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DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS DERINIMO

              
              Informuojame, jog įvertinus Žemės ūkio kooperatyvo „Baltas lašas“ planuojamos ūkinės
veiklos – galvijų ūkio eksploatavimo, adresu Pasvalio r., Joniškėlio apyl. sen. Meškalaukis, Dvaro
g.  53,  Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimo ataskaitą,  priimtas  sprendimas,  jog  planuojama
ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. 
             PRIDEDAMA. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 3 lapai.
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NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ

2018 m. vasario       d. Nr. (5-11 14.3.4 E)BSV- 

Panevėžys

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių:

(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo 
pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)

Žemės ūkio kooperatyvas „Baltas 
lašas“,
kodas 169282439

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti 
korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima 
siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų 
galima siųsti korespondenciją)

Pasvalio r., Joniškėlio apyl. sen. 
Meškalaukis, Dvaro g. 2A 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas) Tel.: +370 451 47717,
el. p. baltaslasas@gmail.com

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją:

(juridinio  asmens  pavadinimas  ir  įmonės  kodas  /  filialo
pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)

UAB „Ekostruktūra“,
kodas 304230247

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti
korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima
siųsti  korespondenciją  /  fizinio  asmens  adresas,  kuriuo  būtų
galima siųsti korespondenciją)

Kaunas, Raudondvario pl. 288A-9

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas) Tel.: +370 607 23980,
el. p. info@ekostruktura.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Galvijų ūkio eksploatavimas. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) - 01.41
„Pieninių galvijų auginimas“.

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė) Pasvalio r., Joniškėlio apyl. sen. 
Meškalaukis, Dvaro g. 53 

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:

Sanitarinė  apsaugos  zona  nustatoma  esamam  galvijų  ūkiui  (fermai).  Ūkis  skirtas
pienininkystei,  melžiamų karvių ir  prieaugio auginimui. Iš viso ūkyje yra 1072 SG (sutartiniai
gyvuliai), iš jų melžiamų karvių 600 SG, kitų - 472 SG. Ūkį sudaro: 7 karvidės, diendaržis, du
skysto mėšlo rezervuarai ir vienas tiršto mėšlo rezervuaras. Siloso laikymui yra įrengtos šešios
siloso tranšėjos. Ūkyje per metus vidutiniškai primelžiama apie 5083520 kg pieno, užauginama
191000 kg mėsos.
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6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis (pridedamas brėžinys (topografinė 
nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos):

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis metrais,
taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos
sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis)

Ataskaitoje siūloma nustatyti sanitarinės
apsaugos  zonos  ribas,  sutampančias  su  trijų
žemės  ūkio  paskirties  sklypų  ribomis.  Žemės
sklypų kadastriniai numeriai ir sklypų plotai: Nr.
6727/0004:204  Meškalaukio  k.v.,  plotas  –
11,3000 ha;  Nr. 6727/0004:9 Meškalaukio k.v.,
plotas  –  3,0300  ha;  Nr.  6727/0004:101
Meškalaukio k.  v.,  plotas  – 2,0400 ha.  Bendras
rekomenduojamos  sanitarinės  apsaugos  zonos
ribų  plotas  –  16,3700  ha.  Visi  į   siūlomos
sanitarinės  apsaugos  zonos  ribas  patenkantys
sklypai  nuosavybės  teise  priklauso  Žemės  ūkio
kooperatyvui  „Baltas  lašas“.  Į  siūlomos
sanitarinės apsaugos zonos ribas gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties pastatai nepatenka.

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:

          Ataskaitoje įvertinti  triukšmo šaltiniai:  įmonės teritorijoje važinėjantis  transportas (2
sunkiasvorės  transporto  priemonės  per  dieną,  7  lengvieji  automobiliai  per  dieną);  5
krautuvai/traktoriai, atliekantys krovos darbus ūkio teritorijoje; 10 šoninių (sieninių) ventiliatorių;
6  stoginiai  ventiliatoriai;  1  šaldymo kompresorius.  Taip  pat  įvertintas  autotransporto  keliamas
triukšmas nuo krašto kelio Nr. 3133, kuriuo važinės automobiliai, norintys patekti į ūkio teritoriją.
Ūkio teritorijoje esančių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo ir triukšmo nuo krašto kelio Nr.
3133 vertinimas atliktas programa CadnaA 4.6. Triukšmo lygiai apskaičiuoti 1,5 m aukštyje. Pagal
Ataskaitoje  pateiktus skaičiavimus už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų ūkinės veiklos
sukeliamas  triukšmas  dienos,  vakaro  ir  nakties  metu  neviršys  Lietuvos  higienos  normos  HN
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ (toliau – HN 33:2011), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo
ribiniai  dydžiai  gyvenamuosiuose  ir  visuomeninės  paskirties  pastatuose  bei  jų  aplinkoje“
patvirtinimo,  1  lentelės  4  p.  nurodytų  triukšmo  ribinių  dydžių.  Pagal  Ataskaitoje  pateiktus
skaičiavimus autotransporto keliamas triukšmas nuo krašto kelio Nr. 3133 artimiausių gyvenamųjų
namų aplinkoje neviršys HN 33:2011 1 lentelės 3 p. nurodytų triukšmo ribinių dydžių.         
          Ataskaitoje įvertinti ūkio teritorijoje esantys kvapus skleidžiantys šaltiniai: 7 tvartai, du
skysto  mėšlo  rezervuarai,  vienas  tiršto  mėšlo  rezervuaras,  siloso  tranšėjos.  Kadangi  į  ūkyje
esančius skysto mėšlo rezervuarus yra atvežama UAB „Kurana“ biomasė,   buvo paimti kvapo
matavimai nuo skysto mėšlo rezervuaro būtent tuo metu, kai buvo pilama biomasė. Kitų taršos
šaltinių  sukeliamos  taršos  kvapais  įvesties  duomenys  buvo  gauti  iš  teisės  aktų  ir  metodinės
medžiagos.  Ūkinės  veiklos  sukeliamos  taršos  kvapais  modeliavimas  buvo  atliktas  programa
ADMS. Pagal  Ataskaitoje  pateiktus  skaičiavimus už siūlomos  sanitarinės  apsaugos zonos ribų
kvapo  koncentracija  neviršys  8  europinių  kvapo  vienetų  (OUE/m3)  ribinės  vertės,
reglamentuojamos Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos  ribinė vertė
gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010
m.  spalio  4  d.  įsakymu  Nr.  V-885  Dėl  Lietuvos  higienos  normos  „HN  121:2010  „Kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos
ore taisyklių patvirtinimo, 5 punkte. 
          Ataskaitoje įvertinti ūkio teritorijoje esantys oro taršos šaltiniai: 7 tvartai, du skysto mėšlo
rezervuarai,  vienas  tiršto  mėšlo  rezervuaras.  Vertinti  teršalai,  kuriems nustatytos  ribinės  vertės
aplinkos ore: NO2, KD10, KD2,5, NH3. Ūkinės veiklos sukeliamos oro taršos modeliavimas buvo



atliktas programa ADMS. Pagal Ataskaitoje pateiktus skaičiavimus minėtų teršalų koncentracija
(įvertinus  aplinkos  foninį  užterštumą)  už  siūlomos  sanitarinės  apsaugos  zonos  ribų  neviršys
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010
m.  liepos  7  d.  įsakyme  Nr.  D1-585/V-611  „Dėl  aplinkos  užterštumo  sieros  dioksidu,  azoto
dioksidu,  azoto  oksidais,  benzenu,  anglies  monoksidu,  švinu,  kietosiomis  dalelėmis  ir  ozonu
normų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. birželio 11 d.  sakyme Nr. D1-329/V-469 „Dėl Teršalų,  kurių kiekis
aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos
ore  ribojamas  pagal  nacionalinius  kriterijus,  sąrašo  ir  ribinių  aplinkos  oro  užterštumo  verčių
patvirtinimo“ nustatytų ribinių verčių.  

8. Išvada:

(nurodyti,  jog  planuojamos  ūkinės  veiklos
sąlygos  atitinka  visuomenės  sveikatos  saugos
teisės aktų reikalavimus arba kokių visuomenės
sveikatos  saugos  teisės  aktų  reikalavimų
planuojamos  ūkinės  veiklos  sąlygos  neatitinka
(nurodant  konkretaus  teisės  akto  straipsnį,  jo
dalį, punktą)

Planuojamos  ūkinės  veiklos  sąlygos  atitinka
visuomenės  sveikatos  saugos  teisės  aktų
reikalavimus.

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina/ neleistina pasirinktoje vietoje.

Panevėžio departamento direktorius           A.V.                                       Eugenijus Vilčinskas 
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