 

plėtros pienininkystės komplekse bus laikoma 700 vnt. melžiamų karvių, 100 
vnt. užtrūkusių ir besiveršiuojančių karvių, 860 vnt. prieauglio. 

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2022-11-29 iki 2022-
12-13 Biržų r. sav. Pabiržės seniūnijoje, Biržų g. 2, Pabiržėje (darbo laikas I–IV 
8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.), UAB „DGE Baltic 
Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilniuje (I-V 8-17 val.), 
interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“. Viešas 
visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2022 m. gruodžio 13 d. 
17.00 val. Biržų r. Kirdonių universaliame daugiafunkciame centre, Žalgirio 
g. 17, Kirdonių k., Biržų r.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2022-12-13 
raštu PVSV dokumentų rengėjui el. paštu info@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, 
Panevėžys, tel. 845 596173, el. p. panevezys@nvsc.lt 

(Užs. 3350-10)

MIŠKININKAS brangiai PER-
KA MIŠKUS, domina bet kokio 
amžiaus, atsiskaito iš karto. 
Tel. 8~671 83 660 (Užs. ŠR-94)

VĮ VMU Biržų regioninis padalinys 
perka žemę miškų įveisimui Bir-
žų ir Pasvalio r. sav. teritorijose. 
Informacija ir dokumentai apie 
pirkimą publikuoti interneto svetai-
nėje https://vmu.lt/administracine-
informacija/#skelbimai (Užs. ŠR-70)

MB BIRŽŲ MIŠKAI perka 
brangiai įvairų MIŠKĄ (gali 
būti dalinai iškirstas, malki-
nis); projektuojame, konsul-
tuojame. 
Tel. 8~680 82 332 (Užs. ŠR-77)

Biržų įmonė MB „Miškai“ per-
ka įvairų mišką su žeme arba 
išsikirsti, gali būti malkinis; 
konsultuojame, tvarkome 
dokumentus. 
Tel. 8~605 12 405 (Užs. ŠR-783)

Siūlo darbą miškovežio su fi skaru 
vairuotojams Rokiškyje. 
Tel. 8~618 13 089 (Užs. GR-089)

Padangas - naujas ir dėvėtas 
R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, 
R-18, R-19, R-20; ZIL, GAZ, 
MAZ R-17,5, R-19,5, R-22,5, 
mikroautobusams su C raide; 
lietus bei skardinius ratlan-
kius, kameras. Montuojame, 
balansuojame.
Tel. +370 600 56 331 (Užs. 1643)

Įvairias malkas iš pirmų 
rankų. Yra kirvamalkių, kala-
dėmis, skaldytų. Pristatome. 
Tel. 8~682 19 028 (Užs. ŠR-792)

Naudotos ir naujos padangos, 
ratlankai. Padangų montavi-
mas ir balansavimas, ratų tie-
sinimas. J. Basanavičiaus g. 
46K. Tel. 8~623 45 515 (Užs. 515)

Juodalksnio malkas kaladėmis.
Tel. 8~698 88 133 (Užs. ŠR-133)

Skaldytas įvairias lapuočių malkas. 
Tel. 8~668 36 753 (Užs. ŠR-526)

Stambias supjautas atraižas ir 
įvairias skaldytas lapuočių malkas.
Tel. 8~635 03 233 (Užs. ŠR-233)

Uosio, juodalksnio, alksnio, beržo 
ir mišrias skaldytas ir pjautas ka-
ladėmis malkas (supjautas mišrias 
atraižas). Turime sausų skaldytų 
malkų. Tel. 8~604 65 913 (Užs. ŠR-913)

PERKAME – NAMUS, BUTUS, SO-
DYBAS. Sutvarkome dokumentus, 
konsultuojame. Padedame  parduoti  
- greitai ir saugiai. UAB „Nauji vėjai Lie-
tuvoje“, tel. +370 618 88 872  (Užs. ŠR-872)

Visada siūlome 
MAŽIAUSIĄ KAINĄ!

Tel. 8~657 73 517
EDMUNDAS

 PLASTIKINIAI LANGAI

dirbame kasdien 8-22 val.

(Užs. ŠR-517)

UAB „Deviro“ perka automobilius, 
visureigius, mikroautobusus; išrašo 
utilizacijos pažymas; išsiveža patys. 
Tel. 8~628 07 656 (Užs. D-656)

Brangiai ir skubiai perka automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius. 
Tel. 8~673 50 446 (Užs. AL-315)

ŽŪB „Agaro riešutas“ ieško nuomo-
tis  žemės ūkio paskirties žemės 
Biržų rajone. Siūlome patrauklias 
nuomos sąlygas. 
Tel. 8~698 85 356 (Užs. ŠR-356)

Parduoda svilintas kiaulių puseles, 
atveža. Tel. 8~611 34 567 (Užs. D-567)

KIAULIENOS skerdieną puselėmis  
– lietuvišką, svilintą, kaina 3,45 
Eur/kg, puselė sveria apie 50-60 
kg. Pateikiame kokybės sertifi katą, 
kad mėsa LIETUVIŠKA. Atvežimas 
nemokamas. Parduodame bulves 
„Vineta“, kaina 0,65 Eur/kg.
Tel. 8~607 12 690 (Užs. ŠR-690)

Izraelio įmonė brangiai - ver-
šelius iki 2 mėn. (moka PVM, 
sveria elektroninėmis svars-
tyklėmis). 
Tel. 8~684 40 700 (Užs. ŠR-781)

Užsienio įmonė aukščiausio-
mis kainomis - visus verše-
lius auginti iki 2 mėn., ypač 
brangiai - belgų mėlynuosius 
(moka 6-21%, sveria elektro-
ninėmis svarstyklėmis, atsi-
skaito vietoje). Tel. 8~659 95 
647, 8~604 44 438 (Užs. ŠR-781)

(Užs. AL-303)

(Užs. AL-300)

BRANGIAI 
PERKAME MIŠKĄ 

(su žeme arba išsikirsti). 
Atsiskaitome iškarto.

Tel. 8~625 37 286
(Užs. ŠR-286)

BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS 
TEIKIA ŠIAS PASLAUGAS:

 Užsakomosios kelionės;
 Reklama ant autobusų, jų viduje; 
 Reklama Biržų autobusų stotyje;
 Automobilių nuoma.

Daugiau informacijos:
internetiniame puslapyje 
www.birzuap.lt arba 
telefonu: +370 690 31237

 (Užs. Nr. 3212-3)

Perku sugedusią, neveikiančią vairo 
kolonėlę traktoriui T-40.
Tel. 8~620 70 130 (Užs. 2018)

LAIMĖJIMAI: 

Visa lentelė 25542.00 €
Įstrižainės 19.00 €
Eilutė 3.00 €
Keturi kampai 2.00 €

Žaidimas nr. 1390
Žaidimo data: 2022-11-27
Skaičiai: 6 29 56 4 58 41 43 39 
55 15 31 68 67 21 5 9 16 37 63 
48 72 50 3 13 23 25 45 62 49 
66 12 2 19 34 44 42 61 26 52 64 
(Teleloto+pirmieji 12 kamuo-
liukų, keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės)
38 60 33 14 1 24 32 22 17 (visa 
lentelė)

Automobilis VW TOUAREG
0187623
Pakvietimas į TV studiją
026*562, 028*254, 013*473

Beržiniai briketai, maišyti su sau-
lėgrąžų lukštais, beržiniai briketai, 
durpių briketai paletėse ir didmai-
šiuose, beržo arba alksnio išdžio-
vintos ir suskaldytos malkos. Atve-
žimas nemokamas. 
Tel. +370 679 05 882 (Užs. ŠR-882)

MALKOS 3 M RĄSTELIAIS. VE-
ŽAME 15-30 ERDM MIŠKOVEŽIU. 
TEL. 8~684 81 890 (Užs. AL-304)

Parduoda beržinius briketus, prista-
to į vietą nemokamai. 
Tel. 8~612 98 729 (Užs. D-729)

Baltarusiškus durpių briketus, 
akmens anglis, pjuvenų briketus 
greitai atvežame. 
Tel. 8~611 47 405 (Užs. ŠR-405)

Statybinę medieną, atraižas, mal-
kas, skaldytas ir trimetriais rąste-
liais. Tel. 8~648 02 268 (Užs. ŠR-268)

Įvairias malkas (su pristaty-
mu). Tel. 8~680 82 722 (Užs. ŠR-783)

Malkas, pjautas kaladėmis ir skaldy-
tas, sausas skaldytas eglines. Yra 2 
metrų ir pjautų kirvamalkių. 
Tel. 8~621 04 254 (Užs. 2021)

Maistines bulves „Soraya“ ir „Vine-
ta“, 28 kg – 15 Eur. Taip pat turime 
pašarinių po 0,10 Eur/kg.
Tel. 8~641 04 041 (Užs. 2009)

Kviečius, kvietrugius, grikius. Tel. 
8~643 02 539, 8~630 20 824 (Užs. 2024)

Mišrias ir eglines, pjautas kaladėmis 
ir skaldytas malkas. 
Tel. 8~646 32 501 (Užs. 1990)

Smėlį, žvyrą, skaldą. Veža nedide-
liais kiekiais. 
Tel. 8~641 87 518 (Užs. 1904)

UAB „Grūdmalta“ malūnas teikia 
valcavimo paslaugas; parduoda 
kvietinius miltus, sėlenas. Pasvalys, 
Mūšos g. 2B. Tel. (8 451) 38 618, 
8~618 60 144 (Užs. D-144)

Greitai ir kokybiškai atlieka-
me vidaus apdailos darbus: 
montuojame gipsą, dažome, 
klojame laminatą, tapetuo-
jame ir kt.
Tel. 8~636 01 211 (Užs. 2023)

Nuolat brangiai karves, bulius, tely-
čias, avis. Veršelius auginimui iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai iš-
siveža. Tel. 8~656 40 439 (Užs. VR-22)

Agentas Algirdas – veršelius. Moka  
6-21 proc. Sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis. Tel. 8~687 21 828, 
8~675 95 128 (Užs. VR-19)

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

Džiūstančius eglynus, vėjovartas 
išsikirsti. Tel. 8~680 91 026 (Užs. 2030)



 

http://www.dge-group.lt/pranesimas-apie-parengta-birzu-r-kirdoniu-zub-poveikio-visuomenes-

sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita/  

http://www.dge-group.lt/pranesimas-apie-parengta-birzu-r-kirdoniu-zub-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita/
http://www.dge-group.lt/pranesimas-apie-parengta-birzu-r-kirdoniu-zub-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita/
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Viešo visuomenės supažindinimo (susirinkimo) su  

Biržų r. Kirdonių ŽŪB Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

 

S U S I R I N K I M O   P R O T O K O L A S 

 

 

2022 m. gruodžio 13 d. 

Biržų r. Kirdonių universalus daugiafunkcis centras, Žalgirio g. 17, Kirdonys 

 

 

Pradžia: 1700 val. 

Pabaiga: 1805 val. 

 

 

Viešo supažindinimo susirinkimo pirmininkas: Aleksandras Kirpičiovas (UAB „DGE Baltic Soil 

and Environment” visuomenės sveikatos specialistas, projektų vadovas). 

 

Viešo supažindinimo susirinkimo sekretorė: Jurgita Morkūnienė (UAB „DGE Baltic Soil and 

Environment” projektų vadovė). 

 

 

Dalyvavo: Biržų rajono Kirdonių ŽŪB direktorius Ričardas Rinkevičius, UAB „DGE Baltic Soil 

and Environment” projektų vadovė Jurgita Morkūnienė, visuomenės sveikatos specialistas 

Aleksandras Kirpičiovas, Pabiržės seniūnė, visuomenės atstovai. 

 

Dalyvių sąrašas pridedamas prie protokolo. 

 

Darbotvarkė.  

 

1 Supažindinimas su susirinkimo tvarka bei visuomenės dalyvavimo PVSV procese 

procedūromis; 

2 Supažindinimas su Biržų rajono Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso plėtros poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita; 

3 Atsakymai į suinteresuotos visuomenės klausimus, diskusijos. 

Susirinkimo eiga: 

Į susirinkimą atvyko ir užsiregistravo ūkinės veiklos organizatorių atstovai, poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos rengėjai, suinteresuotos visuomenės atstovai. 

Užsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (1 lapas). 

Visuomenės sveikatos specialistas Aleksandras Kirpičiovas prisistatė susirinkimo darbotvarkę ir 

susirinkimo eigą. Susirinkimo sekretorė Jurgita Morkūnienė pristatė PVSV procedūrų eigą ir 

pradėjo aptarimą. Paminėjo, kad vykdomas garso įrašas, pristatymas bus protokoluojamas ir pristatė 

supažindinimo su PVSV ataskaita tvarką. Taip pat susirinkimo dalyviams buvo pranešta, kad iki 

viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita dienos suinteresuotos visuomenės pasiūlymų 
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nebuvo gauta. Susirinkimo dalyviams buvo išaiškinta apie galimybę teikti pasiūlymus pristatomai 

PVSV ataskaitai ir susirinkimo protokolui bei pasiūlymų teikimo terminus. Susirinkimo dalyviai 

informuoti apie PVSV ataskaitos teikimo ir nagrinėjimo Nacionaliniame VSC terminus ir 

sprendimo dėl ūkinės veiklos galimybių viešinimą.  

UAB „DGE Baltic Soil and Environment” visuomenės sveikatos specialistas Aleksandras 

Kirpičiovas pristatė Biržų rajono Kirdonių ŽŪB poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 

Pristatymo metu buvo pakomentuoti kvapų, fizikinės ir cheminės taršos sklaidos skaičiavimo 

rezultatai įmonės teritorijoje ir gyvenamojoje aplinkoje, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo 

principai. Taip pat buvo pateikta vertinimo išvada, kad planuojama ūkinė veikla gyvenamosios 

aplinkos kokybės neįtakos, poveikio visuomenės sveikatai nedarys, o SAZ gali sutapti su Biržų 

rajono Kirdonių ŽŪB sklypų, kuriuose jau vykdoma ir planuojama veikla, ribomis. 

PVSV pristatymo metu buvo pateikta teritorijos schema su pažymėtomis artimiausiomis 

gyvenamosios teritorijomis, buvo parodytos teritorijos, prie kurių buvo įvertinti aplinkos veiksniai.  

Susirinkimo dalyvių klausimai ir diskusijos 

Vita Zurbaitė, Pabiržės seniūnė: Kukurūzus pas mus auginsite? Jau matau kaip blogės kelių būklė.  

Ričardas Rinkevičius Biržų rajono Kirdonių ŽŪB direktorius: Dabar auginame, vežame ir toliau 

auginsime, vešime esamais keliais.  

Steponas Staškevičius, Kirdonių kaimo bendruomenės atstovas: Klausimas dėl probiotiko. Tik 250 

kg per metus? Išeina 2 mililitrai kvadratiniam metrui į savaitę.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Probiotikai parduodami kaip 

koncentratas. Koncentratas yra skiedžiamas pagal gamintojo pateiktą instrukciją. Koncentrato 

tirpalas arba išpurškiamas fermos paviršiuose, arba įterpiamas į mėšlo šalinimo kanalus.  

Steponas Staškevičius, Kirdonių kaimo bendruomenės atstovas: Žinau, kad jis efektyvus, bet 

brangus.  

Ričardas Rinkevičius, Biržų rajono Kirdonių ŽŪB direktorius: Mes ir dabar naudojame probiotiką 

esamuose tvartuose.  

Steponas Staškevičius, Kirdonių kaimo bendruomenės atstovas: Kaip suprantu, suriša kvapą nes 

fiksuoja azotą?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Taip. Azotas iš amoniako ir 

kvapai iš amoniako. Fiksuojamas azotas, mažėja amoniako emisijos, tuo pačiu mažėja ir kvapas. 

PVSV ataskaitoje atlikti sklaidos skaičiavimai įvertinus probiotiką kaip taršos mažinimo priemonę.  

Steponas Staškevičius, Kirdonių kaimo bendruomenės atstovas: Matomai tokia ateitis.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Taip. Probiotikai - tai tokie 

produktai, kurie leidžia ženkliai sumažinti taršą nuo gyvulininkystės kompleksų ir suteikia galimybę 

ūkinės veiklos taršai neišeiti už fermos sklypo ribų, dėl ko sanitarinės apsaugos zona gali sutapti su 

fermos sklypo ribomis ir nedaryti poveikio tretiesiems asmenims.  

Steponas Staškevičius, Kirdonių kaimo bendruomenės atstovas: Reikėtų paminėti, kad probiotikai 

padidina mėšlo vertę.  
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Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Jei šalia komplekso būtų 

pastatyta biodujų gamybos įmonė, situacija būtų dar geresnė, nes būtų dar geriau suvaldyta kvapo 

problema. Mėšlo apdorojimas anaerobiniuose fermentatoriuose yra puiki aplinkosauginė priemonė.  

Steponas Staškevičius, Kirdonių kaimo bendruomenės atstovas: Ateitis. Gal įgyvendins kitame 

etape.  

Vita Zurbaitė, Pabiržės seniūnė: Pro fermą keliuku važiuojate, laikas galvoti apie kelio stiprinimą. 

Nes ten gyventojų nedaug, kelio nėra kaip remontuoti vien dėl jūsų.  

Ričardas Rinkevičius, Biržų rajono Kirdonių ŽŪB direktorius: Važiuojame ne tik mes. Ten apie 

trečdalis dirbamų žemių. Važiuoja ir gyventojai, ir kiti ūkininkai. Mes tą kelią kartais patvarkome. 

Kai šlapi keliai, stengiamės neasfaltuotais keliais nevažiuoti, kad nepabloginti jų būklės.  

Vita Zurbaitė, Pabiržės seniūnė: Palyginus, nedaug žmonių priimsite. Viskas automatizuota?  

Ričardas Rinkevičius Biržų rajono Kirdonių ŽŪB direktorius: Taip. Bus robotukai.  

Vita Zurbaitė, Pabiržės seniūnė: Tai papildomai tik kelis žmones įdarbinsite.  

Ričardas Rinkevičius Biržų rajono Kirdonių ŽŪB direktorius: Taip. Bet brangius specialistus, kurie 

moka technologijas. Reikia kvalifikacijos.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Jei daugiau klausimų dėl 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos nėra, galime užbaigti susirinkimą, dėkojame, 

kad atvykote.  

Daugiau klausimų, susijusių su Biržų rajono Kirdonių ŽŪB poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ataskaita, nebuvo.  

 

 

 

Viešo susirinkimo pirmininkas       Aleksandras Kirpičiovas 

 

 

Viešo susirinkimo pirmininkė   Jurgita Morkūnienė 

 

 

 

 

Protokolas pasirašytas 2022 m. gruodžio 19 d. 
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