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ĮVADAS 

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir 

netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikį aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, 

nustatyti priemones reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai ir visuomenės sveikatai išvengti, sumažinti ar 

kompensuoti bei nustatyti ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį, vietą, poveikį aplinkai, atitinka 

aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės ir civilinės saugos 

teisės aktų reikalavimus. 

Planuojamos veiklos pavadinimas – Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtra. Veikla planuojama Vegerių 

kaime, Papilės seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje. Ūkis skirtas pienininkystei, melžiamų karvių ir 

prieaugio auginimui. Visas pagamintas pienas parduodamas pieno perdirbėjams, jo perdirbimas ūkyje 

nevykdomas ir neplanuojamas. 

Veiklos (PŪV) organizatorius – Papilės ŽŪB. 

Veikla svarbi šalies aspektu, kadangi pienininkystės ūkiai skirti patenkinti Lietuvos pieno poreikį, kuris 

yra didelis. Perdirbimo pramonė daugiausiai naudoja vietinį žaliavinį pieną, tačiau apie ketvirtadalį yra 

importuojama iš Latvijos ir Estijos stambių ūkių, todėl esamų fermų plėtra turi didelį poreikį Lietuvoje. Pirminė 

pieno gamyba yra viena pagrindinių žemės ūkio šakų Lietuvoje, o pieno perdirbimas – svarbiausia maisto 

perdirbimo sritis. Sektorius yra svarbus gyventojų užimtumo šaltinis. 

Planuojamai veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (rengėjas UAB „Ekopaslauga“) 

ir buvo gauta išvada 2020-10-29 Nr. (30.2)-A4E-9722, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas. Todėl buvo 

pradėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, kuriose dalyvauja šie subjektai: 

• Akmenės rajono savivaldybės administracija; 

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 

departamentas; 

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; 

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius. 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima atsakinga institucija – Aplinkos 

apsaugos agentūra. 

Parengtai PAV programai pritarė visi subjektai: 

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 

departamentas raštu 2020-12-22 Nr. (6-11 14.3.2 E)2-143803 ir raštu 2020-12-23 Nr. (6-25 14.3.2 E)2-145072.  

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba raštu 2020-12-21 Nr. 9.4-6-1251. Nurodė, kad PAV ataskaitą nagrinės. 

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius pritarė raštu 2020-12-15 

Nr. (9.38.-Š)2Š-653. Pritarė be pastabų. Nurodė, kad PAV ataskaitos nenagrinės. 

• Akmenės rajono savivaldybė raštu 2020-12-28 Nr. S-3271 pateikė pastabas programai, todėl 

programa buvo papildyta ir pateikta pakartotiniam derinimui, tačiau savivaldybė išvadų per nustatytus terminus 

nepateikė, kas vadovaujantis Aprašu, reiškia pritarimą. Pagal Aprašo 34 punktą, pridedama PAV subjekto 

informacija apie programos gavimo faktą ir datą (patvirtinimas el. paštu 2021-01-08, kad papildyta programa 

gauta  ir užregistruota  2021-01-05  Nr. G-41), kuris teikiamas tais atvejais, kai PAV subjektas išvadų per 

nustatytus terminus nepateikė. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtra. UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

7 

 

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba raštu 2021-02-02 Nr. (4)-V3-160 nurodė, kad pastabų 

programai neturi, tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad poveikio aplinkai vertinimo metu būtina įvertinti tręšimo mėšlu 

galimą neigiamą poveikį šalia esančioje ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijoje saugomoms, vandens taršai 

jautrioms Europos bendrijos svarboms rūšims (nurodant tręšimo mėšlu plotus) , esant poreikiui, numatyti 

priemones reikšmingam poveikiui išvengti. Į šią pastabą PAV ataskaitoje bus atsižvelgta. Valstybinę saugomų 

teritorijų tarnybą dalyvauti PAV procese pakvietė Aplinkos apsaugos agentūra raštu 2021-01-22 Nr. (30.2)-A4E-

819. 

 PAV programą Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino raštu 2021-02-23 Nr. (30.2)-A4E-2122. 

PAV ataskaitoje įvertintas kvapų poveikio sumažinimą gyvenamoms teritorijoms cheminėmis, 

technologinėmis, želdinių juostomis ar kitomis priemonėmis, kaip nurodoma Akmenės rajono savivaldybės 

administracijos rašte 2020-12-28 Nr. S-3271 dėl PAV programos. Taip pat Akmenės rajono savivaldybė taip pat 

pareiškė nuomonę, kad ataskaitoje turi būti nagrinėjamos ir galimybės galvijų ūkio plėtrą vykdyti kitose, 

atokesnėse teritorijose. Užsakovas vietos alternatyvos nepateikė, todėl tokia alternatyva nebus nagrinėjama. 

Svarstomos dvi alternatyvos: 0 alternatyva (nieko nedarymo), kuomet vertinama esama situacija, ir plėtros 

alternatyva su poveikio aplinkai mažinimo priemonių variantais, galimais techninių, technologinių sprendinių 

variantais. 

PAV programos viešinimo metu buvo gauti visuomenės pasiūlymai į kuriuos atsižvelgiama. Gautas 

Daubiškių kaimo bendruomenės pasiūlymas programai, kad srutos nebūtų laistomos aplink  gyvenvietę esančiose 

pievose. Bendruomenė informuota apie parengtą PAV ataskaitą ir viešą susirinkimą nuotoliniu būdu, kuriame 

numatoma paaiškinti visuomenei apie projektą, kaip pageidauja bendruomenė.  

PAV ataskaita parengta vadovaujantis: „Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymu“, 1996 m. rugpjūčio 15d. Nr.1-1495 ir vėlesniais pakeitimais (Aktuali redakcija nuo 

2021-01-01); „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR aplinkos 

ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-01); „Poveikio 

aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais“ patvirtintais LR aplinkos ministro 2005 m. 

gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2010-07-28). 

PAV ataskaitos turinys buvo numatytas PAV programoje vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 2017 m. spalio 31 d. Nr. D1-885 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 

2021-01-01), 1 priedu „Rekomendacijos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų struktūros ir apimties“. 

Buvo atliktas PAV ataskaitos viešinimas. Kadangi PAV programos viešinimo metu buvo gautas 

visuomenės pasiūlymas iš bendruomenės, pasiūlymą teikusi bendruomenės atstovė buvo informuota el. paštu 

2021-05-26. Pasiūlymų per supažindinimo su PAV ataskaita laikotarpį iš visuomenės negauta. 

2021-06-29 17:30 įvyko viešas susirinkimas nuotoliniu būdu, dalyvavo PAV dokumentų rengėjai, PAV 

organizatoriaus atstovai ir Daubiškių kaimo bendruomenė. Po pristatymo visuomenė pasisakė, kad yra patenkinti 

pristatymu ir numatytomis bei jau taikomomis priemonėmis, kad jaučiasi pagerėjusi situacija dėl kvapų. 

Susirinkimui pasibaigus ir bendruomenei atsijungus, PAV dokumentų rengėjai, PAV organizatoriaus atstovai dar 

laukė iki 18:30 (valandą nuo susirinkimo pradžios) galimai vėluojančių prisijungti, tačiau tokių nebebuvo. 

Susirinkimo įrašas yra išsaugotas ir pridedamas prie ataskaitos. 

Po supažindinimo konstatuojama, kad veikla nebekelia visuomenės (gyventojų) nepasitenkinimo. 

PAV ataskaitai pritarė visi subjektai: 

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 

departamentas raštu 2021-07-22 Nr. (6-11 14.3.3 Mr)2-99751 pritaria ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai. 
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• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba raštu 2021-07-12 Nr. 9.4-6-680 derina PAV ataskaitą ir pritaria planuojamos 

ūkinės veiklos galimybei. 

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius dar programos derinimo 

etape pritarė PAV programai, nurodydamas, kad PAV ataskaitos nenagrinės, todėl ataskaita jam nebuvo 

siunčiama. 

• Akmenės rajono savivaldybė raštu 2021-07-22 Nr. S-1890 derina  parengtą Ataskaitą ir pritaria 

planuojamai ūkinei veiklai. 

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba raštu 2021-07-26 Nr. (4)-V3-1185 pritarė ataskaitos kokybei 

ir neprieštarauja, kad PŪV būtų vykdoma su sąlyga, kad bus įgyvendinamos ataskaitoje numatytos reikšmingo 

neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės bei vykdomas ataskaitoje numatytas 

požeminio vandens monitoringas. 

Subjektų derinimai pateikti 14 priede. 
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1 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

1.1 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

Pavadinimas: Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtra. 

PŪV vieta – Vegerių kaimas, Papilės seniūnija, Akmenės rajono savivaldybė. 

EVRK. Ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), 

patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. 

spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, – sekcija A 

„Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“; skyrius 01 „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių 

paslaugų veikla“; grupė 01.4 „Gyvulininkystė“, klasė 01.41 „Pieninių galvijų auginimas“. 

 

1 pav. Administracinės ribos: kaimai, 2021 m. duomenys 
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2 pav. PŪV vieta 

 

1.2 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS FIZINĖS IR TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS. 

Šiuo metu fermoje, turinčioje tris tvartus, laikomos melžiamos ir užtrūkusios ir besiveršiuojančios 

karvės (1050 vnt.) ir veršeliai iki 1 mėnesio amžiaus (64 vnt.). Tai sudaro 1066 sąlyginius gyvūnus. Planuojama 

į naują tvartą Nr.4 perkelti užtrūkusias ir besiveršiuojančias karves (250 vnt.), į naują tvartą Nr.5 perkelti 160 vnt. 

veršelių. 

Po plėtros numatoma laikyti 1460 vnt. gyvulių arba 1340 SG. 

Esamoje situacijoje bendrovės teritorijoje yra: trys galvijų tvartai (1-3); skysto mėšlo rezervuarai (1-4); 

3 sandėliai (kombinuotų pašarų, daržinė, sėklinių grūdų); 7 silosinės; eksploatuojamas 18 m3/val. našumo 

vandens gręžinys. 

Plėtros metu numatomi statiniai ir įrenginiai: du nauji tvartai Nr.4 (karvidė) ir Nr.5 (veršeliai iki 1 

mėn.); požeminė srutų siurblinė; atvira mėšlidė 1023 m2 arba 2557 m3; 4200 m3 skysto mėšlo rezervuaras Nr.5; 

paviršinių nuotekų tinklai su išleistuvu į gamtinę aplinką. Pirmiausiai vanduo pateks į melioracijos griovį, toliau 

– į Vegerės upelį; lietaus nuotekos nuo mėšlidės, pateks į srutų rezervuarą Nr.4. Pateikta paveiksle žemiau. 

Plėtros planas pateiktas paveiksle žemiau. 
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3 pav. Planuojamų statinių vietos, rezervuarų, tvartų numeracija 

 

Numatomo pastatyti karvių tvarto Nr.4 matmenys – 90,7 x 21,4 m. Pastatas vieno aukšto, stogas – 

dvišlaitis su 7 vėdinimo angomis. Priverstinė ventiliacija nebus įrengta. Oras į tvartą pateks pro langus, o į 

aplinkos orą bus išmetamas per minėtas vėdinimo angas, kurių matmenys 1x1m. Tvarto aukštis – 7,05 m., 

išmetimo angų – 7,65m. Karvių laikymo būdas – besaitis. Projektuojamų veršidžių matmenys 42,7 x 21,4 m. 

Pastato aukštis 7,05 m. Oras į tvartą pateks pro langus, o į aplinkos orą bus išmetamas per 3 vėdinimo angas, kurių 

matmenys 1x1m. 

Kraikas tiek karvidėje, tiek veršidėje - šiaudai. Nauji tvartai bus šalto tipo. Šiltuoju metų laiku veršeliai 

bus laikomi atviroje 18 x 21,4 m stoginėje boksuose. 

Susidaręs tirštas mėšlas bus kaupiamas planuojamoje 1023 m2 mėšlidėje. Surinktos nuo mėšlidės srutos 

per uždarą požeminę siurblinę bus transportuojamas į esamą skysto mėšlo rezervuarą Nr.4. 

Esamame tvarte Nr.1 pokyčiai neplanuojami. Čia yra ir planuojama laikyti melžiamas karves. 

Laikymo metu susidaro skystas mėšlas. 

Iš esamo tvarto Nr.2, kuriame laikomos užtrūkusios ir besiveršiuojančios karvės bus perkeltos į 

projektuojamą 4 tvartą, o iki mėnesio amžiaus veršeliai – į projektuojamą 5 tvartą. Antrame tvarte planuojama 

laikyti 230 melžiamų karvių. Laikymo metu susidarys skystas mėšlas. 

Trečiame tvarte pokyčiai neplanuojami: kaip buvo, taip ir liks 400 melžiamų karvių. Laikymo metu 

susidarys skystas mėšlas. 
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Galvijai tvartuose laikomi visus metus. 

Teritorijoje prie tvartų, srutų rezervuarų dengta skaldos dangomis, o prie planuojamų tvartų ir mėšlidės 

planuojama įrengti patogią privažiavimui ir vietos autotransporto manevravimui betoninę dangą. 

Gyvuliai laikomi laisvai ant gilaus kraiko, šaltai, tvartai nebus šildomi. Karvės šeriami silosu, šienainiu, 

kombinuotaisiais pašarais ir priedais 1 kartą per dieną. Veršeliai girdomi 1 kartą per dieną, o kombinuotais 

pašarais gardai papildomas šiam pasibaigus. Visuose tvartuose yra įrengtos automatinės girdyklos. 

Silosas laikomas 7 silosinėse. Siloso tranšėjos dengiamos specialia trisluoksne juodai balta plėvele, 

skirta silosuotiems pašarams, atspindinčia šviesą, atsparia pramušimams ir plyšimui. Plėvelė saugo silosą nuo 

vandens ir oro, gerina siloso mikroklimatą. Ši plėvelė neleidžia sklisti kvapams. Iš viršaus plėvelė prispaudžiama 

padangomis, neleidžiančiomis ją pakelti vėjuotą dieną. Dėl to ataskaitoje vertinamas kvapo išsiskyrimas nuo 

ploto, kuris atidengiamas pašarų paėmimo metu. Maksimaliai atvira vieta gali siekti iki 2 x 9 m, arba 18 m2. 

 

1 Lentelė. Planuojamų galvijų grupės ir skaičius. 

Galvijų grupė 
Galvijų skaičius, 

vnt. 

Sutartiniai gyvuliai (SG) 

Vienas gyvūnas sudaro SG Visi gyvūnai 

sudaro SG 

ESAMA 

SITUACIJA 

Melžiamos karvės, užtrūkusios ir 

besiveršiuojančios 

1050 1 1050 

Veršeliai iki 1 mėnesio 64 0,25 16 

VISO: 1114  1066 

PLANUOJAMA 

SITUACIJA 

Melžiamos karvės, užtrūkusios ir 

besiveršiuojančios 

1300 1 1300 

Veršeliai iki 1 mėnesio 160 0,25 40 

VISO: 1460  1340 

2 Lentelė. Informacija apie bandos laikymo vietą ir susidarantį mėšlą 

Galvijų grupės Tvarto Nr. Gyvulių skaičius Susidarančio 

mėšlo pobūdis 

ESAMA 

SITUACIJA 

Melžiamos karvės, užtrūkusios ir besiveršiuojančios 1, 2, 3 1050 Skystas mėšlas 

Veršeliai iki 1 mėnesio 2 64 Ant tiršto mėšlo 

VISO:  1114  

PLANUOJAMA 

SITUACIJA 

Melžiamos karvės 1, 2, 3 1050 Skystas mėšlas 

Užtrūkusios ir besiveršiuojančios 4 (planuojamas) 250 Ant tiršto mėšlo 

Veršeliai iki 1 mėn. 5 (planuojamas) 160 Ant tiršto mėšlo 

VISO:  1460  
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3 Lentelė. Statinių ir įrenginių palyginimas: esama situacija ir planuojama situacija 

Esami pastatai ir statiniai bei įrenginiai Planuojami pastatai ir statiniai bei įrenginiai 

 

Bendrovės teritorijoje yra: 

• trys galvijų tvartai (1-3); 

•  skysto mėšlo rezervuarai (1-4); 

• 3 sandėliai (kombinuotų pašarų, daržinė, 

sėklinių grūdų); 

• 7 silosinės; 

• eksploatuojamas 18 m3/val. našumo vandens 

gręžinys. 

 

 

Bendrovės teritorijoje numatomi: 

 

• du nauji tvartai Nr.4 (karvidė) ir Nr.5 

(veršeliai iki 1 mėn.); 

• požeminė srutų siurblinė; 

• atvira mėšlidė 1023 m2 arba 2557 m3; 

• 4200 m3 skysto mėšlo rezervuaras Nr.5 

• paviršinių nuotekų tinklai su išleistuvu į 

gamtinę aplinką. Pirmiausiai vanduo pateks į 

melioracijos griovį, toliau - Vegerės upelį; 

• lietaus nuotekos nuo mėšlidės pateks į srutų 

rezervuarą Nr.4. 

  

Esama situacija Planuojamos plėtra 

 

Mėšlo susidarymas. Susidarantis skystas mėšlas tilps 5 srutų rezervuaruose. Per pusmetį susidarys 20,6 

tūkst. m3 srutų, o turimų ir planuojamų talpyklų tūris – 21,0 tūkst. m3. 

Projektuojamos mėšlidės tūris 2557 m3, o susidarys 2483 m3 tiršto mėšlo. Vadinasi, Papilės ŽŪB turi 

pakankamai vietos tiek skystam, tiek tirštam mėšlui laikyti 6 mėnesius. 

Lentelėje pateikti planuojami mėšlo susidarymo kiekiai. Informacijos šaltinis – “Pažangaus 

ūkininkavimo taisyklės ir patarimai”, LR žemės ūkio ministerija, LR aplinkos ministerija, Kėdainiai, Vilainiai, 

2000, 6.1 priedas. 

4 Lentelė. Planuojami mėšlo susidarymo kiekiai. 

Gyvulių grupė Tiršto mėšlo Srutų iš 1 Gyvulių skaičius, vnt. Iš viso tiršto Iš viso skysto 

 iš 1 gyvulio 

per mėn., m3 

gyvulio, 

m3/mėn. 

 mėšlo per 

mėnesį, m3 

mėšlo per mėnesį, 

m3 

Karvės (melžiamos) 
 1,76+0,8 

(plovimui) 
1050 

 
2688 

Karvės (užtrūkusios, 

besiveršiuojančios) 
1,47 0,41 250 367,5 102,5 

Veršeliai iki 6 mėn. 

amžiaus 

0,29 0,04 160 46,4 6,4 
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Iš viso tiršto mėšlo per 1 

mėnesį, m3 

413,9  

Iš viso srutų per 1 mėnesį, m3  2796,9 

Kaupimo trukmė, mėn. 6 6 

Iš viso tiršto mėšlo per 6 

mėnesius, m3 

2483,4  

Iš viso skysto mėšlo per 6 

mėnesius, m3 

 16781,4 

Krituliai, patenkantys į srutų 

rezervuarus per 

6 mėn. 

Vieno rezervuaro plotas 1052,704 m2, 

5- 

5263,52 m2 

 
2000,1 

Krituliai, patenkantys į mėšlidę per 6 

mėn. 

Mėšlidės plotas 1023 m2  322,7 

Krituliai, patenkantys ant kietų 

dangų per 6 mėn. *** 

 Betonuotos aikštelės plotas 4605 m2  1452,4 

Susidarysiantis kiekis  20556,6 

 

Turimi 4 rezervuarai Tūris vieno 4200 m3, keturių - 16800 m3  16800,0 

Planuojamas skysto mėšlo rezervuaras 

Nr.5 

Tūris vieno 4200 m3  4200 

Bendras  esamas ir planuojamas tūris 21000,0 

 

Planuojama tiršto mėšlo mėšlidė Plotas 1023 m2; tūris 2557 m3  2557 

***užsakovo pageidavimu 

 

Geriamasis vanduo. Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 18 m3/val. našumo vandens gręžinį. Per parą iš 

gręžinio gali būti išgaunama 432 m3 vandens, per metus – 157 680 m3. Naudojamo vandens kiekis apskaitomas 

vandens skaitliuku. 2019 metais sunaudota 30,5 m3 vandens, planuojama, kad metinis vandens poreikis sieks apie 

44 694 m3. 

Planuojama, kad rekonstruotoje fermoje dirbs 25 darbuotojai. Vienu metu -10 žmonių. Preliminarus 

sunaudojamas vandens kiekis skaičiuojamas: 10 žm. x 50 l = 0,5 m3/parą x 365 d.= 182,5 m3/metus. Buitinės 

nuotekos vamzdynu tiekiamos į skysto mėšlo rezervuarą. Bendrovės veiklai reikalingi 44,7 tūkst.m3 geriamo 

vandens, o galima išgauti -157,7 tūkst.m3. Vandens poreikis bus užtikrintas. 

Planuojamo preliminaraus vandens kiekio galvijų girdymui skaičiavimas pateiktas žemiau esančioje 

lentelėje. Informacijos šaltinis: LR žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 3D-602 “Dėl 

galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 01:2009 patvirtinimo”, 22 lentelė. 

 

5 Lentelė. Planuojamo preliminaraus vandens kiekio galvijų girdymui skaičiavimas 

 

 

Galvijų grupė 

Vidutinis suvartojamo 

vandens kiekis vienam 

galvijui (įskaitomas vanduo 

girdymui, pašarų ruošimui, 

įrenginiams, tešmenims ir 

patalpoms plauti), l/parą 

 

 

Galvijų 

skaičius, 

 

Vidutinis suvartojamo vandens 

kiekis galvijų grupei, l/parą 

Melžiama karvė (7000 

kg 

pieno per metus) 

100 1050 105000 
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Užtrūkusios, 

besiveršiuojančios 

karvės 

55 250 13750 

Veršeliai iki 2 mėn. 20 160 3200 

Viso, l: 121950 

Viso, m3/parą 121,95 

Vandens metinis poreikis gyvulių auginimui, 

m3/metus 

44512 

Vandens poreikis buitinės reikmėms, m3/metus 182,5 

  Viso: 44694 

 

Mėšlo tvarkymas. Šiuo metu tirštas mėšlas, susidarantis nuo veršelių, kurių amžius iki 1 mėnesio, 

išvežamas į Biliūniškių kaimą. Pastačius ketvirtą (užtrūkusių ir besiveršiuojančių karvių) ir penktą tvartą (veršeliai 

iki 1 mėn.), mėšlas bus kaupiamas projektuojamoje 1023 m2 arba 2557 m3 talpos tiršto mėšlo mėšlidėje. Mėšlidės 

grindys bus betonuotos, ją juos iš dviejų pusių 35 x 40 m trijų metrų aukščio siena. Mėšlo kaupas sieks 2,5 m.  

Lietaus vanduo pateks į atvirą mėšlidę. Filtratas nuo mėšlidės bus nuvedamas į ketvirtą skysto mėšlo 

rezervuarą. 

Skysto mėšlo tvarkymas. Šiuo metu skystas mėšlas laikomas keturiuose skysto mėšlo rezervuaruose, 

kurių kiekvieno talpa 4200 m3. Planuojamas statyti penktas, analogiškas tūriu ir matmenimis rezervuaras Nr.5.  

Lietaus nuotekos patekusios į atvirus rezervuarus, didins susidariusio skysto mėšlo tūrį. 

 

6 Lentelė. Informacija apie esamus metinius veiklos rodiklius bei planuojamos ūkinės veiklos numatomus 

naudoti preliminarus kiekius 

Žaliavos ar cheminės 

medžiagos pavadinimas 

Matavimo 

vnt. 

Sunaudota 

esamoje 

veikloje per 

metus 

Numatomas 

preliminarus kiekis 

po projekto 

įgyvendinimo 

Maksimalus kiekis 

žaliavų, kuris gali būtis 

saugomas vienu metu 

Kombinuoti pašarai t 2600 3320 
Savaitės poreikiai iki 80 

t 

Silosas (kukurūzų) t 5000 6360 4000 

Silosas (daugiamečių žolių) t 5700 7250 4000 

Pašarai, grūdai t 1150 1500 1500 

Kiti pašarai (grūdainis, 

soja, rapso išspaudos, 

melasa) 

 
t 

 
1450 

 
1820 

Mėnesio poreikis 152 t 

Šiaudai (pašarui) t 470 600 Mėnesio poreikis 50 t 

Šiaudai (kraikui) t 200 260 Mėnesio poreikis 20 t 

Avižų ir ankštinių kultūrų 

silosas 
t 320 400 

400 

Mineraliniai ir kt. pašarų 

priedai 
t 240 300 

Mėnesio poreikis 30 t 

Veterinariniai vaistai 

(medikamentai) 
 

tūkst. eurų 

 
30,133 

 
38,0 

Kinta, pagal poreikį 
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Dezinfekcinės medžiagos 

Patalpoms) 
l 45 55 

 

Probiotikas Slurry Bug t 0 33,5 0,2 

Kalkės t 10,4 13,0 4 

Dezinfekcinės, plovimo 

medžiagos 

Pavadinimas Mato vnt. 
Kiekis, 

sunaudotas 

2017 m. 

Planuojamas 

sunaudoti 

kiekis per metus 

Pavojingumo klasė 

BS Sanicip šarminė 

melžimo linijų plovimo ir 

dezinfekavimo priemonė 

 

t 

 
2,22 

 
2,8 

 

H314, H302, H400 

„Ecoclen 205“ rūgštinė 

melžimo linijų plovimo 

priemonė 

 

t 

 
2,635 

 
3,3 

 

H314, H272 

Vilgiklis speniams po 

melžimo „FARM Lactic 

Plius“ 

 

t 

 
2,6 

 
3,1 

H312, H332, H400, 

H319, H314, H318 

Valiklis speniams prieš 

melžimą „FARM Lafoam“ 

t 
1,4 1,8 

H315, H318 

Chloro tabletės Vnt. 
300 400 

- 

Kalkakmenis t 
43,0 54,0 

- 

 

Fermos funkcionavimui reikalinga elektros energija. Ji reikalinga patalpų apšvietimui, mechanizmų bei 

įrenginių veikimui. Vidutinis metinis elektros energijos poreikis – 850 MWh. Įgyvendinus  planuojama veikla 

elektros energijos poreikis padidės iki 1030 MWh. 

Kuro deginančių įrenginių fermoje nėra ir neplanuojama statyti. Vanduo šildomas elektriniais boileriais. 

Kuras, reikalingas ūkio veiklai laikomas dvejose 50m3 antžeminėse talpose dirbtuvėse, esančiose 

Daubiškių kaime, už 0,8 km nuo fermos. Vienoje laikomas žalias, žymėtas, skirtas žemės ūkio technikai, antroje 

– raudonas dyzelinas. Nagrinėjamoje fermoje transportui naudojamas tik žaliasis dyzelinas. Planuojama, kad jo 

poreikis nuo 75 t/metus išaugs iki 90 t/metus. Raudonas dyzelinas šioje fermoje tik sandėliuojamas, jis skirtas 

šildymui, grūdų džiovinimui kitoje fermoje. 

7 Lentelė. Kuro, energijos kiekiai 

Kuro rūšis Sunaudota 2019 m. Planuojamos kuro sąnaudos, 

t/metus 

Benzinas 0,0225 0,03 

Dyzelinas (raudonas) Nenaudojamas, tik 

sandėliuojamas 

Nenaudojamas, tik 

sandėliuojamas 

Dyzelinas (žalias) 75 90 

Elektros energija, MWh 850 1030 
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Atliekos. 

Kritę gyvūnai, pagal nustatytą tvarką, anksčiau buvo priduodami UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ 

kaip šalutiniai gyvūniniai produktai, pagal naują sutartį šiuo metu priduodami UAB „Tvari Energija“, turinčiai 

teisę priimti/utilizuoti tokias atliekas. Planuojama, kad per metus gali susidaryti apie 10 t kritusių, apie 0,8 t 

abortinių gyvulių. Kritę gyvuliai laikomi uždengti specialiame sandėlyje ir 24 val. bėgyje išvežami utilizacijai. 

Atvažiuoja specialus transportas, gaišenos sukraunamos į specialius uždengtus, sandarius konteinerius ir 

išvežamos. 

Panaudotų vaistų buteliukai, švirkštai, kita medicininė įranga renkami atskirai ir priduodami kodu 18 01 

03*, kaip pavojingos atliekos. 2019 m. šių atliekų susidarė 80 kg. Planuojama, kad kiekis gali padidėti iki 110 

kg/metus. 

Statybų metu susidarysiančios atliekos. Vykdant statybos darbus atliekų apskaita bus vykdoma ir 

atliekos bus tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 

Pastatų statybos metu susidarys betono atliekos (kodas 17 01 01), mišrios statybinės atliekos (17 09 04), medis 

(17 02 01), geležis ir plienas (17 04 05), plastiko pakuotė (15 01 02), popieriaus pakuotė (15 01 01), medienos 

pakuotė (15 01 03) bei kitos panašios atliekos. Atliekų sudėtis ir kiekis bus detalizuotas statybos projekto rengimo 

metu.  Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos „Atliekų tvarkymo 

taisyklėse“ ir „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų taisyklėse“ nustatyta tvarka. Pripažįstant 

statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, 

kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba pateikta statytojo pažyma apie neapdorotų 

statybinių atliekų sunaudojimą. Visos atliekos yra perduodamos pagal sutartį atliekas tvarkančiai ir 

transportuojančiai įmonei, kuri yra registruota atliekas tvarkančių įmonių registre. 

8 Lentelė. Informacija apie planuojamas atliekas statybos metu ir galvijų ūkio veiklos metu 

 
Eil. 

Nr. 

 
Atliekų pavadinimas 

Atliekų 

preliminarūs 

metiniai kiekiai 

Atliekų kodas ir 

pavojingumas 

Atliekų susidarymo 

vieta 

Tvarky

mo 

veiklos 

rūšis 

1. Popieriaus ir kartono 

pakuotės 

1,0 t 
15 01 01, 

nepavojingos 

Tvartų statybos 

metu 

Pagal 

sutartį 

priduos 

atliekų 

tvarkytoja

ms 

2. Mūras, betonas 10 m3 
17 01 07, 

nepavojingos 

 

 
Tvartų statybos 

metu 
3. Metalas (stogai) skarda 100 m2 

17 04 07, 

nepavojingos 

4 Kabeliai, nenurodyti 17 

04 10 

0,5 t 
17 04 11 

nepavojingos 

6. Plastikinės pakuotės 2,5 t 
15 01 02, 

nepavojingos 
Galvijų ūkio veikla 

7. Mišrios komunalinės 

atliekos 

0,6 t 
20 03 01, 

nepavojingos 

Gamybinė-buitinė 

veikla 

 
8. 

LED lempos – 

elektros ir elektroninės 

įrangos atliekos 

 
0,01 

16 02 16, 

nepavojingos 
Gamybinė-buitinė 

veikla 

 

9. Naudotos padangos 0,5 t 
16 01 03, 

nepavojingos 
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10. Švino akumuliatoriai 0,20 t 
16 06 01*, 

pavojingos 

 

 

 

 
Eksploatuojant 

ūkio autotransportą 

 
11. 

Kita variklio, pavarų 

dėžės ir tepalinė alyva 

(panaudoti 

tepalai) 

 
0,8 t 

13 02 08*, 

pavojingos 

 

 

12. 

Absorbentai, filtrų 

medžiagos (įskaitant 

kitaip neapibrėžtus 

tepalų filtrus), 

pašluostės, apsauginiai 

drabužiai, užteršti 

pavojingomis 

cheminėmis 

medžiagomis 

 

 

0,05 t 

 

 
15 02 02*, 

pavojingos 

 

13. 

Atliekos, kurių 

rinkimui ir šalinimui 

taikomi specialūs 

reikalavimai, kad būtų 

išvengta infekcijos 

 

0,11 t 

 

18 01 03* 

 

Galvijų ūkio veikla 

Pagal 

sutartį 

priduos 

atliekų 

tvarkytoja

ms 

14 Smėliagaudžių atliekos 0,2061 19 08 02 
Lietaus nuotekų 

surinkimas 

Išvežamos į 

sąvartyną 

 

Planuojama ūkinė veikla apims šiuos etapus: statybos, veiklos vykdymo.  

Statybų etapas. Žemės kasybos darbai bus reikšmingi, kadangi  numatoma statybai reikės nukasti tik 

pamatams reikalingą gruntą. Dėl šių darbų yra numatomos  poveikio mažinimo priemonės: derlingasis dirvožemio 

sluoksnis bus nuimamas ir saugojamas, o po statybų panaudojamas fermos teritorijos sutvarkymui (rekultivacijai).  

Griovimo darbai nenumatomi, statyba numatoma atviroje, neužstatytoje teritorijoje.  

Statybiniai mechanizmai važinės tik bendrovės sklypuose, laikina statybinė aikštelė bus įrengiama tik 

fermos ribose. 

Organizacinės triukšmo prevencijos priemonės statybos darbų metu: 

Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo pasiruošimo darbų 

statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje. Šiuo statybos periodu numatoma 

planuoti statybos darbų procesą. Statybos darbus su triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti švenčių ir poilsio 

dienomis, o darbo dienomis numatoma nedirbti vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu (LR 

Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu).  

Veiklos vykdymo etapas. Galvijų ferma skirta patenkinti Lietuvos pieno poreikį, kuris yra didelis. 

Perdirbimo pramonė daugiausiai naudoja vietinį žaliavinį pieną, tačiau apie ketvirtadalį yra importuojama iš 

Latvijos ir Estijos stambių ūkių, todėl esamų fermų plėtra yra perspektyvi ir būtina. Pirminė pieno gamyba yra 

viena pagrindinių žemės ūkio šakų Lietuvoje, o pieno perdirbimas – svarbiausia maisto perdirbimo sritis. 

Sektorius yra svarbus gyventojų užimtumo šaltinis [31]. 

Veiklos nutraukimo etapas. Nutraukimas nenumatomas, planuojamas ilgalaikis, neterminuotas 

pienininkystės ūkio naudojimas.   
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2 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS 

REIKŠMINGAS POVEIKIS, NUMATOMO REIKŠMINGO 

NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO, SUMAŽINIMO 

IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS  

PAV ataskaitoje įvertinti visi aspektai, kurie buvo numatyti patvirtintoje PAV programoje. 

Poveikiai įvertinti kiekybiškai (oro kokybei, kvapams, akustinei aplinkai (triukšmas)), mišriu būdu, o 

kurių kiekybiškai įvertinti neįmanoma (kraštovaizdis, biologinė įvairovė ir kt. − kokybiškai. Nagrinėjama 

teritorija − nagrinėjamos teritorijos ribos nustatomos kiekvienam vertinamam aplinkos veiksniui, komponentui. 

Atlikus PAV, numatytas stebėsenos planas. 

PAV ataskaitoje įvertintas kvapų poveikio sumažinimas gyvenamoms teritorijoms cheminėmis, 

technologinėmis, želdinių juostomis ar kitomis priemonėmis, kaip nurodoma Akmenės rajono savivaldybės 

administracijos rašte 2020-12-28 Nr. S-3271 dėl PAV programos.  

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateikti duomenys apie suplanuotas gyvenamąsias, rekreacines 

ir kt. teritorijas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. 0,5 km spinduliu nuo PŪV nėra detaliaisiais 

planais patvirtintų  gyvenamų teritorijų, kadangi aplink vyrauja vien žemės ūkio paskirties žemė ir dar didžiojoje 

sklypų dalyje įrašyta specialioji sąlyga -  Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir 

srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), todėl naujų 

gyvenamųjų namų statyba juose negalima. Teritorijų planavimo sistemos TPDRIS išrašas pateiktas 13 priede. 

Galimi poveikio aplinkai šaltiniai, kurie išnagrinėti PAV ataskaitoje: tvartai gyvuliams laikyti; skysto ir 

tiršto mėšlo tvarkymo sistemos (rezervuarai, mešlidės); silosinės; nuotekų (buitinių, gamybinių, paviršinių) 

surinkimo sistemos;  transportas; statybos darbai. 

Neigiamam poveikio sumažinti numatytos aplinkosauginės priemonės, kurios įvertintos ataskaitoje. 

Antrinių neigiamų poveikių nenumatoma, jiems papildomų priemonių nesiūloma. Įvertinti galimi reikšmingi 

poveikiai (žiūr. 42 lentelėje pateikiamas apibendrinimas): 

• tiesioginiai ir netiesioginiai, 

• suminiai, besikaupiantys (kumuliaciniai), 

• teigiami ir neigiami, 

• trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai statybos ir veiklos naudojimo metu. 
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2.1 VANDUO 

2.1.1 Paviršiniai vandens telkiniai (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

Metodas. PAV ataskaitoje paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos 

vertinamos vadovaujantis Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo 

tvarkos aprašu (patvirtintu LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98 įsakymu, suvestinė redakcija 

nuo 2019-12-18). Naudotasi hidrografinio tinklo duomenų baze. Pagal „Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapį“ 

(šaltinis http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), apžvelgtos galimos grėsmės. Atsižvelgta į Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymą  2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01) taikytinus 

reglamentus, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vandens įstatymu 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 (Suvestinė 

redakcija nuo 2020-01-01). 

Nuotekų tvarkymas įvertinamas  vadovaujantis dokumentu Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu 

2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 (Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01). 

Vadovaujantis LR Vandens įstatymo pakeitimo įstatymu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-

01) galimai teršiama teritorija – atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos veiklos yra arba gali būti teršiama 

(eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais) pavojingosiomis medžiagomis: transporto priemonių remonto, ardymo, 

techninės priežiūros, dažymo teritorija (teritorija, kurioje teikiamos išvardytos paslaugos, ir didesnė kaip 0,1 ha 

teritorija, kurioje minėta veikla vykdoma savo reikmėms); trąšų, augalų apsaugos produktų, buitinės chemijos, 

naftos produktų ir kitų pavojingųjų medžiagų perpylimo, perkrovimo ar sandėliavimo vieta (išskyrus galutinius 

nurodytų medžiagų vartotojus); didesnė kaip 0,5 ha transporto priemonių stovėjimo aikštelė; transporto priemonių 

stovėjimo aikštelės, naudojamos komerciniais tikslais ir esančios arčiau kaip 100 m atstumu nuo vandens telkinių; 

centralizuota betono ruošimo ir išdavimo vieta; degalinės, naftos bazės ir naftos išgavimo gręžinių teritorija; 

degalų ir kitų naftos produktų pilstymo vieta; chemijos, naftos perdirbimo, pieno, mėsos, žuvies perdirbimo, 

celiuliozės ir popieriaus, odų dirbimo, cukraus pramonės objekto teritorija; atliekų tvarkymo objekto, pabėgių 

mirkyklos, jūrų uosto, dokų teritorija. 

Esama situacija. Artimiausi vandens telkiniai yra griovys esantis apie 60 m atstumu nuo PŪV 

teritorijos, upelis Pelkupis apie 500 m, up. Mickupis apie 760 m, up. Vegerė apie 1 km, upė Venta (ties Papile 

vad. Augustinaičių malūno tvenkiniu) 1,1 km. 

Šiuo metu švarios paviršinės nuotekos patenka į griovį esantį už 60 m. Šis griovys už 2 km įteka į 

Vėgerės upėlį, toliau tekėdamas Vėgerės upelis už ~7 km įteka į upelį Avižlį. Vėgerės upelis už ~7 km suteką į 

Avižlio upelį.  Avižlio upelis įteka į Ventą dar už ~6 km. Vadinasi paviršinis lietaus vanduo šiomis vandens 

tėkmėmis tekės apie 15 km kol pasieks Ventos upę. Pati Ventos upė vingiuoja (ties Papile ji vad. Augustinaičių 

malūno tvenkiniu) ir teka priartėdama iki 1,1 km atstumu nuo PŪV, tačiau kaip aprašyta ankstesniame sakinyje, 

tiesioginių intakų, per kuriuos nuotekos iškart galėtų sutekėti į upę – nėra. Neigiamo poveikio vandens kokybei 

dėl taršos nebus. 

9 Lentelė. Artimiausi vandens telkiniai 

Nr. Vandens telkinys Kodas Atstumas iki 

PŪV 

teritorijos 

Telkinio apsaugos 

zona, m** 

Pakrantės apsaugos juosta, m** 

1. Griovys - 60 m Nenustatoma 

grioviams 

Nenustatoma grioviams 
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2. Upelis Pelkupis 30010560 500 m 100 m 2,5-25 m, priklausomai nuo 

pakrantės žemės paviršiaus vidutinis 

nuolydžio/polinkio kampo 

3. Upelis Mickupis - 760 m - 2,5-25 m, priklausomai nuo 

pakrantės žemės paviršiaus vidutinis 

nuolydžio/polinkio kampo 

4. Upelis Vegerė 30010585 1 km - 2,5-25 m, priklausomai nuo 

pakrantės žemės paviršiaus vidutinis 

nuolydžio/polinkio kampo 

5. Upė Venta (ties 

Papile vad. 

Augustinaičių 

malūno tvenkiniu) 

30010001 1,1 km 200 m 5-25 m, priklausomai nuo pakrantės 

žemės paviršiaus vidutinis 

nuolydžio/polinkio kampo 

**Apsaugos juostos ir zonos nustatomos vadovaujantis Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių 

apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu (patvirtintu LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98 įsakymu, 

suvestinė redakcija nuo 2019-12-18). 

 

 

4 pav. Vandens telkiniai (tipas pagal georeferencinių Lietuvos duomenų duombazę). 
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5 pav. Paviršinės nuotekos tiesiogiai į Ventos upę nepateks. Paviršinių lietaus nuotekų kelias esamos 

vandens tėkmėmis iki Ventos upės siekia apie 15 km 
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6 pav. PŪV vieta paviršinių vandens telkinių apsauginių zonų atžvilgiu (informacijos šaltinis: Lietuvos 

Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras (https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action) 

 

Potvyniai. Potvyniai skirstomi į: 

• 0,1 proc. tikimybės potvynio zoną (tai reiškia, kad remiantis hidrologiniais skaičiavimais tokių 

pačių charakteristikų potvyniai gali pasikartoti vieną kartą per tūkstantį metų); 

• į 1 proc. tikimybės potvynio zoną (tai reiškia, kad remiantis hidrologiniais skaičiavimais tokių 

pačių charakteristikų potvyniai gali pasikartoti vieną kartą per šimtą metų); 

• į 10 proc. tikimybės potvynio zoną, kurioje potvynis, remiantis hidrologiniais skaičiavimais tokių 

pačių charakteristikų gali pasikartoti vieną kartą per dešimt metų. 

Pagal „Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapį“ (šaltinis http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), galimų 

grėsmių nenustatyta, potvynių zonos nustatytos tik Ventos upei. Nuo Ventos visų potvynių zonų PŪV nutolusi 

toliau kaip 1 km atstumu. 
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7 pav. Potvyniai, 2021 m. 

 

Poveikio vertinimas.  

Veiklos metu susidaro ir po plėtros susidarys buitinės, gamybinės bei paviršinės (lietaus) nuotekos. 

Buitinės nuotekos. Planuojama, kad rekonstruotoje fermoje vienu metu dirbs 10 žmonių. Preliminarus 

sunaudojamas vandens kiekis skaičiuojamas: 10 žmonių x 50 l = 0,5 m3/parą x 365 d.= 182,5 m3/metus. Buitinės 

nuotekos uždaru vamzdynu tiekiamos į srutų rezervuarą. Iš rezervuarų skystas mėšlas kartu su buitinėmis 

nuotekomis išsiurbiamas ir išlaistomas Papilės ŽŪB žemdirbystės laukuose. Neigiamas poveikis dėl taršos 

nenumatomas, toks laistymas yra leidžiamas Lietuvoje galiojančių teisės aktų. 

Buitinės nuotekos rezervuaruose sudarys 0,05 proc. viso per metus susidariusio srutų ir (ar) skystojo 

mėšlo kiekio, todėl jų laikymas neprieštarauja galiojančiam nuotekų tvarkymo reglamentui (Vadovaujantis Mėšlo 

ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 "Dėl Mėšlo ir srutų 

aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo" (2020 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-755/3D-844 redakcija) punktui „32.2. 

nevalytos buitinės ir gamybinės nuotekos gali būti kaupiamos srutų kauptuvuose, jeigu planuojamas kaupti 

nuotekų kiekis per metus neviršys 20 proc. viso per metus susidariusio srutų ir (ar) skystojo mėšlo kiekio“.  

Gamybinės nuotekos. Tvartų nuplovimui, melžimo vietų plovimui naudojamas vanduo. Jo kiekis 

paskaičiuotas  ir pateiktas lentelėje. Gamybinės nuotekos tiek šiuo metu patenka, tiek po plėtros pateks į penkis 

skysto mėšlo rezervuarus ir toliau bus išlaistomos Papilės ŽŪB žemdirbystės tręšiamuose laukuose. Numatomas 

gamybinių nuotekų metinis kiekis 12 480 m3/metus. Visos gamybinės nuotekos bus nuvedamos į valymo įrenginį 

(užsakovo pateiktais duomenimis galimas tiekėjas UAB „Traidenis“) ir tik po to išvalytos nuotekos nuvedamos į 

rezervuarus, todėl neprieštarauja Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo punktui 32.2 ir taip 

pat atitinka punktą 32.1., kuriame nurodoma, kad išvalytos buitinės ir gamybinės nuotekos gali būti kaupiamos 

srutų kauptuvuose ir naudojamos laukams tręšti vadovaujantis Aprašu1. 

 

 
1 32.1. išvalytos buitinės ir gamybinės nuotekos gali būti kaupiamos srutų kauptuvuose ir naudojamos laukams tręšti 

vadovaujantis Aprašu; 

32.2. nevalytos buitinės ir gamybinės nuotekos gali būti kaupiamos srutų kauptuvuose, jeigu planuojamas kaupti nuotekų 

kiekis per metus neviršys 20 proc. viso per metus susidariusio srutų ir (ar) skystojo mėšlo kiekio. 
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10 Lentelė. Susidarančios gamybinės nuotekos (skaičiuotė per metus). 

Gyvulio kategorija 
Nuplauti reikiamas 
vandens 

kiekis m3/mėn. 

Gyvulių 

skaičius 

Sunaudot
as 
vandens 
kiekis 

per metus, 

m3/metus 

Karvės 0,8 1 300 12 480 

Veršeliai iki 6 
mėn. amžiaus, 

kreikiant 

nenumatytas 160 - 

Viso: 12 480 

 

Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos. Ūkyje susidaro tiek švarios tiek užterštos paviršinės 

nuotekos. 

Švarios paviršinės nuotekos susidaro ir po plėtros susidarys nuo ūkyje esančių bei planuojamų pastatų 

stogų ir kietų dangų.  

Lietaus vandeniui surinkti nuo esamų bei planuojamų pastatų stogų yra ir bus suprojektuota lietaus 

nuvedimo sistema iš metalinių latakų ir lietvamzdžių. Šios paviršinės nuotekos kartu su nuotekomis nuo esamų ir 

planuojamų stogų yra ir bus nukreipiamos į šalia esančias pievas natūraliai infiltruotis į gruntą arba į esamą 

priešgaisrinį tvenkinį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 

įsakymu „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Toliau Paviršinių nuotekų reglamentu) šių 

nuotekų surinkimas nėra privalomas. Nuo visų tvarto stogų surinktos lietaus nuotekos patenka į melioracijos 

griovį (5494 m3/metus), įtekantį į Vegerės upelį, kita dalis – į priešgaisrinį rezervuarą (4273 m3/metus). Nuo 

sandėlių, silosinių, lietus infiltruojasi į gruntą.  

Lentelė. Švarių nuotekų susidarymas 

Nuotekos 

renkamos nuo 

Plotas m2, F Nuotekos patenka į Vidutinis metinis 

nuotekų kiekis W 

m3/metus 

Leidžiamos teršalų koncentracijos pagal 

Nuotekų tvarkymo reglamentą 

1-3 tvartų 

dalies, 4, 5 

tvartai 

8505 Melioracijos griovį, 

toliau į Vegerės 

upelį 

5494 pH 6,5-8,5; skendinčios medžiagos 

metinė 30 mg/l, momentinė 50 mg/l; 

BDS5 25 mgO2/l (metinė) BDS5 50 

mgO2/l (momentinė) Naftos produktai 

5 mg/l metinė; Naftos produktai 

momentinė 7 

mg/l 

1-3 tvartų 

dalies 

6640 Į priešgaisrinį 

rezervuarą 

4273 

Švariose lietaus nuotekose esančios skendinčios medžiagos, patekusios į priešgaisrinį rezervuarą 

nusėda. Maksimalus surinkto dumblo kiekis gali siekti 0,2061 t/metus. 

Jis retsykiais bus iškasamas ir išvežamas į sąvartyną. Į melioracinį griovį gali patekti iki 0,1459 t 

skendinčių medžiagų. 

Kadangi lietaus nuotekos nuo švarių teritorijų ir stogų renkamos atskirai, tai lietaus nuotekų valymo 

įrenginiai nesuplanuoti.  
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11 Lentelė. Metiniai teršalų kiekiai, patenkantys į aplinką su lietaus nuotekomis 

Nuotekos patenka į Metinis 

nuotekų kiekis, 

m3/metus 

Skendinčios 

medžiagos 

(leidžiama metinė 

koncentracija 30 

mg/l) 

t/metus 

BDS5 

(leidžiama 

metinė 

koncentracija 25 

mg/l) t/metus 

Naftos produktai, 

(leidžiama metinė 

koncentracija 5 

mg/l) 

t/metus 

Melioracijos griovį ir Vegerės upelį 5494 0,1459 0,1216 0,0243 

Priešgaisrinį rezervuarą 4273 0,2061 0,1718 0,0344 

Viso, t/metus: - 0,3520 0,2933 0,0587 

 

Ūkyje susidaro paviršinės lietaus nuotekos nuo kietų dangų užterštomis srutomis. 

Nuo teritorijos dangų surinktos lietaus nuotekos pateks į vieną iš skysto mėšlo rezervuarų ir bus 

išlaistomos karu su skystu mėšlu sezono metu. 

Lietaus nuotekos nuo projektuojamos betoninės dangos, kurios plotas 4605 m2, susidarys 2905 m3 

lietaus nuotekų. Į mėšlides pateks 645m3/metus lietaus vandens, į skysto mėšlo rezervuarus - 3320m3. Bendras 

lietaus nuotekų kiekis nuo projektuojamos betoninės dangos, projektuojamos mėšlidės ir esamų bei projektuojamų 

srutų rezervuarų per metus sudarys 6870m3. 

12 Lentelė. Lietaus nuotekos nuo taršių teritorijų 

 

Nuotekos renkamos 

nuo 

 
Plotas m2, F 

 

Nuotekos patenka į 

Vidutinis metinis 

nuotekų kiekis W 

m3/metus 

Leidžiamos teršalų 

koncentracijos pagal 

Nuotekų tvarkymo 

reglamentą 

Nuo betonuotos 

dangos, mėšlidės, ir 

srutų rezervuarų 

 

10892 
Į skysto mėšlo 

rezervuarus 

 

6 870 

 

Neribojama 

 

13 Lentelė. Paviršinių nuotekų detalizavimas, skaičiavimas, tvarkymas (11 ir 13 lentelių informacija) 

 

 

 
Krituliai surenkami nuo 

 
Tvarto stogo 

plotas 

(žiūrint iš 

viršaus) F, 

m2 

 

 
 

Nuotekos 

patenka 

 
 

Vidutinis metinis 

nuotekų kiekis W 

=10·Hf·ps·F·K·10-

4, m3/metus 

 
Hf, 

metinis 

kritulių 

kiekis, 

mm 

 

 
ps, paviršinio 

nuotėkio 

koeficientas 

K, paviršinio 

nuotėkio 

koeficientas, 

atsižvelgiant į 

tai, ar sniegas 

išvežamas ar 

ne 

1 esamo tvarto stogo 

vakarinės dalies 

 

1450 
 

 

 

 

 

 

937 
 

 

 

 

 

 

0,85 
 

 

 

 

 

2 esamo tvarto stogo 

vakarinės dalies 

 

1100 

 

711 

 

0,85 
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3 esamo tvarto stogo 

vakarinės dalies 

 

3100 

į melioracijos 

griovį ir 

Vegerės upelį 

 

2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

760 

 

0,85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 projektuojamo tvarto 

stogo 
1941 1254 0,85 

5 projektuojamo tvarto 

stogo 
914 590 0,85 

1 esamo tvarto stogo 

rytinės dalies 
1450  

 

 
Į priešgaisrinį 

rezervuarą 

937 0,85 

1 esamo tvarto mažo stogo 990 640 0,85 

2 esamo tvarto stogo 

rytinės dalies 
1100 694 0,83 

3 esamo tvarto stogo 

rytinės dalies 
3100 2003 0,85 

Nuo projektuojamos 

betonuotos dangos*** 

 
4605 

Į skysto 

mėšlo 

rezervuarą 

Nr.4 

 
2905 

 
0,83 

projektuojamos mėšlidės 1023 645 0,83 

4 esamų ir vieno 

projektuojamo skysto 

mėšlo rezervuaro 

 

5264 

Į skysto 

mėšlo 

rezervuarus 

 

3320 

 

0,83 

***užsakovo pageidavimu 

 Plotas,m2 m3/metus 

Viso melioracijos griovį ir Vegerės upelį 8505 5495 

Viso į priešgaisrinį rezervuarą 6640 4274 

 

 

Galimai taršios teritorijos. Vadovaujantis galimai taršių teritorijų apibrėžimu, nurodytu LR Vandens 

įstatymo pakeitimo įstatyme (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) ir Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamentu 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 (Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01) galimai taršių teritorijų 

ūkyje nėra ir nebus. 

Artimiausi vandens telkiniai. 

Upelis Vegerė nuo PŪV vingiuoja priartėdamas iki 1 km atstumu nuo fermos. Neigiamas poveikis dėl 

taršos nenumatomas. 

Upelis Pelkupis apie 500 m nuo PŪV ir į jį paviršinės nuotekos nuo fermos teritorijos nepatenka. 

Neigiamo poveikio vandens kokybei dėl taršos nebus. 

 Upelis Mickupis yra apie 760 m nuo PŪV ir į jį paviršinės nuotekos nuo fermos teritorijos nepatenka. 

Neigiamo poveikio vandens kokybei dėl taršos nebus. 

Priemonės. Projektu numatoma įrengti valymo įrenginį ir jame apvalyti ūkyje susidarysiančias 

gamybines nuotekas.  
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2.1.2 Požeminis vanduo (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Metodas. Poveikis požeminiam vandeniui vertintas vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos 

informacinės sistemos Geolis duomenimis: „Požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis“ (šaltinis lgt.lt). 

Įvertintos esamos ir projektinės vandenviečių apsaugos zonos, pagal Požeminio vandens vandenviečių 

apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašą 2015 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-912 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 

2018-05-31), kuriame detalizuojamos vandenviečių grupės, apsaugos zonos, reglamentai. 

Vadovaujamasi Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu 2015 m. 

gruodžio 14 d. Nr. D1-912 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-31), kuriame detalizuojamos vandenviečių 

grupės, apsaugos zonos, reglamentai. 

Esama situacija. Vienintelis naudojamas gamtos išteklius – gręžinio vanduo. Jis naudojamas gyvulių 

girdymui, tvartų, patalpų, įrangos plovimui, darbuotojų buitinėms reikmėms. Vanduo tiekiamas iš vieno esamo 

eksploatuojamo vandens gręžinio, kuris yra sklype 4400-4216-5611. Gręžinys nuo planuojamų statyti tvartų 

nutolęs per 260 m į pietus. Gręžinio našumas – 18 m3/val. Per parą iš gręžinio gali būti išgaunama 432 m3 

vandens, per metus – 157 680 m3. Sunaudoto vandens kiekis apskaitomas vandens skaitliuku. Planuojama, kad 

geriamojo vandens galvijų priežiūrai reikės 44,512 tūkst.m3/metus, buitinėms reikmėms – 0,182 tūkst.m3/metus. 

Viso – 44,694 tūkst.m3/metus. Gręžinio našumo pakaks padidėjusiam vandens poreikiui patenkinti. 

Į vandenviečių apsaugos zona nepatenka. Nuo artimiausios Vegerių (Nr. 5071) vandenvietės PŪV 

nutolusi apie 190 m, nuo apsaugos zonos apie 160 m. Nuo Daubiškių (Akmenės r.) (Nr. 2896) vandenvietės 

nutolusi apie 860 m, nuo apsaugos zonos apie 820 m. 

 

14 Lentelė. Artimiausios vandenvietės, pagal Lietuvos geologijos tarnybos duomenis 

Nr. Vandenvietė Numeris 

registre 

Atstumas 

vandenvietės 

Atstumas iki 

vandenvietės 

apsaugos zonų 

VAZ juostos pavadinimas 

1. Vegerių  (Nr. 5071) 190 m 160 m 50m_JUOSTA (1) Vegerių 

Vegerių 1_JUOSTA 

2. Daubiškių 

(Akmenės r.) 

(Nr. 2896) 860 m 820 m 1_JUOSTA Daubiškių 

(Akmenės r.) 

50m_JUOSTA Daubiškių 

(Akmenės r.) 
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8 pav. Vandenvietės  

 

Poveikio vertinimas. Į vandenviečių apsaugos zonas nepatenka, atsižvelgiant į tai, kad nuotekos 

sutvarkomos kaip reikalaujama norminiuose dokumentuose, padidinto taršos pavojaus nėra. 

Priemonės. Projektu numatoma įrengti valymo įrenginį ir jame apvalyti ūkyje susidarysiančias 

gamybines nuotekas.   

 

 

2.2 APLINKOS ORAS (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. Skaičiuojamos ir modeliuojamos šios cheminės medžiagos: amoniakas (NH3), 

azoto oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO), sieros dioksidas (SO2), lakieji organiniai junginiai (LOJ), 

angliavandeniliai, kietos dalelės (KD10, KD2,5). Teršalų emisijos kiekio įvertinimui bus naudojamas Europos 

Agentūros Oro teršalų emisijos aprašo vadovas EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019.  

Teršalų sklaidai įvertinti bus naudojama licencijuota oro teršalų modeliavimo programa, 

rekomenduojama ūkio subjektų poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti (Aplinkos apsaugos agentūros 

direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200, Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų 

sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijos, Valstybės žinios, 2008-12-13, Nr. 143-5768). 

Nustatant oro teršalų poveikį vietiniu lygiu, bus apskaičiuotos oro teršalų koncentracijos pažemio sluoksnyje. 

Modeliavimas bus atliekamas su fonine tarša, įvertinant foninį aplinkos oro užterštumą. 

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai bus pateikiami lentelių ir žemėlapių forma.  

Gautos sumodeliuotos oro teršalų koncentracijos palyginamos su didžiausiomis leistinomis aplinkos oro 

teršalų koncentracijomis aplinkos ore (DLK), vadovaujantis dokumentais: 
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• Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies 

monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos 

oro užterštumo normų nustatymo" ; 

• Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašas ir teršalų, 

kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, 

patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl 

teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių 

aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo". 

Planuojama situacija. Viso planuojama laikyti – 1460 galvijų, iki projekto laikyta 1114 vnt.. Visi 

galvijų ūkio tvartai vėdinasi natūraliai. Esamuosiuose tvartuose oras pasišalina per išilgai tvarto pastogėje esančią 

angą, o naujas karvių tvartas Nr.4 turės 7 liukus, išdėstytus tolygiai pastogėje. Tai 001-007 taršos šaltiniai. 

Veršelių tvarte planuojama įrengti 3 natūralios ventiliacijos angas. Tai taršos šaltiniai 008-010. Vasaros metu 

veršeliai bus laikomi ir 18 x 21,4 m atviroje stoginėje, boksuose. 4 srutų rezervuarai išliks be pasikeitimų, įskaitant 

ir išmetamų teršalų kiekį. Kadangi planuojama karves naujajame tvarte ir veršelius (iki 1 mėn.) laikyti ant kraigo, 

atsiras tiršto mėšlo mėšlidė – taršos šaltinis 608. Mėšlidė bus atvira. 

Sutartinių gyvulių skaičius (SG) apskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. D1-341/3D-307 „Dėl aplinkos ministro ir 

žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr.D1-367/3D-342 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų mėšlui 

tvarkyti patvirtinimo“ pakeitimo. 

15 Lentelė. Planuojamų laikyti tvartuose gyvulių skaičius pateikiamas lentelėje 

 

Tvartas 

 

Taršos 

šaltinio Nr. 

 

Galvijų kategorija 

 

Vnt. 

 

Viso, vnt. 

Gyvulių 

skaičius, 

atitinkantis 

SG* 

Sutartinių 

gyvulių 

skaičius 

1 601 Melžiamos karvės 420 420 1 420 

2 602 Melžiamos karvės 230 230 1 230 

3 603 Melžiamos karvės 400 400 1 400 

4 001-007 Užtrūkusios, 

besiveršiuojančios karvės 

250 250 1 250 

5 008-010 Veršeliai iki 1 mėn. 160 160 0,25 40 

  Viso: 1460   1340 

 

Iš 1-3 tvarto skystas mėšlas pateks į vieną iš 4 rezervuarų, o nuo planuojamos karvidės ir veršelių tvarto 

– į planuojamą statyti 738 m2 tiršto mėšlo mėšlidę. Iki šiol 2 tvarte laikomų veršelių (iki 1 mėn.) mėšlas vežamas 

į mėšlidę Biliūniškės kaime, Papilės sen., Akmenės r. Kadangi tarp fermų - 3,5 km, t.y. daugiau nei 2 km, dėl to 

ataskaitoje tarša nuo išvežamo mėšlo nevertinama. 

Šiuo metu esamuose tvartuose naudojamas ir planuojamas naudoti probiotikas Slurry Bug. Remiantis 

Jungtinės karalystės Lankasterio universiteto mokslininkų tyrimų rezultatais, probiotikas ženkliai sumažina 

šiltnamio dujų susidarymą, bei sumažina nuo azoto praradimą nuo 32% iki 12%. Tyrimo ataskaita pateikta 5 

priede. Azotas prarandamas garuojant amoniakui. Tokiu būdu amoniako emisija sumažėja 32/12 = 2,67 kartus. 

Ataskaitoje priimta, kad tokiu pat dydžiu sumažėja ir kvapų išsiskyrimas. 200g bakterijų tirpalo sumaišoma su 

200 l šilto vandens, palaikoma 10-20 min ir tirpalas išpilamas į srutų kanalus ar talpyklas. Nusodintuvas 

pamaišomas. Priemonę pradėjus naudoti, 700 m3 mėšlo reikalingas 1 kg bakterijų tirpalo, vėliau kiekis gali būti 

mažinamas iki 1 kg 1000 m3 srutų. Bakterijos pradeda daugintis jau kanaluose ir prieduobėse, dėl to amoniako 
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tarša sumažėja jau pačiame tvarte. Į rezervuarus perpumpuotose srutose esančių bakterijų veikla nesustoja, nes 

srutų rezervuarai neužšąla. Jei rezervuaro paviršius apledėja, bakterijos lede „užmiega“ sporos pavidalu, o 

atitirpus, bakterijų veikla tęsiama. 

Skysto mėšlo rezervuarų emisija mažėja ir dėl susidariusios paviršiuje natūralios plutos, nes skystas 

mėšlas paduodamas į rezervuarus iš apačios. Remiantis EMEP Corinair a 1.2.3 skyriaus nuoroda į UNECE 2007 

(2009 4B, lentelė A2-2, psl.43), amoniako tarša nuo paviršiaus vidutiniškai sumažėja 42,5%, arba 1,739 kartus. 

Pateiktoje atrankoje PAV vertinamas emisijos sumažėjimas tiek dėl natūralios plutos susidarymo skysto 

mėšlo rezervuaruose, tiek dėl bakterijų poveikio tvartuose ir rezervuaruose. 

Įmonėje planuojama statyti siurblinę, skirtą tiršto mėšlo surinktų srutų transportavimui į 4 rezervuarą. 

Siurblinė bus požeminė, dėl to tarša į orą ir kvapai nuo jos nevertinami. 

Galvijai neganomi. Į gyvulių racioną įeina silosas, tai įvertinta skaičiuojant nemetaninius LOJ. 

Ataskaitoje vertinti šie teršalai – amoniakas (NH3), bendras kietųjų dalelių (KD) kiekis (PM10 ir PM2,5 

frakcijos), azoto (I) oksidas (N2O), azoto (II) oksidas (NO) ir nemetaniniai LOJ. Teršalų skaičiavimas atliktas 

pagal literatūroje EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, Technical guidance to prepare 

NATIONAL emission inventories, European Environment Agency, skaičiavimo metodiką, patektą skyriuje 3.B 

„Manure management“. Amoniako, vienvalenčio ir dvivalenčio azoto oksidų kiekis iš tvartų, mėšlidžių, nuo 

mėšlo skleidimo skaičiuojamas pagal antrojo lygio formules. Įvesties koeficientai pateikti ataskaitos prieduose. 

Nemetaniniai LOJ, kietosios dalelės įvertinti pagal pirmo lygio formules. 
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16 lentelė. Teršalų išsiskyrimo šaltiniai 

Veiklos 

rūšies 

kodas 

Teršalų išsiskyrimo šaltiniai 

pavadinimas Nr. 

darbo laikas, val. Išsiskyrę teršalai   Esama tarša Planuojama tarša 

per 

parą 

per 

metus 
pavadinimas kodas 

kiekis, 

t/metus 

Tarša, g/s 

(vid.ir 

max 

sutampa) 

kiekis, 

t/metus 

Tarša, g/s 

(vid.ir max 

sutampa) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1004, 

1005 

Tvartas Nr. 1 601 24 8760 

Amoniakas 134 2,8881 0,09158 2,8881 0,09158 

Nemetaniniai LOJ 308 15,2763 0,48441 15,2764 0,48441 

Kietosios dalelės 6486 1,1753 0,03727 1,1753 0,03727 

tame tarpe:           

Kietosios dalelės PM10 6486 0,5366 0,01702 0,5364 0,01701 

Kietosios dalelės PM2,5 6486 0,3492 0,01107 0,3491 0,01107 

Tvartas Nr. 2 602 24 8760 

Amoniakas 134 1,6389 0,05197 1,5815 0,05015 

Nemetaniniai LOJ 308 8,8331 0,28010 8,3656 0,26527 

Kietosios dalelės 6486 0,6877 0,02181 0,6436 0,02041 

tame tarpe:           

Kietosios dalelės PM10 6486 0,3146 0,00998 0,2939 0,00932 

Kietosios dalelės PM2,5 6486 0,2042 0,00648 0,1911 0,00606 

Tvartas Nr. 3 603 24 8760 

Amoniakas 134 2,7506 0,08722 2,7506 0,08722 

Nemetaniniai LOJ 308 14,5489 0,46134 14,5488 0,46134 

Kietosios dalelės 6486 1,1193 0,03549 1,1193 0,03549 

tame tarpe: 
 

        

Kietosios dalelės PM10 6486 0,511 0,01620 0,5109 0,0162 

Kietosios dalelės PM2,5 6486 0,3326 0,01055 0,3327 0,01055 

Projektuojamas 

tvartas Nr.4 
001 24 8760 

Amoniakas 134 

- - 

0,0820 0,0026 

Nemetaniniai LOJ 308 1,2990 0,04119 

Kietosios dalelės 6486 0,0999 0,00317 

tame tarpe:       

Kietosios dalelės PM10 6486 0,0457 0,00145 
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Veiklos 

rūšies 

kodas 

Teršalų išsiskyrimo šaltiniai 

pavadinimas Nr. 

darbo laikas, val. Išsiskyrę teršalai   Esama tarša Planuojama tarša 

per 

parą 

per 

metus 
pavadinimas kodas 

kiekis, 

t/metus 

Tarša, g/s 

(vid.ir 

max 

sutampa) 

kiekis, 

t/metus 

Tarša, g/s 

(vid.ir max 

sutampa) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kietosios dalelės PM2,5 6486 0,0296 0,00094 

002 24 8760 

Amoniakas 134 

- - 

0,0820 0,0026 

Nemetaniniai LOJ 308 1,2990 0,04119 

Kietosios dalelės 6486 0,0999 0,00317 

tame tarpe:       

Kietosios dalelės PM10 6486 0,0457 0,00145 

Kietosios dalelės PM2,5 6486 0,0296 0,00094 

003 24 8760 

Amoniakas 134 

- - 

0,0820 0,0026 

Nemetaniniai LOJ 308 1,2990 0,04119 

Kietosios dalelės 6486 0,0999 0,00317 

tame tarpe:       

Kietosios dalelės PM10 6486 0,0457 0,00145 

Kietosios dalelės PM2,5 6486 0,0296 0,00094 

004 24 8760 

Amoniakas 134 

- - 

0,0820 0,0026 

Nemetaniniai LOJ 308 1,2990 0,04119 

Kietosios dalelės 6486 0,0999 0,00317 

tame tarpe:       

Kietosios dalelės PM10 6486 0,0457 0,00145 

Kietosios dalelės PM2,5 6486 0,0296 0,00094 

005 24 8760 

Amoniakas 134 

- - 

0,0820 0,0026 

Nemetaniniai LOJ 308 1,2990 0,04119 

Kietosios dalelės 6486 0,0999 0,00317 

tame tarpe:       
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Veiklos 

rūšies 

kodas 

Teršalų išsiskyrimo šaltiniai 

pavadinimas Nr. 

darbo laikas, val. Išsiskyrę teršalai   Esama tarša Planuojama tarša 

per 

parą 

per 

metus 
pavadinimas kodas 

kiekis, 

t/metus 

Tarša, g/s 

(vid.ir 

max 

sutampa) 

kiekis, 

t/metus 

Tarša, g/s 

(vid.ir max 

sutampa) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kietosios dalelės PM10 6486 0,0457 0,00145 

Kietosios dalelės PM2,5 6486 0,0296 0,00094 

006 24 8760 

Amoniakas 134 

- - 

0,0820 0,0026 

Nemetaniniai LOJ 308 1,2990 0,04119 

Kietosios dalelės 6486 0,0999 0,00317 

tame tarpe:       

Kietosios dalelės PM10 6486 0,0457 0,00145 

Kietosios dalelės PM2,5 6486 0,0296 0,00094 

007 24 8760 

Amoniakas 134 

- - 

0,0820 0,0026 

Nemetaniniai LOJ 308 1,2990 0,04119 

Kietosios dalelės 6486 0,0999 0,00317 

tame tarpe:       

Kietosios dalelės PM10 6486 0,0457 0,00145 

Kietosios dalelės PM2,5 6486 0,0296 0,00094 

Projektuojamas 

tvartas Nr.5 

008 24 8760 

Amoniakas 134 

- - 

0,0820 0,0026 

Nemetaniniai LOJ 308 1,2990 0,04119 

Kietosios dalelės 6486 0,0368 0,00117 

tame tarpe:       

Kietosios dalelės PM10 6486 0,0457 0,00145 

Kietosios dalelės PM2,5 6486 0,0296 0,00094 

009 24 8760 

Amoniakas 134 

- - 

0,0820 0,0026 

Nemetaniniai LOJ 308 1,2990 0,04119 

Kietosios dalelės 6486 0,0368 0,00117 
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Veiklos 

rūšies 

kodas 

Teršalų išsiskyrimo šaltiniai 

pavadinimas Nr. 

darbo laikas, val. Išsiskyrę teršalai   Esama tarša Planuojama tarša 

per 

parą 

per 

metus 
pavadinimas kodas 

kiekis, 

t/metus 

Tarša, g/s 

(vid.ir 

max 

sutampa) 

kiekis, 

t/metus 

Tarša, g/s 

(vid.ir max 

sutampa) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

tame tarpe:       

Kietosios dalelės PM10 6486 0,0457 0,00145 

Kietosios dalelės PM2,5 6486 0,0296 0,00094 

010 24 8760 

Amoniakas 134 

- - 

0,0820 0,0026 

Nemetaniniai LOJ 308 1,2990 0,04119 

Kietosios dalelės 6486 0,0368 0,00117 

tame tarpe:       

Kietosios dalelės PM10 6486 0,0457 0,00145 

Kietosios dalelės PM2,5 6486 0,0296 0,00094 

1005 

Srutų 

rezervuaras 

Nr.1 

604 24 8760 

Amoniakas 134 0,8938 0,02834 0,7149 0,02267 

Azoto (I) oksidas (N2O) (C) 6044 0,2148 0,00681 0,1719 0,00545 

Azoto (II) oksidas (NO) (C) 6044 0,0029 0,00009 0,0022 0,00007 

Srutų 

rezervuaras 

Nr.2 

605 24 8760 

Amoniakas 134 0,8938 0,02834 0,7149 0,02267 

Azoto (I) oksidas (N2O) (C) 6044 0,2148 0,00681 0,1719 0,00545 

Azoto (II) oksidas (NO) (C) 6044 0,0029 0,00009 0,0022 0,00007 

Srutų 

rezervuaras 

Nr.3 

606 24 8760 

Amoniakas 134 0,8938 0,02834 0,7149 0,02267 

Azoto (I) oksidas (N2O) (C) 6044 0,2148 0,00681 0,1719 0,00545 

Azoto (II) oksidas (NO) (C) 6044 0,0029 0,00009 0,0022 0,00007 

Srutų 

rezervuaras 

Nr.4 

607 24 8760 

Amoniakas 134 0,8938 0,02834 0,7149 0,02267 

Azoto (I) oksidas (N2O) (C) 6044 0,2148 0,00681 0,1719 0,00545 

Azoto (II) oksidas (NO) (C) 6044 0,0029 0,00009 0,0022 0,00007 

608 24 8760 
Amoniakas 134 

- - 
0,7149 0,02267 

Azoto (I) oksidas (N2O) (C) 6044 0,1719 0,00545 
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Veiklos 

rūšies 

kodas 

Teršalų išsiskyrimo šaltiniai 

pavadinimas Nr. 

darbo laikas, val. Išsiskyrę teršalai   Esama tarša Planuojama tarša 

per 

parą 

per 

metus 
pavadinimas kodas 

kiekis, 

t/metus 

Tarša, g/s 

(vid.ir 

max 

sutampa) 

kiekis, 

t/metus 

Tarša, g/s 

(vid.ir max 

sutampa) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Srutų 

rezervuaras 

Nr.5 Azoto (II) oksidas (NO) (C) 6044 

0,0022 

0,00007 

Projektuojama 

tiršto mėšlo 

mėšlidė 

609 24 8760 

Amoniakas 134 

- - 

4,6355 0,14699 

Azoto (I) oksidas (N2O) (C) 6044 0,3750 0,01189 

Azoto (II) oksidas (NO) (C) 6044 0,2558 0,00811 
      Viso: 53,3642  72,6796  

17 Lentelė. Stacionariųjų taršos  šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 

paėmimo (matavimo) vietoje teršalų 

išmetimo 

trukmė, 

val./m 
pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m 

išmetimo 

angos 

matmenys, m 

srauto greitis, 

m/s 

temperatūra, 

°С 

tūrio debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tvartas Nr. 1 601 

424048 6222845; 

424134 6222824; 

424134 6222823; 

424047 6222844 

7,1 90 x 2 3 0 - 8760 

Tvartas Nr. 2 602 

424064 6222912; 

424152 6222891; 

424151 6222890; 

424063 6222911 

6,5 90 x 2 3 0 - 8760 
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Tvartas Nr. 3 603 

424073 6222947; 

424159 6222924; 

424159 6222923; 

424072 6222946 

8,2 90 x 2 3 0 - 8760 

Srutų rezervuaras Nr.1 604 424003, 6222844 4 36,62 3 0 - 8760 

Srutų rezervuaras Nr.2 605 424020, 6222887 4 36,62 3 0   8760 

Srutų rezervuaras Nr.3 606 424024, 6222935 4 36,62 3 0   8760 

Srutų rezervuaras Nr.4 607 424043, 6222978 4 36,62 3 0   8760 

Projektuojamas srutų rezervuaras Nr.5 608 424026, 6223027 4 36,62 3 0   8760 

Projektuojama tiršto mėšlo mėšlidė  609 

424103 6223097; 

424152 6223070; 

424163 6223081; 

424136 6223109 

2,5 1023 m2 3 0 - 8760 

Silosinė 610 

424231 6222797; 

424240 6222796; 

424239 6222791; 

424231 6222793 

2,5 9 x 2 3 0 - 8760 

Projektuojamas tvartas Nr.4 

001 424090, 6222981 7,65 1x1 3 0 - 8760 

002 424093, 6222992 7,65 1x1 3 0 - 8760 

003 424096, 6223004 7,65 1x1 3 0 - 8760 

004 424099, 6223016 7,65 1x1 3 0 - 8760 

005 424102, 6223027 7,65 1x1 3 0 - 8760 

006 424105, 6223039 7,65 1x1 3 0 - 8760 

007 424108, 6223050 7,65 1x1 3 0 - 8760 

Projektuojamas tvartas Nr.5 

008 424062, 6223019 7,65 1x1 3 0 - 8760 

009 424065, 6223030 7,65 1x1 3 0 - 8760 

010 424068, 6223042 7,65 1x1 3 0 - 8760 
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18 Lentelė. Į aplinkos orą išmetami teršalai. Esama situacija    

Teršalai 
Išmesta į aplinkos orą be 

valymo 
Pateko į valymo įrenginius Iš viso 

išmesta į 

aplinkos 

orą 

t/metus 
pavadinimas kodas iš viso 

iš 

organizuotų 

taršos 

šaltinių 

Iš viso 

įrenginiais surinkta 

(nukenksminta) 

iš viso utilizuota 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Amoniakas 134 10,8528 0 - - - 10,8528 

Azoto (I) oksidas (N2O) (C) 6044 0,8592 0 - - - 0,8592 

Azoto (II) oksidas (NO) (C) 6044 0,0116 0 - - - 0,0116 

Nemetaniniai LOJ 308 38,6583 0 - - - 38,6583 

Kietosios dalelės 6486 2,9823 0 - - - 2,9823 

       53,3642 

19 Lentelė. Į aplinkos orą išmetami teršalai. Projektuojama situacija   

Teršalai 
Išmesta į aplinkos orą be 

valymo 
Pateko į valymo įrenginius Iš viso 

išmesta į 

aplinkos 

orą 

t/metus 
pavadinimas kodas iš viso 

iš 

organizuotų 

taršos 

šaltinių 

Iš viso 

įrenginiais surinkta 

(nukenksminta) 

iš viso utilizuota 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Amoniakas 134 16,2502 0,8199 - - - 16,2502 

Azoto (I) oksidas (N2O) (C) 6044 1,2343 0 - - - 1,2343 

Azoto (II) oksidas (NO) (C) 6044 0,2668 0 - - - 0,2668 

Nemetaniniai LOJ 308 51,1804 12,990 - - - 51,1804 

Kietosios dalelės 6486 3,7479 0,8097 - - - 3,7479 

       72,6796 
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9 pav. Schema su pažymėtais ir planuojamais aplinkos oro taršos šaltiniais 

 

Esama situacija. Atliekant oro taršos modeliavimus licencijuota ADMS 4.2 programa, kuri įtraukta į 

Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus įsakymu „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų 

sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV- 200) 

rekomenduotinų programų sąrašą, buvo sumodeliuota oro tarša.  

Sumodeliavus oro taršą buvo suformuoti žemėlapiai. Nustatyta, kad esamoje situacijoje didžiausia 24 

valandų vidurkio 100-ojo procentilio amoniako pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 
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14,25 µg/m³ (0,356 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali  koncentracija pasiekiama 320 m atstumu šiaurės rytų 

kryptimi nuo Papilės ŽŪB (esama) taršos šaltinių. 

Esamoje situacijoje didžiausia valandos 98,5-o procentilio amoniako pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės: 13,21 µg/m³ (0,0661 RV, kai RV = 200 µg/m³). Ši maksimali koncentracija 

pasiekiama 92 m atstumu pietvakarių kryptimi nuo Papilės ŽŪB (esama) taršos šaltinių. 

 

  

10 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). 

Amoniako 24 valandų vidurkio 100-ojo 

procentilio koncentracija (µg/m³) 

11 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). 

Amoniako valandos 98,5-o procentilio 

koncentracija (µg/m³). 

 

Nustatyta, kad esamoje situacijoje didžiausia metų vidutinė NO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse 

teritorijose, sudaroma įmonės: 1,283 µg/m³ (0,0321 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali koncentracija 

pasiekiama 92 m atstumu šiaurės vakarų kryptimi nuo Papilės ŽŪB (esama) taršos šaltinių. 

Didžiausia 1 valandos 99,8-o procentilio NO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma 

įmonės: 2,726 µg/m³ (0,0136 RV, kai RV = 200 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama 246 m atstumu 

šiaurės kryptimi nuo Papilės ŽŪB (esama) taršos šaltinių. 
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12 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Azoto 

dioksido metų vidutinė koncentracija (µg/m³) 

13 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Azoto 

dioksido metų vidutinė koncentracija (µg/m³) 

 

Didžiausia metų vidutinė KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 

0,2953 µg/m³ (0,00738 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama 130 m atstumu rytų 

kryptimi nuo Papilės ŽŪB (esama) taršos šaltinių. 

Didžiausia 24 valandų 90,4-o procentilio KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 0,8067 µg/m³ (0,0161 RV, kai RV = 50 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama 130 m 

atstumu rytų kryptimi nuo Papilės ŽŪB (esama) taršos šaltinių. 

  

14 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Kietųjų dalelių 

KD10 metų vidutinė koncentracija (µg/m³). 

15 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Kietųjų dalelių 

KD10 24 valandų 90,4-o procentilio koncentracija 

(µg/m³). 
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Didžiausia metų vidutinė KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 

0,1915 µg/m³ (0,00958 RV, kai RV = 20 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama 130 m atstumu rytų 

kryptimi nuo Papilės ŽŪB (esama) taršos šaltinių. 

Didžiausia 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 56,14 µg/m³. Ši maksimali koncentracija pasiekiama 290 m atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo 

Papilės ŽŪB (esama) taršos šaltinių. 

 

 

 

16 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Kietųjų dalelių 

KD2,5 metų vidutinė koncentracija (µg/m³). 

17 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Lakiųjų 

organinių junginių 24 valandų vidurkio 100-ojo 

procentilio koncentracija (µg/m³). 

Didžiausia valandos 98,5-o procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma 

įmonės: 55,73 µg/m³. Ši maksimali koncentracija pasiekiama 207 m atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo Papilės 

ŽŪB (esama) taršos šaltinių. 

 
18 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Lakiųjų organinių junginių 

valandos 98,5-o procentilio koncentracija (µg/m3). 
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Nustatytas bendras teršalų kiekis, esamoje situacijoje patenkantis į aplinkos orą, taikant taršą 

mažinančias priemones: amoniako (NH3) 10,8528 t/metus, lakiųjų organinių junginių apie 38,6583 t/metus, 

kietųjų dalelių 2,9824 t/metus, KD10 1,3621 t/metus, KD2,5 0,8859 t/metus azoto dioksido (N2O) 0,8859 t/metus, 

azoto oksido (NO) 0,0117 t/metus. 

20 Lentelė. Tarša, įvertinus Slurry Bug probiotiko naudojimą, t/metus esama situacija 

t.š. NH3 NMJOL KD KD10 KD 2,5 N2O NO 

601 2,8881 15,2763 1,1753 0,5366 0,3492   

602 1,6389 8,8331 0,6877 0,3146 0,2042   

603 2,7506 14,5489 1,1193 0,5110 0,3326   

604-607 3,5753     0,8593 0,0117 

Viso: 10,8528 38,6583 2,9824 1,3621 0,8859 0,8593 0,0117 

 

Projektuojama situacija. Įvertinus plėtrą, buvo sumodeliuota oro tarša buvo suformuoti žemėlapiai. 

Nustatyta, kad po plėtros didžiausia 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio amoniako pažemio koncentracija 

aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 48,86 µg/m3 (1,22 RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. Didžiausia 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio amoniako 

pažemio koncentracija ties Papilės ŽŪB teritorija – 38,20 µg/m3 (0,955 RV, kai RV = 40 µg/m3). 

Didžiausia valandos 98,5-o procentilio amoniako pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 49,89 µg/m3 (0,249 RV, kai RV = 200 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės 

ŽŪB teritorijoje. 

 

  

19 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). 

Amoniako 24 valandų vidurkio 100-ojo 

procentilio koncentracija (µg/m³) 

20 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). 

Amoniako valandos 98,5-o procentilio 

koncentracija (µg/m³). 

 

Didžiausia metų vidutinė NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 4,571 

µg/m3 (0,114 RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. 
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Didžiausia 1 valandos 99,8-o procentilio NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma 

įmonės: 6,984 µg/m3 (0,0349 RV, kai RV = 200 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB 

teritorijoje. 

 
 

21 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Azoto 

dioksido metų vidutinė koncentracija (µg/m³) 

22 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Azoto 

dioksido metų vidutinė koncentracija (µg/m³) 

 

Didžiausia metų vidutinė KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 

0,6778 µg/m3 (0,0169 RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. 

Didžiausia 24 valandų 90,4-o procentilio KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 1,734 µg/m3 (0,0347 RV, kai RV = 50 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės 

ŽŪB teritorijoje. 

  

23 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Kietųjų dalelių 

KD10 metų vidutinė koncentracija (µg/m³). 

24 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Kietųjų dalelių 

KD10 24 valandų 90,4-o procentilio koncentracija 

(µg/m³). 
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Didžiausia metų vidutinė KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 

0,4357 µg/m3 (0,0218 RV, kai RV = 20 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. 

Didžiausia 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 116,3 µg/m3. Ši maksimali koncentracija pasiekiama ties Papilės ŽŪB teritorijos riba. 

  

 

25 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Kietųjų dalelių 

KD2,5 metų vidutinė koncentracija (µg/m³). 

26 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Lakiųjų 

organinių junginių 24 valandų vidurkio 100-ojo 

procentilio koncentracija (µg/m³). 

Didžiausia valandos 98,5-o procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma 

įmonės: 131,8 µg/m3. Ši maksimali koncentracija pasiekiama ties Papilės ŽŪB teritorijos riba. 

 

 

 
27 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Lakiųjų organinių junginių 

valandos 98,5-o procentilio koncentracija (µg/m3). 

Įvertinus plėtrą, nustatytas prognozuojamas bendras teršalų kiekis, pateksiantis į aplinkos orą, taikant 

taršą mažinančias priemones: amoniako (NH3) 16,1472 t/metus, lakiųjų organinių junginių apie 48,4526 t/metus, 
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kietųjų dalelių 3,7481 t/metus, KD10 1,7127 t/metus, KD2,5 1,1133 t/metus azoto dioksido (N2O) 1,2342 t/metus, 

azoto oksido (NO) 0,2673 t/metus. 

21 Lentelė. Tarša, įvertinus Slurry Bug probiotiko naudojimą, t/metus projektuojama situacija 

t.š. NH3 NMJOL KD KD10 KD 2,5 N2O NO 

601 (1 tv.) 2,8881 15,2763 1,1753 0,5366 0,3492 - - 

602 (2 tv.) 1,5816 8,3656 0,6436 0,2938 0,1912 - - 

603(3 tv.) 2,7506 14,5489 1,1193 0,5110 0,3326 - - 

001-007 (4 tv.) 0,5730 9,0931 0,6996 0,3194 0,2078 - - 

008-010 (5 tv.) 0,1432 1,1686 0,1103 0,0519 0,0324 - - 

604-608 (srutų 

rezervuarai) 
3,5753 - - - - 0,8593 0,0117 

609 (mėšlidė) 4,6354 - - - - 0,3749 0,2556 

Viso: 16,1472 48,4526 3,7481 1,7127 1,1133 1,2342 0,2673 

 

Esamos ir prognozuojamos situacijos suformuoti žemėlapiai didesniu formatu, taip pat žemėlapiai 

įvertinant oro taršą kartu su foniniu aplinkos oro  užterštumu (II variantas) pateikti ataskaitos prieduose sklaidos 

modeliavimo ataskaitoje. 

Atlikus oro teršalų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad nei esamoje situacijoje nė vienas teršalas 

neviršija ribinių verčių, nei po plėtros neviršys ribinių verčių už ŽŪB „Papilė“ sklypo ribų.  

22 Lentelė. Sklaidos modeliavimo rezultatai (tik nuo bendrovės; nuo bendrovės su fonine tarša) 

 

Teršalas ir 

skaičiuotinas 

laikotarpis 

 

 

Ribinė vertė [1], [2] 

Tik įmonės tarša (1 var.) Kartu su foniniu užterštumu (2 var.) 

Didžiausia 

koncentracija 

Koncentracija, 

ribinės vertės 

dalimis 

Didžiausia 

koncentracija 

Koncentracija, 

ribinės vertės 

dalimis 

Amoniako 24 

valandų vidurkio 

100-asis procentilis 

(ties teritorijos riba) 

 

40 µg/m3 

 

38,20 µg/m3 

 

0,955 

 

-** 

 

-** 

Amoniako valandos 

98,5-as procentilis 
200 µg/m3 49,89 µg/m3 0,249 -** -** 

NO2 metų vidurkis 40 µg/m3 4,571 µg/m3 0,114 7,873 µg/m3 0,197 

NO2 1 valandos 99,8- 

as procentilis 
200 µg/m3 6,984 µg/m3 0,0349 10,29 µg/m3 0,0514 

Kvapų valandos 

98,08-as procentilis 
8 OUE/m3 

1,565 

OUE/m3 
0,196 - - 

KD10 metų vidurkis 40 µg/m3 
0,6778 

µg/m3 
0,0169 10,98 µg/m3 0,274 

KD10 24 valandų 

90,4-as procentilis 
50 µg/m3 1,734 µg/m3 0,0347 12,03 µg/m3 0,241 

KD2,5 metų vidurkis 20 µg/m3 
0,4357 

µg/m3 
0,0218 7,636 µg/m3 0,382 

LOJ 24 valandų 

vidurkio 100-asis 

procentilis 

 

nenustatyta* 

 

116,3 µg/m3 

 

- 

 

-** 

 

-** 
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LOJ valandos 98,5-as 

procentilis 
nenustatyta* 131,8 µg/m3 - -** -** 

* Lakiųjų organinių junginių mišiniams pagal Europos sąjungos kriterijus ir pagal nacionalinius kriterijus 

nenustatytos ribinės vertės2. 

** Nėra foninės aplinkos oro taršos duomenų. 

 

Atliekant oro taršos modeliavimą ADMS programa nustatyti orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis. 

Rezultatai pateikti žemiau esančioje lentelėje. 

23 Lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis* 

Teršalo pavadinimas Teršalo kodas Numatoma 

išmesti, t/m. 

1 2 3 

Azoto oksidai 6044 1,5015 

Kietosios dalelės 4281 3,7481 

Sieros dioksidas - - 

Amoniakas 134 16,1472* 

Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): 
  

LOJ 308 48,4526 

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):   

 Iš viso: 69,8494 

*Pateikta tarša, neįvertinus skysto ir tiršto mėšlo skleidimo. Tiršto ir skysto mėšlo skleidimo metu į aplinkos orą 

patenka dar 57,565 t NH3/metus. 

 

Išvada. Atlikus oro teršalų sklaidos skaičiavimus licencijuota ADMS programa, nustatyta, kad nei 

esamoje situacijoje nė vienas teršalas neviršija ribinių verčių, nei po plėtros neviršys ribinių verčių už ŽŪB 

„Papilė“ sklypo ribų, nors dėl planuojamų laikyti galvijų skaičiaus padidėjimo, naujų tvartų ir mėšlidės lokacijos 

maksimali amoniako paros koncentracija ties teritorijos riba išauga nuo 14,25µg/m3 iki 38,20 µg/m3, arba nuo 

0,356 ribinės vertės iki 0,955 ribinės vertės, bet nebus viršijamos. Tuo tarpu maksimalios valandinės amoniako 

vertės, kaip ir kitų teršalų bei kvapo išlieka nežymios. 

Kietųjų dalelių, lakių organinių junginių, azoto oksidų, kvapų vertės tiek bendrovės ribose, tiek už jų 

nežymios. Reikšmingos amoniako koncentracijos, viršijančios ribines vertes gali susidaryti tik pačioje bendrovės 

teritorijoje, virš mėšlidės, tačiau už bendrovės ribų – paros leidžiamos ribinės nebus pasiektos. Tuo tarpu valandos 

amoniako koncentracijos nei teritorijoje, nei už jos ribų nebus pasiektos.  

 

Priemonės. Esamoje situacijoje pradėti naudoti probiotikai, kurie bus naudojami ir po plėtros tam, kad 

ne tik pagerintų esamą situaciją, tačiau ir neutralizuotų galimą taršą po plėtros taršą visame bendrovės komplekse. 

 

 
2 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos 

atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. TAR, 2017-10-17, Nr. 16397. 

LR aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. D1-778 „Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių 

įrenginių normų patvirtinimo“. 
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2.3 KLIMATAS (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

 

Vertinimo metodas. Klimatas – tai „orų kompleksų“ visuma, galimų ir faktiškai stebėtų tam tikroje 

vietoje per labai ilgą laiką, talpina savyje tipišką orų kaitą, paros ir metinius svyravimus. Tai sudėtinga sistema, 

kuri kinta ir vystosi priklausydama nuo kitų sferų kaitos ir vystymosi: kriosferos, atmosferos, biosferos, geosferos 

ir sudaro globalinę klimato sistemą. Nors Lietuvos klimatas yra neatskiriama globalinio klimato dalis, tačiau 

tiriant regionų klimatą formuojančius faktorius yra tiesiog neįmanoma aprašyti ir išanalizuoti visas klimato 

sistemas, todėl dažniausiai apsiribojama tik vienos sistemos, t.y. atmosferos, analize. Prie supaprastintos klimato 

sistemos reikia dar pridėti bendrąją atmosferos cirkuliaciją ir vandens apytaką, saulės spinduliuotę ir šalies 

geografinę padėtį. Klimato kaita vertinta atsižvelgiant į: 

• Lietuvos klimato ypatumus, remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos viešai 

skelbiamais duomenimis (http://www.meteo.lt/lt); 

• Nacionalinių išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozių rengimo 

metodinių gairių parengimą, Lietuvos energetikos institutas, 2016 m. 

• Studija, nustatanti atskirų sektorių jautrumą klimato kaitos poveikiui, rizikos vertinimą ir 

galimybes prisitaikyti prie klimato kaitos, veiksmingiausias prisitaikymo prie klimato kaitos 

priemones ir vertinimo kriterijus. Lietuvos gamtos fondas. 2015 m. 

• Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos indėlis mažinant neigiamą žemės ūkio 

poveikį klimato kaita. Vilnius, 2019. 

Esama situacija. Lietuva yra vėsiojo vidutinio klimato zonoje su vidutinio šiltumo vasaromis bei 

vidutinio šaltumo žiemomis. Daugiametis vidutinės temperatūros vidurkis (1981-2010 m.) yra 6,9 °C. Vis dėlto 

pastaraisiais dešimtmečiais stebimas ryškus vidutinės metinės temperatūros kilimas: 2015 m. vidurkis buvo 8,3 

°C, o 2019 m. – 8,8 °C, aukščiausias nuo stebėjimų pradžios 1961 m. Vidutinė liepos mėnesio temperatūra yra 

apie 17 °C, žiemą – apie -5 °C. Lietuvoje būna palyginti karštų vasarų, kai aukščiausia dienos oro temperatūra 

viršija +35 °C, ir šaltų žiemų, kai naktimis temperatūra nukrenta žemiau -30 °C. Aukščiausia Lietuvoje užfiksuota 

oro temperatūra - +37,5 °C (Zarasai, 1994 m. liepos 30 d.), o žemiausia - -42,9 °C (Utena, 1956 m. vasario 1 d.). 

Lietuvos klimatas priskiriamas 5-6 atšiaurumo zonoms Daugiausiai kritulių iškrenta vasarą (iki 50 % metinio 

kritulių kiekio) dėl netikėtų audrų, škvalų, perkūnijų ir lietaus. Mažiau kritulių rudenį, žiemą, kai vyrauja nedidelio 

intensyvumo krituliai: dulksna, nedidelis sniegas ar lietus. Mažiausiai kritulių – pavasarį (dėl vyraujančių 

anticiklonų). 

Poveikis. Dėl fermos veiklos į atmosferą išmetamų ŠESD metinis kiekis padidės. Bus taikomos 

poveikio švelninimo priemonės: skysto ir kieto mėšlo sandėliavimo vietos yra šiuo metu ir po plėtros bus 

uždengtos kieta pluta, papildomai rekomenduojama dengti 20 cm šiaudų sluoksniu (kuris amoniako ir 

kvapų išsiskyrimą į aplinką sumažina dar 80 proc.), todėl sumažės ŠESD išsiskiriantys kiekiai į aplinkos 

orą.  

Atliktas rizikos dėl klimato kaitos poveikio vertinimas pagal trijų žingsnių scenarijų: aktualių PŪV 

klimatinių veiksnių analizė; jautrumo analizė; prisitaikymo galimybės ir jų įvertinimas/priemonės. 

Gyvulininkystės sektoriui didžiausia grėsmė dėl klimato atšilimo gali kilti dėl karščio bangų ir sausrų poveikio. 

Planuojamos šios prisitaikymo priemonės: geriamo vandens taupymas, gera oro ventiliacija. 

Pagrindinės išmetamosios šiltnamio efektą sukeliančios dujos (arba CO2 pėdsakas) yra anglies 

dioksidas (CO2), metanas (CH4), azoto oksidas (N2O), hidrofluorangliavandeniliai (HFCs). Kiekvienos rūšies 

išmetamųjų dujų kiekis yra paverčiamos anglies dioksido ekvivalentais (CO2e), kad bendras visų šaltinių poveikis 

būtų apibendrintas vienu skaičiumi t.y. ŠESD kiekis yra skaičiuojamas išreikštas CO2 ekv., taikant visuotinio 

šiltėjimo potencialo vertes: CO2 – 1; – CH4 – 25; N2O – 298. 
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Žemės ūkio sektorius yra antras svarbiausias išmetamųjų ŠESD kiekio šaltinis Lietuvoje, apimantis 22,9 

% viso išmetamo ŠESD kiekio. Lietuvoje žemės ūkio ir atliekų sektoriuose bendrai susidaro didžiausia išmetamo 

CH4 kiekio dalis. Išmetamųjų ŠESD kiekis žemės ūkio sektoriuje susidaro dėl šalyje auginamų galvijų žarnyno 

fermentacijos (CH4) ir tai sudaro 86,5 % viso išmesto CH4 kiekio sektoriuje. 2014 m. žemės ūkyje išmetamųjų 

ŠESD kiekis iš viso sudarė 4525,6 kt CO2 ekv., iš kurio 53,1 % susidarė žemė ūkio dirvožemiuose, 36,2 % – dėl 

žarnyno fermentacijos, 9,8 % – dėl mėšlo tvarkymo ir 0,9 % dėl kalkinimo ir karbamido naudojimo. 

Net 96 % dėl žarnyno fermentacijos susidarančio išmetamo CH4 kiekio yra sąlygotas melžiamų karvių 

ir mėsinių galvijų (60 % ir 36 % atitinkamai).  

Žemės ūkyje išmetamam CH4 kiekiui dėl žarnyno fermentacijos prognozavimui taikytina supaprastinta 

išmetamo ŠESD kiekio apskaitos rengimo metodika: 

ŠESDŽFCH4 =(ADMK *EFMK +ADMG *EFMG ) /1000 

ADMK - atitinkamas melžiamų karvių skaičius metais 

EFMK - specifinis melžiamų karvių emisijos rodiklis (124,77 kg CH4/vnt./m); 

ADMG - atitinkamas mėsinių galvijų skaičius metais 

EFMG- specifinis mėsinių galvijų emisijos rodiklis (55,84 kg  CH4/vnt./m)  

ŠESDŽFCH4  =(1050*124,77+0*55,84)/1000=131,00 

Išmetamas CH4 kiekis dėl mėšlo tvarkymo atsiranda dėl organinių medžiagų, esančių mėšle, skilimo 

procesų. Todėl šios kategorijos išmetamas CH4 kiekis labiausiai priklauso nuo galvijų bandos struktūros, t. y. 

kiek ir kokių galvijų yra laikoma, taip pat nuo galvijų maitinimo, mėšlo tvarkymo būdo bei klimatinių sąlygų, 

kurios pasireiškia mėšlo tvarkymo metu. Išmetamo CH4 kiekio dėl mėšlo tvarkymo prognozavimui taikytina 

išmetamųjų ŠESD kiekio apskaitos rengimo metodika: 

ŠESDMT =(ADMK *EFMK +ADMG *EFMG ) /1000 

EFMK – specifinis emisijos rodiklis dėl melžiamų karvių (9,64 kg CH4/vnt./m); 

EFMG – specifinis emisijos rodiklis dėl mėsinių galvijų (5,72 kg CH4/vnt./m); 

ŠESDMTCH4 =(1050*9,64+0*5,72)/1000=10,12 

Mėšlo tvarkymo metu susidaro ir N2O. Išmestas N2O kiekis susidaro tiesiogiai dėl mėšlo nitrifikacijos 

ir denitrifikacijos ir netiesiogiai dėl lakiojo azoto nuostolių, kurie atsiranda daugiausia kaip amoniakas (NH3) ir 

azoto oksidai (NOx). Išmetamo N2O kiekio dėl mėšlo tvarkymo prognozavimui taikytina supaprastinta ŠESD 

apskaitos rengimo metodika 

ŠESDŽFN2O = (ADMK * EFMK + ADMG *EFMG ) /1000 

EFMK – specifinis emisijos rodiklis dėl melžiamų karvių (0,51 kg N2O/vnt./m) 

EFMG – specifinis emisijos rodiklis dėl mėsinių galvijų (0,25 kg N2O/vnt./m) 

ŠESDŽFN2O=(1050*0,51+0*0,25)/1000=0,54 

 

24 Lentelė. Duomenys apie taršos šaltiniuose numatomą išmesti ŠESD kiekį 

Tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamas 

ŠESD kiekis iš planuojamos ūkinės 

veiklos taršos šaltinių 

Numatomas išmesti ŠESD kiekis, t CO2 ekv. po plėtros 

Anglies dioksidas 

(CO2) 

Metanas (CH4) Azoto suboksidas (N2O) 
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Tiesiogiai 131,00 10,12 0,54 

Iš viso: 141,66 

 

Remiantis mokslinėmis studijomis rizikos veiksniai yra klimato veiksniai, oro temperatūra, oro 

temperatūros ekstremumai, kritulių kiekis, gausūs krituliai, sausros, oro drėgnis, vėjo greitis, saulės spinduliuotė, 

pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai, baltijos jūros lygis, vandens temperatūra, sezoninis įšalas, sniego 

rodikliai. Pastaraisiais dešimtmečiais vis akivaizdžiau pasireiškianti klimato kaita kelia grėsmę aplinkai, ūkinei 

veiklai ir kartu pasaulio ekonomikos vystymuisi. Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 

(TKKK) 5-ojoje ataskaitoje pateikiama aiški išvada, jog vyksta akivaizdūs klimato pokyčiai ir kad juos daugiausia 

lemia auganti antropogeninė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija. Labai tikėtina, jog ir toliau išliks panašios 

pokyčių tendencijos (nebent bus žymiai sumažintas išmetamų teršalų kiekis), o tai neabejotinai lems augantį 

kintančio klimato poveikį gamtiniams ir socialiniams procesams.  

Priemonės. Yra numatytos priemonės ŠESD kiekio mažinimui. Norint iš mėšlo neprarasti didelių azoto 

kiekių, jam išgaruojant amoniako pavidalu, bus taikomos šios priemonės; 

• Skysto ir kieto mėšlo sandėliavimo vietos (virš mėšlo) dengiamos šiaudų sluoksniais. 

• Bendrovėje naudojami probiotikai. 

Gyvulių gerovei užtikrinti bendrovės komplekse prisitaikant prie klimato kaitos yra taikomos ir po 

plėtros bus užtikrinamos šios priemonės: 

• Temperatūros pokyčių poveikio sumažinimui pakankamas geriamo vandens kiekis, 

naudojamos automatinės girdyklos, kuriose vanduo būna nuolatos, vykdomas nuolatinis 

geriamojo vandens lygio kalibravimas, siekiant išvengti vandens nutekėjimo, sumontuoti 

geriamo vandens skaitikliai, matuojamas ir registruojamas sunaudojamo vandens kiekis. 

Vanduo bus imamas iš esamo vandens gręžinio gausiai, naujas gręžinys neplanuojamas ir 

pagrinde naudojamas galvijų girdymui. Bendras metinis prognozuojamas vandens poreikis – 

apie 157,680 tūkst. m3/metus, kuris bus užtikrinamas.  

• Temperatūros pokyčių poveikio sumažinimui yra įrengta ir numatyta gera oro ventiliacija 

tvartuose, užtikrinanti gyvulių gerovę. 

• Vėjo greičio padidėjimo, didesnių vėjo greičio svyravimų, audrų rizikos padidėjimo 

poveikio sumažinimui yra pastatyti ir numatomi pastatyti tvirti pastatai – tvartai. 

 

2.4 ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS 

2.4.1  Žemė (jos paviršius ir gelmės) (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

priemonės) 

Vertinimo metodas. Žemės gelmių ištekliai tikrinami pagal Lietuvos geologijos tarnybos informacinės 

sistemos Geolis duomenis: „Naudingųjų iškasenų telkiniai“ (šaltinis lgt.lt),; „Geologinių reiškinių ir procesų 

žemėlapis“, „Geotopų žemėlapis“, „Karstinio regiono žemėlapis“, „Pažeistų teritorijų žemėlapis“, „Pelkių ir 

durpynų žemėlapis M 1:200 000“, „Potencialių taršos židinių ir ekogeologinių tyrimų žemėlapis“. 

PAV ataskaitoje atsižvelgiama į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. 

XIII-2166 (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01) taikytinus reglamentus. 
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Esama situacija. Naudingosios iškasenos – tai gamtinės mineralinės medžiagos, esančios žemės 

gelmėse, kurias galima naudoti materialinėje gamyboje ar kitoms reikmėms. Pagal vertę ir gavybos bei naudojimo 

kiekį svarbiausios pasaulyje naudingosios iškasenos yra statybos pramonei ir kelių tiesimui skirta skalda, statybos 

ir apdailos akmuo, žvyras ir smėlis, energetinių resursų žaliava (nafta, akmens anglis, durpės), geležies rūda, 

klintis cemento pramonei ir žemės ūkiui, molis, akmens druska ir kt. [13].  

Artimiausias naudingųjų išteklių telkinys – detaliai išžvalgytas Šaltiškių (II sklypas) molio telkinys (Nr. 

1855), Šiaulių apskr., Akmenės r. sav., Papilės sen. esantis už toliau kaip 5,3 km. 

Artimiausi saugomi geologiniai objektai, geotopai: 

• Papilės atodangų draustinis – Jurakalnio griovos atodanga, esantis už 1,0 km; 

• Papilės atodangų draustinis – Gumbakių atodanga, esanti už 1,6 km; 

• Papilės atodangų draustinis – Papilės atodanga, esanti už 2,2 km; 

• Papilės atodangų draustinis – Raudonskardžio atodanga, esanti už 2,3 km; 

• Papilės atodangų draustinis – Jurakalnio griova ir atragis, esanti už 1,0 km. 

Artimiausias geologinis procesas pastebėtas už 2,1 km - Nuošliauža virš sutvarkytos atodangos (Pap-

14-01), Šiaulių apskr., Akmenės r. sav., Papilės sen., Papilės mstl. 

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos parengtą Potencialių taršos židinių ir ekogeologinių tyrimų 

žemėlapį, bendrovės kompleksas nepriskirtas prie taršos židinių: 

• Artimiausi patvirtinti nuo komplekso nutolę taršos židiniai yra: už 1 km esančios viena 

nebeveikianti ir viena rekultivuota naftos bazės, Šiaulių apskr., Akmenės r. sav., Papilės sen., 

Daubiškių k., kurių bendras pavojingumas didelis, pavojus gruntui – vidutinis, pavojus 

paviršiniam vandeniui – didelis, pavojus požeminiam vandeniui – vidutinis. 

• Vidutinio pavojingumo sugriautas sandėlis yra už 1,7 km, adresu Šiaulių apskr., Akmenės r. 

sav., Papilės sen., Gumbakių k. 

• Vidutinio pavojingumo neveikiantis rezervuaras ir didelio pavojaus neveikiantis rezervuaras bei 

vidutinio pavojingumo  veikiantis sandėlis ( Šiaulių apskr., Akmenės r. sav., Papilės sen.,) 

Trikšių kaime yra už 1,6 km. 
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28 pav. Naudingųjų iškasenų telkiniai (su ribomis) (Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

informacija, šaltinis https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml).  

 

29 pav. Artimiausi geotopai. (Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacija, šaltinis 

https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml). 
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30 pav. Geologinių reiškinių ir procesų žemėlapis. (Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

informacija, šaltinis https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml). 

 

31 pav. Potencialių taršos židinių ir ekogeologinių tyrimų žemėlapis. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos informacija, šaltinis https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml 

 

Poveikio vertinimas.  Bendrovės komplekso aplinkoje ar jo gretimybėje nėra naudojamų ar potencialių  

žemės gelmių išteklių, nėra saugomų  geotopų, nėra aktyvių geologinių procesų ir reiškinių, tokių kaip erozija, 
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sufozija, karstas, nuošliaužos, nėra potencialių taršos židinių, todėl šie pavojingi reiškiniai,  ir procesai dėl 

planuojamų statybų judinami nebus. 

Priemonės. Šiuo aspektu atskiroms priemonėms poreikio nėra. 

2.4.2 Dirvožemis (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. Vertinamas dirvožemio tipas, jo paplitimas, atsparumas pažeidimui, galima tarša 

ir kiti aspektai vadovaujantis: 

• Lietuvos erdvinės informacijos portale (prieiga prie interneto: https://www.geoportal.lt/map/) 

pateikta Lietuvos dirvožemių charakteristika, identifikuojama esama kartografinė medžiaga, 

poveikis vertinamas, atsižvelgiant į planuojamus darbus, galimą taršą vykdant statybos darbus 

(tarša, dirvos sutankinimas, derlingojo sluoksnio nuėmimas, erozija), tiek eksploatuojant kelią 

(tarša).  

• dirvožemio tipai aprašyti, pagal „Lietuvos dirvožemiai (žemėlapio aprašas). Mokomoji 

priemonė“. J.Volungevičius, prof. P.Kavaliauskas, 2012 m. (prieiga 

http://www.gkk.gf.vu.lt/old/wp-content/uploads/2012/04/Mokomoji-priemone-Lietuvos-

dirvozemiai_txt.pdf, žiūrėta 2021-01-21. 

 

Esama situacija. Eroduojamų dirvožemių dalis labai maža, sudaro tik 0-5 proc., vietiniai dirvožemiai 

priskiriami prie didelio atsparumo erozijai. Už fermos link Ventos slėnio jau prasideda dirvožemiai, kurių erozijos 

pavojus didelis. Pateikta 32 pav. 

Dirvožemiai našūs, todėl itin tinkami žemės ūkiui – našumo balas siekia net iki 45,3. Pateikta 33 pav. 

Pagal 1999 metais patvirtintą naująją FAO Lietuvos dirvožemių klasifikacija (LTDK-99), Lietuvoje yra 

išskiriama 12 pagrindinių I lygio dirvožemio grupių (Motuzas, Vaičys, Buivydaitė, 2001). Ši klasifikacija pakeitė 

prieš tai galiojusią Lietuvos genetinę klasifikaciją (TDV-96). Pagal dirvožemių FAO klasifikaciją,  

Bendrovės kompleksas ir aplinkinės dirbamos žemės patenka į C. VIDURIO LIETUVOS ŽEMUMŲ 

RUDŽEMIŲ IR IŠPLAUTŽEMIŲ SRITĮ, C – I. Šiaulių – Panevėžio rudžemių rajoną. Tai didžiausias Vidurio 

Lietuvos žemumos rajonas su vyraujančiais velėniniais glėjiškais pajaurėjusiais (VG1j) bei išplautaisiais (VG1i) 

dirvožemiais, kurių susiformavimą lemia smulki dirvožemį sudarančių nuogulų granuliometrinė sudėtis bei lygūs 

ir banguoti paviršiai. Pagal LTDK-99 klasifikaciją šie dirvožemiai atitinka karbonatinguosius glėjiškuosius 

rudžemius (RDg). Pateikta paveiksluose žemiau 
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32 pav. Erozijos intensyvumas (geoportal.lt informacija, 2021 m.).  

 

fv 

33 pav. Dirvožemio našumo balas (geoportal.lt informacija, 2021 m). Dirvožemiai našūs, tinkami žemės ūkiui. 
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34 pav. Dirvožemio danga pagal FAO klasifikaciją (geoportal.lt informacija, 2021 m.) 
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35 pav. Dirvožemio dangos genetinis tipizavimas (geoportal.lt informacija, 2021-01-21) 

 

Poveikio vertinimas. Poveikis dirvožemiui vertinamas, atsižvelgiant į planuojamus darbus, galimą taršą 

veiklos vykdymo metu bei vykdant statybos darbus (tarša, derlingojo sluoksnio nuėmimas, erozija). 

Pagrindinė tikslinė žemės paskirtis atitinka faktinei veiklai. Mėšlas ir srutos tvarkomos vadovaujantis 

LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-735/3D-700 „Dėl aplinkos 

ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367-3D-342 „Dėl Aplinkosaugos 

reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo patvirtinimo„ pakeitimo. ŽŪB „Papilė“ yra parengusi laukų tręšimo 

planą. 
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Galimi poveikiai dirvožemiui dėl statybos darbų. Dirvožemis bus mechaniškai veikiamas tik tiek, kiek 

reikalaus pastatų statybos, betoninės dangos įrengimas. Statybų metu nuimamas augalinis dirvožemio sluoksnis 

ir kitas iškasamas gruntas bus išsaugomas ir panaudojamas aplinkos tvarkymo darbams. Po statybų žemės 

paviršius bus išlyginamas. Planuojama ūkinė veikla reikšmingos neigiamos įtakos žemei ir dirvožemiui neturės. 

Poveikis dėl dirvos erozijos nenumatomas, kadangi teritorija užbaigus darbus bus sutvarkyta, 

rekultivuota (apželdinta), o vietovė didžiąja dalimi yra atspari erozijai, eroduojamų dirvožemių kiekis daugiausia 

mažas tik 0-5 proc. 

Priemonės. Statybų metu nuskastas derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti sandėliuojamas ir 

panaudojamas teritorijos sutvarkymui po statybų.  

Darbų metu statybvietėje turi būti laikomi smėlio maišai, sorbentai, taikomi likviduojant naftos 

angliavandenilių išsiliejimą avarinių išsiliejimų iš statybinių mechanizmų atveju (tepalų iš transporto ir pan.). 

 

2.5 KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

2.5.1 Kraštovaizdis, gamtinis karkasas, rekreacija (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio 

vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. Kraštovaizdžio vertinimas atliekamas vadovaujantis: 

• Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, patvirtintu LR aplinkos ministro įsakymu 2015 m. 

spalio 2 d. Nr. D1-703. 

• Kraštovaizdžio planais, schemomis ir kt. Schemos skelbiamos oficialiame Aplinkos 

ministerijos tinklalapyje, kraštovaizdžio rubrikoje: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-

1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis, 2020 m. informacija. 

• Nagrinėjamos vietos fotofiksacine medžiaga ir kt. informacija. 

Vietovės kraštovaizdžio natūrinė apžiūra atlikta 2021-03-19. 

 

Esama situacija.  Bendrovės kompleksas yra kaimiškajam kraštovaizdyje, itin monotoniškas, vyrauja 

tik dirbamos žemės, matyti pavienės sodybos, mažai miškų, intensyviau gyvenamos teritorijos yra išsidėsčiusios 

į vakarus – tai Daubiškių kaimas (389 gyventojai, 2011 m. duomenimis), esantis už 760 m ir Papilės miestelis (1 

007  gyventojai, 2011 m. duomenimis) esantis ~1 km atstumu nuo žemės ūkio bendrovės fermos. Saugomas 

Ventos regioninis parkas, kuris skirtas išsaugoti Ventos paslėnių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros 

paveldo vertybes yra  nutolęs 760 m atstumu. 

Bendrovės kompleksas tvarkingas, taisyklingai išdėstyti pastatai, visi įrenginiai ir statiniai pateisina savo 

paskirtį, potencialiai taršios teritorijos padengta kieta, taršai nepralaidžia danga. Rezervuaruose susiformavusi 

kieta pluta, kuri moksliškai įrodyta3 – efektyviai sumažina kvapus. 

 

 
3  Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos, Vilnius, 2012.  Metodinės rekomendacijos parengtos  gyvendinant 2007–2013 

m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų 

skatinimas“ projektą „Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo tobulinimas“. Metodikos rengimą 

inicijavo – Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 
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36 pav. Bendrovės komplekso tvartai, kuriuose 

auginami pieniniai galvojai 

37 pav. Nuotraukoje matyti Daubiškių kaimas, 

esantis už 760 m ir Papilės miestelis, esantis ~1 km 

atstumu nuo žemės ūkio bendrovės fermos. 

 

  

38 pav. Bendrovės komplekso rezervuaruose 

susiformavusi kieta pluta, efektyviai sulaikančia 

kvapus (įrodyta moksliškai). 

39 pav. Nuotraukoje matomas privažiavimo į 

bendrovės komplekso teritoriją kelias. 
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40 pav. Aplink fermą vyrauja išskirtinai agrarinė 

aplinkai, kaimiškas monotoniškas kraštovaizdis. 

41 pav. Artimiausi kompleksui gyvenamieji namai. 

 

Kraštovaizdžio pobūdis – vyrauja molingų lygumų, sukultūrintas, agrarinis šiaurės Lietuvos 

regiono kraštovaizdis. Fermų pastatai yra kaimiškajame kraštovaizdyje. Žemės sklypo kraštovaizdžio tvarkymo 

zonos indeksas – a6L`, kuris reiškia, kad bendras kraštovaizdžio pobūdis – a (agrarinis), naudojimo pobūdis – 6 

(intensyvus), vyraujantis gamtinis pobūdis – L (molinga lyguma). 

Reljefas. Apylinkių reljefas silpnai banguotas, daugiausia vyrauja lygumos, tik už 1 km esantis Ventos 

slėnis formuoja išraiškingą reljefą, kur pažemėjimas staigia siekia apie 20 metrų.  

Erdvinė kompozicija. Kraštovaizdžio erdvinei kompozicijai bei vizualinei raiškai didžiausią įtaką daro 

agrarinė aplinka, o Ventos slėnis, kiti mažesni upeliai ir negilūs jų slėniai paįvairina gana monotonišką 

kraštovaizdį. 

Kraštovaizdžio vizualinė raiška. Vyrauja pusiau uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis – 

daugiausia ariami laukai, pievos, tarp kurių protarpiais jungiasi miškų masyvai. Pagal Nacionalinį kraštovaizdžio 

tvarkymo planą kraštovaizdžio vizualinės struktūros erdvinis despektiškumas yra vieno tipo, bendrovės teritorija 

patenka į V1H3-a zoną, kurioje V1 – dominuoja nežymi vertikalioji sąskaida, H3 – vyrauja atvirų pilnai 

apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis, a – kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikštas vertikalių ir horizontalių 

dominantų kompleksas. 

Plotinės technogenizacijos tipas – kaimų agrarinė aplinka, kurie išsidėstę retos infrastruktūros (tinklo 

tankumas km/km2 – 1,001-1,500) plotuose, urbanistinės struktūros tipas – išbarstytasis. Visi šie išvardinti rodikliai 

būdingi būtent agrarinėms kaimiškosioms teritorijoms, bet ne ištisiniam urbanizuotam užstatymui, todėl fermos 

būdingos šioms kaimiškoms vietovėms, kuriose pagaminama dalis Lietuvoje sunaudojamos pieno produkcijos.  

Teritorija nepriskiriama konservacinėms zonoms. Vadovaujantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo 

plano „Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo krypčių brėžiniu (M 1:400 000)“, yra formuojama 4 strategija, 

kurioje taikomi tausojančio bioprodukcinio naudojamo reglamentai, todėl pagal aplinkosauginius reikalavimus 

plėtojama bendrovės veikla – pienininkystės ūkio plėtra šiai tvarkymo krypčiai neprieštarauja.  

Rekreacinės teritorijos. Rekreacinių teritorijų prie fermos nėra – pagrindinė rekreacinė vieta: Ventos 

upės slėnis ir jo pakrantės esančios apie 1,1 km atstumu. Upė patraukli vandens turizmo trasa, naudojama plaukti 

baidarėmis. Papilės miestelis, esantis už 1 km gausus kultūros paveldu, todėl yra taip pat lankomas, ypač krašto 

keliu pravažiuojančiųjų keleivių. 

Planuojama veikla nepažeidžia Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatų, Lietuvos kraštovaizdžio 

politikos krypčių aprašo reikalavimų, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano reglamentų ir kitų kraštovaizdį 

reglamentuojančių aspektų. 
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Gamtinis karkasas. Į gamtinio karkaso teritorijas nepatenka. Artimiausia gamtinio karkaso teritorija 

driekiasi Ventos upės slėniu. Pagal Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, 

patvirtintus 2020- 06-23, planuojamos ūkinės veiklos vieta patenka į žemės ūkio teritorijų zoną, t.y. apibendrinta 

funkcinė zona, kurioje dominuoja žemės ūkio paskirties žemė. Galimas žemės naudojimo paskirties keitimas į 

kitą paskirtį socialinės ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai. 

 

 

42 pav. Ištrauka iš Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos 

reglamentų brėžinio. 

 

 

 

 

 

43 pav. Informacija apie rekreacines, visuomeninės paskirties vietas 
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44 pav. Gamtinis pobūdis pagal „Kraštovaizdžio tvarkymo zonų brėžinį1:200000“, ištrauka iš Nacionalinio 

kraštovaizdžio tvarkymo plano 1 priedo.  

 

45 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros ir jos tipų identifikavimo studijos. Nagrinėjama 

teritorija patenka į V1H3-a tipą. Šis tipas nepriskiriama prie vertingiausių šalies teritorijų 
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46 pav. 3 priedas „Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas M 1:400 000“ pagal Nacionalinį kraštovaizdžio 

tvarkymo planą, parengtą pagal  Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros brėžinį.  
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47 pav. Fizomorfotopai L‘s/e/5> Bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis - būdingas molingų lygumų 

kraštovaizdis, papildonačios fiziogeninio pamato ypatybės yra slėniuotumas, vyraujantys medynai - eglynai, o 

sukultūrinimo pobūdis – agrarinis mažai urbanizuotas kraštovaizdi., Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopai, Aplinkos 

ministerija 2020 m. 
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48 pav. Plotinės technogenizacijos tipas – kaimai; infrastruktūros tinklo tankumas km/km2 – 1,001-1,500; 

technomorfotopo urbanistinės struktūros tipas – išbarstytasis, Lietuvos kraštovaizdžio technomorfotopai, Aplinkos 

ministerija 2020 m. 
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49 pav. Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo krypčių brėžinys pagal Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo 

planą, PŪV patenka į teritoriją, kur taikomi tausojančio bioprodukcinio naudojamo reglamentai 

 

Poveikio vertinimas. Atsižvelgiant į tai, kad plėtros metu numatoma pastatyti du naujus tvartus, kur 

bus karvidė ir veršeliai iki 1 mėn. amžiaus; požeminė srutų siurblinė; mėšlidė, skysto mėšlo rezervuaras, 

paviršinių nuotekų tinklai ir visa tai planuojama padaryti jau egzistuojančio pienininkystės komplekso teritorijoje, 

gretimai esamų pastatų ir įrenginių, juos tvarkingai išdėstant, įdiegiant visas taršą mažinančias technines, 

biologines priemonės bei atsižvelgiant į tai, kad plėtra planuojama agrarinėje, būtent žemės ūkio veiklai skirtoje 

teritorijoje pagal visus galiojančius kraštovaizdžio tvarkymo planus ir teritorijų planavimo dokumentus, veikla 

vienareikšmiškai nei kraštovaizdžio, nei gamtinio karkaso, nei struktūriniu nei kitais pamatiniais  ar 

vizualiniais aspektais nedarys neigiamo poveikio kraštovaizdžiui. Poveikis kraštovaizdžiui - nereikšmingas. 

Pastatai papildys užstatymo struktūrą, tačiau nei aukščiu, nei pobūdžiu nekontrastuos aplinkoje. 

Priemonės. Tam, kad pagerinti fermos estetinį vaizdą, labiau prislopinti kvapų sklidimą Daubiškių ir 

Papilės gyventojams yra numatoma žalioji priemonė – apželdinimas šiaurės vakarinėje pusėje ir už šiaurės rytinės 

PŪV teritorijos dalies. Tai turėtų prislopinti kvapų sklidimą iš ūkio dėl vyraujančių šalyje pietvakarių krypties 

vėjų. Priemonė iškart nebus efektyvi, kadangi medžiai, krūmai turės suaugti,  tačiau kadangi numatoma ilgalaikė 

fermos veikla, šios priemonės efektyvumas su laiku vis didės, tuo pačiu ir vizualiai pridengdama bendrovės 

kompleksą aplinkoje. Suaugę želdiniai prislopins ir vėjus, tuo pačiu ir kvapų sklidimą. 

Derindama PAV programą Akmenės rajono savivaldybė prašė numatyti kvapų poveikio sumažinimą 

gyvenamoms teritorijoms želdinių juostomis, tad į šią subjekto pastabą pilnai atsižvelgta ir ji numatyta bei bus 

įdiegta. 

Rekomenduojama pasodinti kelių rūšių tankios lapijos ir visžaliai medžiai, krūmai. Želdynų forma, 

išsidėstymas (erdvinė kompozicija) ir įveisiamų želdinių rūšinė sudėtis rekomenduojama pagal dirvožemio 

sąlygas, vietines rūšis. PŪV organizatoriui rekomenduojama pasodinti kombinuojant šias didžiųjų medžių rūšis: 

paprastasis klevas (Acer platanoides), paprastoji eglė (Picea abies), europinė liepa (Tilia europaea), iš krūmų 

paprastąjį putiną „Viburnum opulus“, forsitiją „Forsythia“. Užsakovas savo nuožiūra gali pasirinkti ir kitus 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtra. UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

67 

 

želdinius, svarbu, kad jie formuotų tankią lapiją ir tiek šaltuoju, tiek karštuoju metu formuotų  barjerą, atskiriantį 

barjero kompleksą.   

 

   

 

 

 

 

Medis. Acer platanoides 

Paprastasis klevas 

Medis. Picea abies 

Paprastoji eglė 

Medis. Tilia europaea 

 Europinė liepa 

Krūmas. 

Forsythia x 

intermedia 

Tarpinė forsitija 

Krūmas. Viburnum 

opulus 

Paprastasis putinas 

50 pav. Numatomas komplekso apželdinimas bus įrengiamas šiaurės vakarinėje pusėje ir už šiaurės rytinės PŪV 

teritorijos dalies, kuri nukreipta į Daubiškių kaimą ir Papilę, želdiniai prislopins vėjus, tuo pačiu ir kvapų sklidimą. 

 

 

51 pav. Numatoma šiaurės vakarinės pusės ir šiaurės rytinės PŪV teritorijos dalies apželdinimas, kuris prislopins 

kvapus. Rekomenduojami želdiniai nurodyti aukščiau 

 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtra. UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

68 

 

2.5.2 Žemėnauda (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. Žemėnauda vertinta remiantis: Lietuvos georeferencinių duomenų baze, 

pateikiama geoportal tinklalapyje; Lietuvos 2018 m. CORINE žemės danga (CLC) (Geoportal suteikti duomenys 

2020 m. lapkričio mėn.). Corine žemės danga – tai europinės klasifikacijos žemės danga, pagal kurią suskirstyta 

visa Lietuvos žemėnauda.Lietuvos ir europinės CORINE ŽD duomenų bazių produktai, sukurti nacionalinės 

techninės grupės atitinka standartinę CORINE ŽD nomenklatūrą (1-o lygio – 5 klasės, 2-o lygio – 14 klasių). 

Lietuvos CORINE ŽD duomenų bazės turi 31 klasę ir yra 3-io CORINE ŽD nomenklatūros lygio. Jas sudaro: 1. 

Dirbtinės dangos – 11 klasių 3-iame lygyje; 2. Žemdirbystės teritorijos – 5 klasės 3-iame lygyje; 3. Miškai ir kitos 

gamtinės teritorijos – 9 klasės 3-iame lygyje; 4. Pelkės – 2 klasės 3-iame lygyje; 5. Vandens telkiniai – 4 klasės 

3-iame lygyje. 

Esama situacija. Aplink rekonstruojamą kelią vyrauja žemės ūkio teritorijos, todėl, planuoja veikla 

tiesiogiai susijusi su žemės ūkiu. Žemėnauda vertinama vadovaujantis Corine žemės danga – tai europinės 

klasifikacijos žemės danga, pagal kurią suskirstyta visa Lietuvos žemėnauda. Pats pienininkystės kompleksas 

yra kompleksiniuose žemdirbystės plotuose (kodas 242), o aplink vyrauja nedrėkinamos dirbamos žemės 

(kodas 211), ganyklos (231). Ištisinis užstatymas (kodas 112) yra už ~760 m,  ir apima gyvenamas teritorijas, 

Ventos upės slėnis priskirtas prie žaliųjų miestų plotų (kodas 121), mišraus miško (kodas 313) zona – Jonaičių 

miško vakarinis pakraštys yra už ~1 km. 

 

Lietuvos 2018 m. CORINE žemės danga (CLC) (Geoportal duomenys). Corine žemės danga – tai europinės 

klasifikacijos žemės danga, pagal kurią suskirstyta visa Lietuvos žemėnauda. 

 

Poveikio vertinimas. Planuojama plėtra atitinka žemėnaudą, numatoma žemės ūkio paskirties 

teritorijose, žemės dangos pokyčiai dėl naujų statybų nenumatomi. 

Priemonės. Šiuo aspektu priemonės nereikalingos. 
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2.5.3 Saugomos teritorijos 

Vertinimo metodas. Saugomos teritorijos, biologinė įvairovė ir miškai analizuojama pagal: Valstybinės 

saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastrą; 

Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos miškų kadastrą; Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje 

aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinę sistemą 

(SRIS); Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166); 

Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymą (1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301. Suvestinė redakcija nuo 

2020-07-01); Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus (LR Vyriausybės 2004-08-19 nutarimas, Nr. 996);  

Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarką, patvirtintą LR aplinkos 

ministro įsakymu 2001 m. lapkričio 7 d. Nr. 540 (Suvestinė redakcija nuo 2019-12-18); Dabartinį planuojamos 

teritorijos ir jos gretimybių bei toliau esančių teritorijų, kurioms poveikis tikėtinas, naudojimą; Publikuota, 

nepublikuota, bet laisvai prieinama ir oficialiai pasiekiamą informaciją apie teritorijos ir jos gretimybių gamtines 

vertybes. 

Esama situacija. Artimiausios saugomos teritorijos. Ventos regioninis parkas yra nutolęs 760 m 

atstumu. Steigimo tikslas: išsaugoti Ventos paslėnių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo 

vertybes. Plotas 9833 ha, vieta: Mažeikių raj., Akmenės raj., Šiaulių raj. savivaldybės.  

Parke esantis Ventos kraštovaizdžio draustinis nutolęs apie 870 m. Steigimo tikslas: išsaugoti Ventos 

slėnio kraštovaizdžio etaloną su raiškiu gilinamosios ir šoninės erozijos suformuotu Ventos slėniu, unikalia 

Papilės juros periodo atodanga, Papilės 15-kamiene liepa, kitais gamtos ir kultūros paveldo objektais, Papilės 

miestelio senosios dalies urbanistine struktūra. Plotas 1605 ha. 

Parke esanti „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbi teritorija: Ventos upės slėnis (LTAKMB002), 

nutolusi apie 870 m nuo fermos. Plotas 3355 ha. Saugomos teritorijos priskyrimo „Natura 2000“ tinklui tikslas: 

Griežlės (Crex crex), tulžių (Alcedo atthis) apsaugai. 

Parke esanti „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija: Ventos upė (LTAKM0002), nutolusi 

apie 1 km. Plotas 177 ha. Saugomos teritorijos priskyrimo „Natura 2000“ tinklui tikslas: Kartuolė; Ovalioji 

geldutė; Ūdra; Upinė nėgė; Paprastasis kirtiklis. 

Parke esanti funkcinio prioriteto zona: gyvenamosios paskirties prioriteto zona, nutolusi nuo fermos 

apie 760 m. Ši zona apima šalia Papilės esantį Daubiškių kaimą. 
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52 pav. Artimiausios saugomos teritorijos PŪV atžvilgiu (www.vstt.lt kadastro duomenys), 2021 m. 

 

Poveikio vertinimas. Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros Akmenės r. sav., Papilės sen., Vegerių k. poveikio 

aplinkai vertinimo programą išnagrinėjo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir 2021-

02-02 Nr. (4)-V3-160 pateikė programai pritarimą, kad esminių pastabų programai neturi. Tačiau atkreipė dėmesį, 

kad poveikio aplinkai vertinimo metu būtina įvertinti tręšimo mėšlu galimas neigiamas poveikis šalia esančios 

ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos saugomoms, vandens taršai jautrioms Europos bendrijos svarboms 

rūšims (nurodant tręšimo mėšlu plotus), o esant poreikiui – numatyti priemones reikšmingam poveikiui išvengti. 

Priemonės. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 straipsnyje nurodoma, kad Paviršinių 

vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama lieti srutas arba skystą mėšlą, neįterpiant jų į gruntą, statyti tvartus, 

fermas, įrengti srutų ir mėšlo sandėliavimo vietas ir įrenginius ir (ar) tirštojo mėšlo rietuves ne prie esamų tvartų 

ir (ar) fermų. 

Mėšlas ir srutos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2011 m. 

rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-735/3D-700 „Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. 

įsakymo Nr. D1-367-3D-342 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo patvirtinimo„ 

pakeitimo. ŽŪB „Papilė“ parengusi laukų tręšimo planą. 

Bendrovė dirba 3132 ha žemės ūkio naudmenų, o po plėtros reikalingas skleidimo plotas pagal „Mėšlo 

ir srutų tvarkymo aplinkosauginių reikalavimų aprašo“ reikalavimus planuojamam SG kiekiui tam, kad žemė 

nebūtų pertrešta reikalinga tik - 773 ha. Tai yra net keturis kartus mažiau, nei bendrovė turi žemės. Numatomas 

po plėtros gyvulių tankis vienam hektarui žemės ūkio naudmenų sudarys 0,43 SG. Tankis mažesnis už Apraše 

rekomenduojamą maksimalų 1,7 SG / 1 ha žemės ūkio naudmenų ploto, kas užtikrins biologinės įvairovės ir 

dirvožemio atsistatymą, o žemės ūkio naudmenos nebus pertręšiamos azotu. 
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25 Lentelė. Sutartinių gyvulių (SG) skaičiaus ir mėšlo bei srutų skleidimo ploto nustatymas, 

reikalingas ūkio po plėtros 

Gyvūnai Vienas gyvūnas, 

sudarantis SG 

Skleidimo 

plotas, 

ha 

Po plėtros gyvūnų 

skaičius,  vnt. 

 

Po plėtros gyvūnų 

skaičius SG 

Po plėtros 

reikalingas 

skleidimo plotas 

ha pagal 

planuojamą SG 

Melžiamos 

karvės, 

užtrūkusios 

ir 

besiveršiuojančios 

1 0,59 1300 1300 767 

Veršeliai iki 1 

mėnesio 

0,25 0,15 160 40 6 

Viso 1340 SG 773 ha 

 

Mėšlo skleidimas atitinka ŽŪB dirbamame žemės plote atitinka reikalavimus ir neviršija nustatytų 

normų, todėl žemė nebus pertręšiama. Todėl paviršinio vandens telkinių užterštumo nebus ir vandens taršai 

jautrioms Europos bendrijos svarboms rūšims (ovaliosioms geldutėms, kartuolėms, upinėms nėgėms, 

paprastiesiems kirtikliams ir ūdroms) neigiamas poveikis nenumatomas. 

Tai pat upė Venta (ties Papile vad. Augustinaičių malūno tvenkiniu) 1,1 km nuo PŪV ir į jį paviršinės 

nuotekos nuo fermos teritorijos nepatenka nei tiesiogiai, nei per aplinkinius upelius ar griovius. Griovys, į kurį 

patenka paviršinis lietaus vanduo nuo stogų ir švarių teritorijų yra už 60 m nuo komplekso ir šis griovys už 2 km 

įteka į Vėgerės upėlį, toliau tekėdamas Vėgerės upelis už ~7 km įteka į upelį Avižlį, toliau į kitus upelius. 

Neigiamo poveikio vandens kokybei ir saugomoms rūšims dėl taršos nebus. 

2.5.4 Biologinė įvairovė (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. Biologinės įvairovės, saugomų gyvūnų ir augalų rūšių vertinimas atliktas pagal 

viešai prieinamus jau vykdytų tyrimų duomenis vietoje ir įvairias esamas duomenų bazes, tokias kaip 

www.birdlife.lt/lppa (Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko tyrimų duomenys), sris.am.lt (Lietuvos teritorijos 

natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių 

informacinė sistema). 

 Taip pat ataskaitoje nagrinėjama pagal „Lietuvos bendrąjį augalijos žemėlapį“ M 1:2500000, PŪV, 

pagal „Lietuvos valgomųjų grybų išteklių žemėlapį“ M 1:2500000, Pagal „Lietuvos bendrąjį gyvūnijos žemėlapį“ 

M 1:1000000, pagal „Lietuvos paukščių žemėlapį“ M 1:2500000. 

Esama situacija. Aplinkinės teritorijos apima agrarinį kraštovaizdį. Teritorijoje vyrauja dirbami laukai. 

PŪV aplinka priskiriama buveinėms esančioms žemės ūkio naudmenose ir čia nėra ypač saugomų gyvūnų 

(paukščių, žinduolių, varliagybių, roplių, vabzdžių). 

EB svarbos buveinės. Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės į PŪV teritoriją nepatenka. Pievų 

buveinė Nr. 6510 yra už 1,15 km, miškų buveinė už 1,2 km. Kertinė miško buveinė Nr. 456402 nutolusi apie 2,2 

km. 
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53 pav. Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės (šaltinis: geoportal.lt) 

 .. 

Augalija. PŪV teritorijoje praktiškai 100 proc. ploto užima statiniai ir agrarinis kraštovaizdis, kuriame 

dominuoja dirbami laukai su kasmet auginamomis vis kitomis kultūromis: javais, ankštiniais ir kitais maistiniais 

bei pašariniais augalais. PŪV apylinkėse yra keletas melioruotų upelių kanalų, kurių šlaituose aptinkami įprasti 

natūraliai Lietuvoje augantys žoliniai augalai, pavieniai krūmai (dažniausiai Salix genties) ir medeliai. Iš žolinių 

augalų pagrioviuose ir palei lauko keliukus nereti įvairūs miglinių šeimos (Poaceae) augalai, rūgštynės (Rumex), 

geltonžiedės liucernos (Medicago lupulina), dirviniai dobilai (Trifolium arvense), paprastosios morkos (Daucus 

carota) paprastosios kraujažolės (Achillea millefolium) ir kt. Retų ir saugomų rūšių PŪV teritorijoje nėra. SRIS 

išraše aktualių retų ir saugomų augalų augaviečių PŪV teritorijoje ir jai artimoje aplinkoje nenurodoma, 9 retų 

augalų augavietės yra tik teritorijose, kuriose žemės ūkio bendrovė veiklos nevykdo – miškuose arba Ventos upės 

slėnyje. 

Pagal „Lietuvos bendrąjį augalijos žemėlapį“ M 1:2500000, PŪV patenka į žemės ūkio naudmenų 

minkštųjų lapuočių vietas, saugomų augalų augaviečių vietovėje nenurodoma. 

Želdiniai. Kirtimai nenumatomi. 

Gyvūnija 

Vabzdžiai. PŪV teritorijoje vabzdžių tyrimų nėra daryta, vertinant vizualiai, teritorija tinkama tik 

dažnoms ir įprastoms vabzdžių rūšimis. Duomenų apie retas ir saugomas vabzdžių rūšis PŪV teritorijoje nėra. 

Varliagyviai ir ropliai. Teritorija nėra tinkama šioms gyvūnų grupėms, nors varliagyviai gana įprasti 

PŪV apylinkėse esančiuose vandens telkiniuose – Ventos upėje, tvenkiniuose, iš dalies – ir melioracijos 

kanaluose. Čia aptinkamos pievinės (Rana temporaria) ir smailiasnukės (Rana arvalis) varlės, pilkosios rupūžės 

(Bufo bufo), paprastastieji tritonai (Triturus vulgaris). Sausesniuose biotopuose aptinkamas vikrusis driežas 
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(Lacerta agilis). Duomenų apie retas ir saugomas varliagyvių ir roplių rūšis PŪV teritorijoje ir jai artimoje 

aplinkoje nėra. 

Žuvys. PŪV teritorijoje žuvims tinkamų buveinių nėra. Žuvims tinkamos buveinės yra PŪV apylinkėse 

– tai Ventos upė ir keli tvenkiniai. Mėšlo skleidimas atitinka ŽŪB dirbamame žemės plote atitinka reikalavimus 

ir neviršija nustatytų normų, todėl žemė nebus pertręšiama. Todėl paviršinio vandens telkinių užterštumo nebus 

ir žuvims neigiamas poveikis nenumatomas. 

Paukščiai. Pagal „Lietuvos bendrąjį gyvūnijos žemėlapį“ M 1:1000000, PŪV aplinka priskiriama 

buveinėms, esančioms žemės ūkio naudmenose ir čia nėra ypač saugomų paukščių rūšių. PŪV apylinkėse 

aptinkamos tik įprastos atviro agrarinio kraštovaizdžio rūšys: dirviniai vieversiai (Alauda arvensis), pempės 

(Vanellus vanellus), baltieji gandrai (Ciconia ciconia), varnėnai (Sturnus vulgaris) ir kiti paukščiai.  

SRIS išraše aktualių retų ir saugomų paukščių radimviečių PŪV teritorijoje nenurodoma. SRIS išraše 

PŪV apylinkėse nurodyta 13 baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) lizdaviečių, 1 grriežlės (Crex crex) radimvietė ir 1 

didžiojo baltojo garnio (Egretta alba) stebėjimo atvejis Ventos upės slėnyje.  

Vadovaujantis Lietuvos ornitologų draugijos Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko tyrimų 

duomenimis (www.birdlife.lt/lppa), PŪV teritorijoje tyrimai neatlikti, o artimiausios paukščių registravimo vietos 

nepatenka į PŪV teritoriją. 

Žinduoliai. PŪV teritorija nėra tinkama žinduoliams, čia aptinkami tik peliniai graužikai. PŪV 

apylinkėse negausiai aptinkami įprasti smulkieji ir kanopiniai žinduoliai. SRIS išraše aktualių žinduolių 

radimviečių PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse nenurodoma, yra vienintelis įrašas apie prie Ventos upės stebėtą 

ūdrą (Lutra lutra), tačiau šiems žinduoliams PŪV poveikio daryti negali. 

Galimas poveikis. PŪV teritorijoje neigiamas poveikis gyvūnams nenumatomas, nes čia nėra jų 

buveinių. 

Nors natūralių augalų augaviečių PŪV teritorijoje nėra, vietomis galimas augalijos išvažinėjimas ar 

pievinės dangos suslėgimas statybos darbų metu. Todėl rekomenduojamas statybinės technikos judėjimas jau 

esamais arba žemės ūkio technikos judėjimui bei laikymui numatytais keliukais. Siekiant sumažinti ar dalinai 

kompensuoti padarytą poveikį rekomenduojama teritorijos rekultivacijai po statybų darbų naudoti tik teritorijoje 

esamą gruntą, kuris darbų pradžioje bus nustumdomas ir saugojamas. 

Priemonės. Biologinei įvairovei neigiamas PŪV poveikis nėra prognozuojamas ir priemonės neigiamo 

poveikio sumažinimui nėra reikalingos. 

2.5.5 Miškai (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. Duomenys apie miškus analizuojami pagal Valstybinės miškų tarnybos Miškų 

kadastrą ir Lietuvos skaitmeninį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT bei viešai prieinamas kosminio ir ortofoto 

nuotraukas. 

 

Esama situacija. Ferma į nuo valstybinės reikšmės miškų  nutolusi toliau kaip 1 km. Nevalstybiniai ūkiniai 

miškai yra  apie 970 m atstumu, specialiosios paskirties miškai Ventos upės slėnyje nutolę apie 770-880  m. 

Aplinkoje esantys miškai priskiriami Mažeikių urėdijai, Papilės girininkijai. 
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54 pav. Miškų priskyrimas grupėms, valstybinės reikšmės miškai (parengta pagal miškų kadastro duomenis, 

geoportal.lt) 

 

Galimas poveikis. Bendrovės kompleksas nepriartėja prie miškų, miškams neigiamas PŪV poveikis 

nėra prognozuojamas.  

Priemonės. Priemonės neigiamo poveikio sumažinimui nėra reikalingos. 

 

 

2.6 MATERIALINĖS VERTYBĖS  

Vertinimo metodas. Materialinės vertybės – tai inžinerinė ir socialinė infrastruktūra, gyventojų 

nekilnojamasis turtas – žemė, statiniai).  

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nurodo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166), suvestinė 

redakcija nuo 2021-01-01 nurodo, kad pastatams, kuriuose laikomi gyvūnai yra nustatomos sanitarinės apsaugos 

zonos. Planuojamai komplekso plėtrai ( kai galvijų daugiau nei 1200 SG) taikoma apsaugos zona 500 m. 

Šioje sanitarinės apsaugos zonoje draudžiama: 

1) statyti sodo namus, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatus, bendrojo ugdymo, 

profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių mokslo paskirties pastatus, skirtus švietimo reikmėms, 

kitus mokslo paskirties pastatus, skirtus neformaliajam švietimui poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties 

pastatus, specialiosios paskirties pastatus, susijusius su apgyvendinimu (kareivinių pastatus, kalėjimus, pataisos 

darbų kolonijas, tardymo izoliatorius); 

2) įrengti šios dalies 1 punkte nurodytos paskirties patalpas kitos paskirties statiniuose ir (ar) 

rekonstruojant arba remontuojant statinius; 
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3) keisti statinių ir (ar) patalpų paskirtį į šios dalies 1 punkte nurodytą paskirtį; 

4) planuoti teritorijas rekreacijai ir šios dalies 1 punkte nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus 

atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą sanitarinės apsaugos zonose leistinos 

paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms. 

 

Sanitarinę apsaugos zoną galima tikslinti atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą arba 

atliekant poveikio aplinkai vertinimą (PAV). 

 

Esama situacija.  

Sklypai. Šiuo metu galvijų kompleksas išsidėstęs devyniuose žemės sklypuose, kurie užima 9,1492 ha 

bendrą plotą. Planuojami du tvartai ir skysto mėšlo rezervuaras bei mėšlidė bus statomi dvejuose sklypuose, kurių 

paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas -kiti žemės ūkio sklypai. Sklypo 4400-0285-7990 plotas 0,6073 ha, 

4400-0258-1033 -2,0082 ha. Sklypų paskirtis nesikeis. 

Visuose devyniuose galvijų komplekso sklypuose yra įrašyta specialioji sąlyga: Pastatų, kuriuose 

laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos 

zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis). 

Taip pat specialioji sąlyga yra įrašyta ir gretimuose sklypuose, kurių plotas – 22,07 ha.  

Šie aplinkiniai privatūs arba valstybiniai, arba Papilės ŽŪB nuosavybės teise priklausantys sklypai iš 

viso sudaro apie 32 ha ploto, vadinasi šiuo metu nuo galvijų komplekso esantis SAZ ir yra apie 32 ha arba net 

daugiau, kadangi identifikuoti tik artimiausi sklypai.  
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55 pav. Sklypai, kuriuose šiuo metu įregistruota specialioji sąlyga 
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26 Lentelė. 9 sklypų, kurie sudaro galvijų kompleksą duomenys (Lentelės eilės numeracija pažymėta 

ir plane) 

Eil. Nr. Nekilnojamojo 

turto registro 

kadastrinis Nr. 

Žemės 

sklypo 

plotas, ha 

 

Žemės paskirtis/žemės sklypo 

naudojimo būdas 

Sklypo trumpas 

apibūdinimas 

1. 4400-0613-2945 2,7820 
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypai 

Sklype yra esami 

tvartai, rezervuarai. 

Spec. sąlyga jau įrašyta 

2. 4400-2214-4845 1,6600 
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypai 

Sklypas kur stovi 

silosinės. Spec. sąlyga 

jau įrašyta 

3. 4400-4216-5611 0,6062 
Pramonės ir sandėliavimo 

objektų 

teritorija 

Sklype yra sandėlis 

(Vegerių k. 7). Spec. 

sąlyga jau įrašyta 

4. 4400-2214-3576 0,1622 
Žemės ūkio/kiti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypai 

Tuščias sklypas. Spec. 

sąlyga jau įrašyta 

5. 4400-2214-5175 0,7165 
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypai 

Sklypas kur yra 

sandėliai. Spec. sąlyga 

jau įrašyta 

6. 4400-4216-5655 0,2330 
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypai 

Sklypas, neužstatytas, 

tarp sklypų, kur 

sandėliai. Spec. sąlyga 

jau įrašyta 

7. 4400-2214-5410 0,3738 
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypai 

Sklype yra pastatas 

Nr.7. Spec. sąlyga jau 

įrašyta 

8. 4400-0258-1033 2,0082 
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypai 

Sklypas Nr. 5A,kur 

stovi silosinės, kur 

planuojamas 

rezervuaras ir tvartai. 

Spec. sąlyga jau įrašyta 

9. 4400-0285-7990 0,6073 
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypai 

Sklypas, kur 

planuojami tvartai. 

Spec. sąlyga jau įrašyta 

Viso: 
 

9,1492 ha 

3240-0001-0002, 3240-0001-0003 

27 Lentelė. Kitų, galvijų ūkiui artimų sklypų duomenys (Lentelės eilės numeracija pažymėta ir plane), 

kurių vienuose įregistruotas SAZ, kituose neįregistruotas 

Eil. Nr. Nekilnojamojo 

turto registro 

kadastrinis Nr. 

Žemės 

sklypo 

plotas, ha 

 

Žemės paskirtis/žemės sklypo 

naudojimo būdas 

Sklypo trumpas 

apibūdinimas 

10. 3240-0001-0002 10,7000 
Žemės ūkio Nuomojama iš 

privačių, spec. sąlyga 

jau įrašyta 

11. 3240-0001-0003 3,0000 
Žemės ūkio Nuomojama iš 

privačių, spec. sąlyga 

jau įrašyta 

12. 3240-0001-0005 8,7000 
Žemės ūkio Nuomojama iš 

privačių, spec. sąlyga 

neįregistruota 
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13. 4400-1049-2578 5,8900 
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypai 

Sklypas ribojasi su 

PUV, privatus, spec. 

sąlyga neįregistruota 

Nesinuomoja. 

14. 3240-0001-0001 

(tas pats sklypas, 

kurį skiria kelias) 

7,0000 
Žemės ūkio Nuomojama iš 

privačių, spec. sąlyga 

jau įrašyta 

15. 

16. 4400-2253-1082 0,2500 
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypai 

Sklypas ribojasi su 

PUV, spec. sąlyga jau 

įrašyta 

Nesinuomoja. 

17. 4400-0241-3058 0,1100 
Kita/ Mažaaukščių gyvenamųjų 

namų statybos 

Sklypas ribojasi su 

PUV, spec. sąlyga 

neįregistruota 

 

18. 4400-2253-1093 0,0800 
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypai 

Sklypas ribojasi su 

PUV, spec. sąlyga jau 

įrašyta 

 

19. 4400-0241-3347 1,4100 
Žemės ūkio Sklypas ribojasi su 

PUV, spec. sąlyga 

neįregistruota 

20. 4400-2253-1140 1,0400 
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypai 

Sklypas yra nutolęs 

apie 200 m nuo galvijų 

ūkio ribų. Spec. sąlyga 

jau įrašyta 

Nesinuomoja. 

 

Poveikio vertinimas.  

PAV ataskaitoje atliktas vertinimas parodė, kad oro taršos, kvapų,  triukšmo Lietuvoje taikomos ribinės 

vertės neišeina  nei šiuo metu, neišeis ir po plėtros iš bendrovės teritorijos, tačiau PAV ataskaitoje 

rekomenduojama išlaikyti įrašytus specialiuosius reglamentus, SAZ zoną papildant dar vienu sklypu -

žemės ūkio paskirties sklypu, kurio unikalus daikto numeris: 3240-0001-0005, plotas: 8,7 ha. Sklypo savininkės 

raštiškas sutikimas dėl specialiosios sąlygos įrašymo yra gautas. 

Šiame sklype papildomai įtraukiamame sklype bus įrašyta specialioji sąlyga: „Pastatų, kuriuose 

laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos 

zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)“, vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu  2019 m. 

birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01). 

Viso PAV ataskaitoje nustatomas SAZ plotas apims ~40,7 ha (SAZ sudaro sklypai 4400-0613-

2945, 4400-2214-4845, 4400-4216-5611, 4400-2214-3576, 4400-2214-5175, 4400-4216-5655, 4400-2214-

5410, 3240-0001-0002, 3240-0001-0003, 3240-0001-0001, 4400-2253-1082, 4400-2253-1093, 4400-2253-1140, 

3240-0001-0005). 

Detaliai oro tarša, kvapai, triukšmas, įvertinti atskiruose ataskaitos skyriuose. 
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56 pav. PAV metu nustatyta SAZ, kurią sudaro sklypai, kuriuose jau įrašyta specialioji sąlyga 
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Priemonės. Nenumatomos,  kadangi nėra reikalingos. Specialioji sąlyga aplinkinių sklypų registrų 

dokumentuose jau įrašyta, o iš papildomai į SAZ įtraukiamo sklypas, kuriam nustatyta specialioji sąlyga – gautas 

raštiškas savininkės sutikimas. 

 

 

2.7 NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS 

Vertinimo metodas. Nekilnojamosios kultūros vertybės identifikuotos, vadovaujantis: 

• Nekilnojamųjų kultūros vertybių registru (www.kpd.lt), 

• Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Suvestinė redakcija 

nuo 2020-04-01). 

Esama situacija. Nekilnojamosios kultūros vertybės identifikuotos, vadovaujantis Nekilnojamųjų 

kultūros vertybių registru (www.kpd.lt). Apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01). 

Į PŪV teritoriją nekilnojamosios kultūros vertybės nepatenka, artimiausios yra Vandens malūnas su 

technologine įranga (22039), esantis už 1,1 km bei Papilės kapinynas (1823), Papilės piliakalnis su gyvenviete 

(23852), Papilės koplytstulpis (2925) esančios už 1,2 km. Šių ir kitų vertybių apsaugos zonos nuo PŪV nutolusios 

toliau kaip 840 m. 

Lentelė. Nekilnojamosios kultūros vertybės 

Nr. Pavadinimas Unikalus objekto Nr. Atstumas nuo PŪV 

iki objekto 

Atstumas nuo PŪV iki 

apsaugos zonų 

1. Vandens malūnas su 

technologine įranga 

22039 1,1 km 1 km 

2. Papilės kapinynas 1823 1,2 km 160 m 

3. Papilės piliakalnis su gyvenviete 23852 1,2 km 840 m 

4. Papilės koplytstulpis 
2925 

1,2 km - 

 Papilės piliakalnis II, vad. 

Pašalpos kalnu 

1822 
1,6 km 870 m 

5. Būriškių kapinynas 16334 1,9 km - 

6. Jonaičių I k. senosios kapinės  11708 1,95 km - 

7. Trikšių kaimo senosios kapinės, 

vad. Kapeliais  

21310 1,5 km - 
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57 pav. PŪV kultūros paveldo vertybių atžvilgiu (šaltinis: kultūros paveldo vertybių duomenys iš geoportal 

duombazės), 2020 m 

 

Poveikio vertinimas. Vertybės yra per toli, kad galėtų daryti poveikį,  todėl Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius pritarė raštu 2020-12-15 Nr. (9.38.-Š)2Š-653. Pritarė be 

pastabų. Nurodė, kad PAV ataskaitos nenagrinės. 

Priemonės. Nereikalingos ir nenumatomos. 

 

2.8 VISUOMENĖS SVEIKATA 

Poveikio sveikatai vertinimo pagrindinis tikslas analizuojamos veiklos rizikos sveikatai veiksnių 

įvertinimas, esant poreikiui tinkamų poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai mažinančių priemonių parinkimas bei 

objekto sanitarinės apsaugos zonos ribų tikslinimas ir pagrindimas. Žmogaus sveikatą ir gyvenimo kokybę įtakoja 

fizinių, biologinių, socialinių ir psichosocialinių aplinkos veiksnių visuma. Pavojingi aplinkos veiksniai (rizikos 

sveikatai veiksniai),  kurie kelia didžiausią riziką žmonių sveikatai skirstomi į grupes: biologiniai veiksniai; 

cheminiai veiksniai; fizikiniai veiksniai, socialiniai-ekonominiai veiksniai, psichologiniai veiksniai.  

Vertinant poveikį visuomenės sveikatai įvertinami veiksniai, kurie turi reglamentuotas ribines vertes 

(oro tarša, tarša kvapais, triukšmas, dirvožemio ir vandens tarša) pagal galimybes įvertinami kiekybiškai, 

nustatomi prognozuojami taršos kiekiai, kokybinė teršalų sudėtis, jų atitiktis teisės norminiams aktams. Taip pat 

įvertinami ir veiksniai, kurių ribinės vertės nėra reglamentuotos (biologinė tarša, profesinės rizikos veiksniai, 

psichologiniai veiksniai, ekstremalių situacijų veiksniai) įvertinti kokybiniu aprašomuoju būdu. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, yra nustatoma PŪV keliamų veiksnių galimas 

poveikis gretimybėje gyvenantiems žmonėms, yra nustatoma PŪV keliamos cheminės, fizikinės, taršos kvapais 
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atitikimas ribinėms vertėms, reglamentuotoms teisės norminiuose aktuose ir pagal gautus rezultatus 

rekomenduojamos tikslinti sanitarinės apsaugos zonos ribos. 

2.8.1 Artimiausia gyvenamoji ir visuomeninė aplinka 

Artimiausi gyvenamieji namai yra: 

Papilės sen., Vegerių k. 2, kuris nuo esamos bendrovės (fermų) teritorijos nutolęs per 50 m, o nuo 

esamo artimiausio tvarto – 108 m. Bendrovės plėtra planuojama į visai kitą pusę, nei esami namai, todėl 

planuojamas tvartas nutolsta net 260 m, planuojamas skysto mėšlo rezervuaras apie 330 m, planuojama mėšlidė 

apie 350 m nuo gyvenamojo namo Vegerių k. 2. 

Papilės sen., Vegerių k. 1, kuris nuo esamos bendrovės (fermų) teritorijos nutolęs per 54 m, o nuo 

esamo artimiausio tvarto – 163 m. Bendrovės plėtra planuojama į visai kitą pusę, nei esami namai, todėl 

planuojamas tvartas nutolsta net 294 m, planuojamas skysto mėšlo rezervuaras apie 370 m, planuojama mėšlidė 

apie 355 m nuo gyvenamojo namo Vegerių k. 1. 

Atstumai ir esamų, planuojamų statinių vieta gyvenamų namų atžvilgiu pateikta žemiau. 

Tankiau gyvenamos teritorijos yra apie 760 m atstumu – tai Daubiškių kaimas (389 gyventojai, 

2011 m. duomenimis), esantis už 760 m ir Papilės miestelis (1 007  gyventojai, 2011 m. duomenimis) esantis ~1 

km atstumu nuo žemės ūkio bendrovės fermų. 

 

 

 

58 pav. Artimiausi gyvenamieji namai. Plėtra planuojama į priešingą pusę, nei yra artimiausi gyventojai, kad 

sumažinti galimą neigiamą poveikį 
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59 pav. Gyvenamosios vietovės, regia.lt 

Artimiausi visuomeniniai objektai. 

Artimiausi gydymo paskirties pastatas – viešoji įstaiga Papilės ambulatorija (Akmenės r. sav., Papilė, 

J. Basanavičiaus g. 19A) – nuo Papilės ŽŪB teritorijos nutolęs apie 1,8 km atstumu. 

Artimiausias poilsio paskirties pastatas – kaimo turizmo sodyba „Svajoklių slėnis“ (Akmenės r. sav., 

Papilė, Nepriklausomybės g. 96) – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs kiek daugiau kaip 2,0 km 

atstumu. 

Artimiausi mokslo paskirties pastatai: Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė“ (Akmenės r. sav., Papilė, Ventos g. 15) nuo Papilės ŽŪB teritorijos 

nutolęs apie 1,7 km atstumu; Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija (Akmenės r. sav., Papilė, 

Nepriklausomybės g. 64) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi apie 1,9 km atstumu. 

Artimiausi kultūros paskirties pastatai: Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Papilės 

kultūros namai ir Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Papilės miestelio Kazio Narščiaus filialas 

(Akmenės r. sav., Papilė, Nepriklausomybės g. 32) nuo Papilės ŽŪB teritorijos nutolę apie 1,9 km atstumu; 

Simono Daukanto memorialinis muziejus (Akmenės r. sav., Papilė, J. Basanavičiaus g. 6) nuo planuojamos ūkinės 

veiklos vietos nutolęs kiek daugiau kaip 1,9 km atstumu.  

Artimiausias religinės paskirties pastatas – Papilės Šv. Juozapo bažnyčia (Akmenės r. sav., Papilė, J. 

Basanavičiaus g. 4A) – nuo Papilės ŽŪB teritorijos nutolęs apie 2,0 km atstumu. 

2.8.2 Planuojamos teritorijos vietovėje esamos visuomenės sveikatos būklės analizė 

Metodas. Poveikio visuomenės sveikatai prognostinis vertinimas atliekamas: 

• vadovaujantis aktualiais punktais poveikio aplinkai vertinimui, paimtais Planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio visuomenės sveikatai  metodinius nurodymų, patvirtintų 2004-07-01 Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos  įsakymu Nr. V-491 (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01); 
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• statistiniai duomenys paimti iš Higienos instituto, sveikatos statistinių duomenų portalo. Prieiga 

per internetą: https://stat.hi.lt; 

• Viešai skelbiama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija apie aplinkos 

triukšmą. Prieiga per internetą: https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-

prieziura/informacija-apie-triuksma/aplinkos-triuksmas; 

• Statistinei analizei naudoti daugiausia Lietuvos statistikos departamento duomenys,  prieiga per 

internetą: https://osp.stat.gov.lt ir kt. informacija 

 

Reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, 

ekonominiai, socialiniai, psichologiniai), kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos 

norminiuose teisės aktuose (gali būti naudojami kokybinio pobūdžio įvertinimo (aprašomieji) metodai. 

Šis skyrius buvo parengtas remiantis žemiau pateiktais informacijos šaltiniais: 

1  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), patvirtintas Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl 

ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“; 

2    Oficialiosios statistikos portalas: https://osp.stat.gov.lt; 

3 Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 

metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/606e7c737acd11eb9fc9c3970976dfa1; 

4 Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro statistinė informacija: https://www.hi.lt/lt/plr-

statistine-informacija.html. 

 

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), 

patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 

DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, Papilės ŽŪB ūkinė veikla priskiriama „A“ 

sekcijai „Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“, „01“ skyriui „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė 

ir susijusių paslaugų veikla“, „01.4“ grupei „Gyvulininkystė“, „01.41“ klasei „Pieninių galvijų auginimas“.1 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiame informaciją apie veikiančių ūkio subjektų skaičiaus pokytį 2017–2021 

metų pradžioje Akmenės rajono savivaldybėje, visoje Šiaulių apskrityje bei visoje Lietuvoje atsižvelgiant į 

aukščiau nurodytas ekonominės veiklos rūšis.2 

28  lentelė. Akmenės rajono savivaldybėje, Šiaulių apskrityje bei visoje Lietuvoje veikiantys ūkio 

subjektai 2017–2021 metų pradžioje pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.) (Lietuvos 

statistikos departamento duomenys). 

EVRK 2 red. 
Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje (vnt.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 20 18 19 21 21 

A01 
Augalininkystė, gyvulininkystė,  

medžioklė ir susijusių paslaugų veikla 
11 12 13 13 13 

A01.41 Pieninių galvijų auginimas 1 1 1 1 1 

ŠIAULIŲ APSKRITIS 

A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 368 365 354 352 360 
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A01 
Augalininkystė, gyvulininkystė,  

medžioklė ir susijusių paslaugų veikla 
238 245 239 229 234 

A01.41 Pieninių galvijų auginimas 7 10 8 1 2 

LIETUVOS RESPUBLIKA 

A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 2 428 2 416 2 335 2 344 2 318 

A01 
Augalininkystė, gyvulininkystė,  

medžioklė ir susijusių paslaugų veikla 
1 211 1 216 1 167 1 176 1 174 

A01.41 Pieninių galvijų auginimas 30 34 38 24 22 

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 metų pradžioje Akmenės rajono savivaldybėje 

veikiančių ūkio subjektų skaičius (pagal visas ekonominės veiklos rūšis) siekė 385 vienetus, visoje Šiaulių 

apskrityje – 7 564 vienetus, o visoje mūsų šalyje 108 258 vienetus. Nuo 2017 metų pradžios iki 2021 metų 

pradžios veikiančių ūkio subjektų skaičiaus (pagal visas ekonominės veiklos rūšis) didėjimo tendencija buvo 

stebima visose aukščiau nurodytose administracinėse teritorijose, t. y. Akmenės rajono savivaldybėje šių subjektų 

skaičius padidėjo 3 vienetais, Šiaulių apskrityje – 33 vienetais, o visoje Lietuvoje – 4 184 vienetais.2 

Informacija apie 2021 metų pradžioje Akmenės rajono savivaldybėje veikiančius ūkio subjektus, 

atsižvelgiant į darbuotojų skaičių juose, pateikiama žemiau esančioje lentelėje.2  

29 lentelė. Akmenės rajono savivaldybėje veikiantys ūkio subjektai pagal darbuotojų skaičių juose 

2021 metų pradžioje (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

Darbuotojų skaičiaus grupės 

veikiančiuose ūkio subjektuose 
Absoliutus skaičius (vnt.) Procentai 

0–4 darbuotojai 250 64,9 

5–9 darbuotojai 58 15,1 

10–19 darbuotojų 28 7,3 

20–49 darbuotojai 25 6,5 

50–99 darbuotojai 16 4,1 

100–149 darbuotojai 3 0,8 

150–249 darbuotojai 3 0,8 

250–499 darbuotojai 2 0,5 

500–999 darbuotojai – – 

1 000 ir daugiau darbuotojų – – 

Iš viso: 385 100 

Akmenės rajono savivaldybės Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programoje 

(Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 

metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 6 priedas), skirtoje įgyvendinti vieną iš Akmenės rajono 

savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane numatytų tikslų – „Modernizuoti ir plėsti viešąją 

infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai“ –, numatyta didinti rajono investicinės ir verslo 

aplinkos patrauklumą.3 Tikimasi, jog įgyvendinus aukščiau nurodytoje programoje numatytus tikslus bei 

uždavinius, bus padidintas Akmenės rajono savivaldybės investicinės ir verslo aplinkos patrauklumas; sudarytos 

prielaidos naujų įmonių steigimuisi / esamų plėtrai; prisidedama prie užimtumo augimo rajone. Parama žemės 

ūkio subjektams leis gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas rajone, o kartu sudarys prielaidas ir pajamų iš žemės ūkio 

augimui. 
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Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galima teigti, jog Papilės ŽŪB ūkinė veikla turės teigiamą 

poveikį tiek ekonominiu, tiek socialiniu aspektu, kadangi vykdant šią veiklą bus užtikrinamos darbo vietos, 

pažangių technologijų diegimas, veiklos konkurencingumo augimas taip pat didės dėl žaliavų ir produktų 

sumokamų mokesčių dalis tiek į šalies, tiek į savivaldybės biudžetus. 

Profesinės rizikos veiksniai. Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenimis, 2020 

metais Lietuvoje iš viso buvo naujai nustatyti 333 profesinės ligos atvejai, Šiaulių apskrityje šių atvejų skaičius 

siekė 44, o Akmenės rajono savivaldybėje – 3 atvejus.4 2017–2020 metų laikotarpiu naujai nustatytų profesinių 

ligų atvejų skaičiaus mažėjimo tendencija buvo stebima visose aukščiau nurodytose administracinėse teritorijose, 

t. y. mūsų šalyje šių atvejų skaičius sumažėjo 203 atvejais, Šiaulių apskrityje – 26 atvejais, o Akmenės rajono 

savivaldybėje – 6 atvejais. Remiantis leidinyje „Profesinės ligos Lietuvoje 2019 metais“ pateiktais duomenimis, 

2019 metais didžiausias profesinių ligų atvejų skaičius (pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.)) buvo 

nustatytas „Apdirbamosios gamybos“ (C) sektoriuje (Lietuvoje šių atvejų skaičius siekė 113 iš 366, Šiaulių 

apskrityje – 11 atvejų iš 53, Akmenės rajono savivaldybėje – 0 atvejų iš 4), „Statybos“ (F) sektoriuje (Lietuvoje 

šių atvejų skaičius siekė 56 iš 366, Šiaulių apskrityje – 8 atvejus iš 53, Akmenės rajono savivaldybėje – 2 atvejus 

iš 4) bei „Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės“ (A) sektoriuje (Lietuvoje šių atvejų skaičius siekė 48 iš 

366, Šiaulių apskrityje – 22 atvejus iš 53, Akmenės rajono savivaldybėje – 2 atvejus iš 4). 2019 metais 

dažniausiomis profesinių ligų priežastimis visose aukščiau nurodytose administracinėse teritorijose buvo 

fizikiniai veiksniai (Lietuvoje šie veiksniai lėmė 176 profesinės ligos atvejus iš 366, Šiaulių apskrityje – 32 

atvejus iš 53, Akmenės rajono savivaldybėje – 3 atvejus iš 4) ir ergonominiai veiksniai (Lietuvoje šie veiksniai 

lėmė 178 profesinės ligos atvejus iš 366, Šiaulių apskrityje – 21 atvejį iš 53, Akmenės rajono savivaldybėje – 1 

atvejį iš 4). Žemiau esančioje lentelėje pateikiame informaciją apie profesinių ligų atvejų skaičių pagal ligų grupes 

(TLK-10-AM) 2019 metais Akmenės rajono savivaldybėje, Šiaulių apskrityje bei visoje mūsų šalyje. 

30 lentelė. Profesinių ligų atvejų skaičius pagal administracinę teritoriją ir ligų grupes (TLK-10-AM) 

2019 metais (Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenys). 

Profesinių ligų grupės  

(TLK-10-AM) 

Profesinių ligų atvejų skaičius 

ADMINISTRACINĖ TERITORIJA 

Akmenės rajono 

savivaldybė 
Šiaulių apskritis Lietuvos Respublika 

(A00–B99)  

Tam tikros infekcinės ir parazitų 

sukeliamos ligos 

0 0 3 

(G00–G99)  

Nervų sistemos ligos 
0 9 65 

(H60–H95)  

Ausies ir speninės ataugos ligos 
2 13 62 

(I00–I99) 

Kraujotakos sistemos ligos 
0 0 1 

(J00–J99) 

Kvėpavimo sistemos ligos 
0 0 7 

(K00–K93) 

Virškinimo sistemos ligos 
0 0 1 

(L00–L99) 

Odos ir poodžio ligos 
0 0 1 

(M00–M99)  

Jungiamojo audinio ir raumenų bei 

skeleto ligos 

2 31 226 

Iš viso: 4 53 366 
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Psichologiniai veiksniai. Planuojamos ūkinės veiklos metu psichologiniai veiksniai, kaip vieni iš 

veiksnių, galinčių daryti įtaką visuomenės sveikatai, nėra numatomi dėl žemiau pateikiamų motyvų: 

• teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, bus naudojamas atsižvelgiant į pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą; 

• ūkinė veikla bus vykdoma užtikrinant teisės aktuose ir / ar kituose dokumentuose keliamus 

reikalavimus tokio pobūdžio veikloms; 

• galimi konfliktai dėl kitų sveikatai įtaką darančių veiksnių (aplinkos oro taršos, triukšmo, 

kvapų), tačiau vertinimas parodė, kad šių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos teisės aktuose, 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje viršijamos nebus. Gyventojai gali jausti kvapus, kadangi 

žmogaus kvapų jutumo slenkstis yra žemas, tačiau Lietuvoje taikomų ribinių verčių kvapai 

nesiekia ir nesieks. Ribinės pagal europinius reikalavimus tam ir buvo suformuotos, siekiant 

užtikrinti, kad nebūtų viršijama riba, kuri gali kenkti visuomenės sveikatai. 

Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė. Vietovės demografiniai rodikliai 

 

Gyventojų skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuolatinių gyventojų skaičius 

2021 metų pradžioje Akmenės rajono savivaldybėje siekė 18 523 asmenis, o 2017 metų pradžioje – 20 210 

asmenų. Tai rodo, jog gyventojų skaičius šioje savivaldybėje 2017–2020 metų pradžios laikotarpiu sumažėjo 8,3 

proc. Nuolatinių gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija aukščiau nurodytu laikotarpiu buvo stebima tiek visoje 

Šiaulių apskrityje (nuo 270 482 asmenų 2017 metų pradžioje iki 259 897 asmenų 2021 metų pradžioje), tiek ir 

visoje Lietuvoje (nuo 2 808 901 asmens 2017 metų pradžioje iki 2 795 175 asmenų 2021 metų pradžioje). 
 

 
60 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Akmenės rajono savivaldybėje 2017–2021 metų pradžioje 

(Lietuvos statistikos departamento duomenys). 
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61 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Šiaulių apskrityje 2017–2021 metų pradžioje (Lietuvos 

statistikos departamento duomenys). 

 

Gyventojų tankis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metų pradžioje gyventojų 

tankis Akmenės rajono savivaldybėje siekė 22,2 gyv./km2, Šiaulių apskrityje – 30,6 gyv./km2, o Lietuvoje – 42,8 

gyv./km2. Šis rodiklis 2016–2020 metų pradžios laikotarpiu sumažėjo tiek Akmenės rajono savivaldybėje, tiek 

visoje Šiaulių apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje (atitinkamai 24,7 gyv./km2 (Akmenės rajono savivaldybėje); 

32,4 gyv./km2 (Šiaulių apskrityje); 44,2 gyv./km2 (Lietuvoje) (2016 metų pradžios rodikliai)). 

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 

metų pradžioje Akmenės rajono savivaldybėje 54,0 proc. gyventojų sudarė moterys (10 142 moterys), o 46,0 proc. 

– vyrai (8 630 vyrų). Pažymėtina, jog vyrų bei moterų pasiskirstymas 2020 metų pradžioje tiek Šiaulių apskrityje, 

tiek ir visoje mūsų šalyje buvo panašus (atitinkamai 52,7 proc. moterų ir 47,3 proc. vyrų (Šiaulių apskrityje); 53,3 

proc. moterų ir 46,7 proc. vyrų (Lietuvoje)). 

2020 metų pradžioje daugiau kaip pusę Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sudarė darbingo 

amžiaus gyventojai (10 806 asmenys), daugiau kaip ketvirtadalį sudarė pensinio amžiaus gyventojai (5 192 

asmenys), o likusią dalį (14,8 proc.) sudarė gyventojai, kurių amžius 0–15 metų. Tuo tarpu visoje Šiaulių 

apskrityje darbingo amžiaus gyventojai sudarė 61,1 proc. visų gyventojų, kiek mažiau nei ketvirtadalį (23,9 proc.) 

– pensinio amžiaus gyventojai, o likusią dalį (15,0 proc.) sudarė gyventojai, kurių amžius 0–15 metų. 
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62 pav. Akmenės rajono savivaldybės gyventojų skirstinys pagal amžiaus grupes 2020 metų pradžioje 

(proc.) (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

Gyventojų gimstamumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais bendrasis 

gimstamumo rodiklis (1000 gyventojų) Akmenės rajono savivaldybėje buvo 9,3 gimusieji/1000 gyventojų. Tais 

metais Akmenės rajono savivaldybėje gimė 177 asmenys. Pažymėtina, jog tuomet visos Šiaulių apskrities 

bendrasis gimstamumo rodiklis (1000 gyventojų) buvo mažesnis ir siekė 8,9 gimusiuosius/1000 gyventojų. 2019 

metais visoje mūsų šalyje bendrasis gimstamumo rodiklis (1000 gyventojų) buvo didesnis tiek už Akmenės rajono 

savivaldybės, tiek už visos Šiaulių apskrities bendruosius gimstamumo rodiklius (1000 gyventojų) ir siekė 9,8 

gimusiuosius/1000 gyventojų. 

Natūrali gyventojų kaita. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais bendrasis 

natūralios gyventojų kaitos rodiklis (1000 gyventojų) Akmenės rajono savivaldybėje buvo -8,1/1000 gyventojų 

(natūrali gyventojų kaita – -154 asmenys). Šis rodiklis visoje Šiaulių apskrityje tuomet siekė -5,6/1000 gyventojų 

(natūrali gyventojų kaita buvo -1 458 asmenys), o Lietuvoje – -3,9/1000 gyventojų (natūrali gyventojų kaita – -

10 888 asmenys). 

 

 
 

63 pav. Bendrojo gimstamumo rodiklio (1000 gyventojų) pokytis Akmenės rajono savivaldybėje, Šiaulių 

apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

Gyventojų mirtingumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais bendrasis 

mirtingumo rodiklis (1000 gyventojų) Akmenės rajono savivaldybėje buvo 17,5 mirusieji/1000 gyventojų. Tais 

metais šioje savivaldybėje mirė 331 asmuo. Papildomai pažymime, jog tiek visoje Šiaulių apskrityje, tiek visoje 

mūsų šalyje bendrojo mirtingumo rodikliai (1000 gyventojų) 2019 metais buvo mažesni ir siekė atitinkamai 14,5 

mirusiuosius/1000 gyventojų bei 13,7 mirusiuosius/1000 gyventojų.  
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64 pav. Bendrojo mirtingumo rodiklio (1000 gyventojų) pokytis Akmenės rajono savivaldybėje, Šiaulių 

apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

Mirties priežasčių struktūra. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2019 

metais Akmenės rajono savivaldybėje didžiausi gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) buvo nuo 

kraujotakos sistemos ligų (955,2/100 000 gyv.) bei piktybinių navikų (321,9/100 000 gyv.), o mažiausi gyventojų 

mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) – nuo infekcinių ligų ir kvėpavimo sistemos ligų (atitinkamai 10,6/100 000 

gyv.; 58,1/100 000 gyv.). Tiek visoje Šiaulių apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje 2019 metais mirties priežasčių 

struktūra buvo tokia pati kaip ir analizuojamoje teritorijoje. Didžiausi gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 

gyv.) Šiaulių apskrityje bei Lietuvoje tuomet buvo nuo kraujotakos sistemos ligų (atitinkamai 766,1/100 000 gyv.; 

748,0/100 000 gyv.) ir piktybinių navikų (atitinkamai 298,1/100 000 gyv.; 287,8/100 000 gyv.), o mažiausi – nuo 

infekcinių ligų bei kvėpavimo sistemos ligų.  
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65 pav. Mirtingumo rodiklio (100 000 gyv.) pokytis pagal mirties priežastis Akmenės rajono 

savivaldybėje, Šiaulių apskrityje ir Lietuvoje 2019 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 

duomenys). 

 

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė. Analizuojant 2016–2019 metų laikotarpio Akmenės rajono 

savivaldybės, Šiaulių apskrities bei visos mūsų šalies gyventojų sergamumo rodiklius, stebima suaugusiųjų (nuo 

18 metų) sergamumo rodiklių didėjimo tendencija. 2016 metais suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo rodiklis 

Akmenės rajono savivaldybėje siekė 3 195,6/1000 suaugusiųjų, 2019 metais – 3 632,6/1000 suaugusiųjų, Šiaulių 

apskrityje šis rodiklis 2016 metais siekė 2 802,2/1000 suaugusiųjų, 2019 metais – 3 305,4/1000 suaugusiųjų, o 

visoje Lietuvoje suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo rodiklis 2016 metais buvo 2 972,4/1000 suaugusiųjų, 

2019 metais – 3 333,2/1000 suaugusiųjų. Tuo tarpu 2016–2019 metų laikotarpiu vaikų (0–17 metų) sergamumo 

rodikliai tiek Akmenės rajono savivaldybėje, tiek visoje Šiaulių apskrityje buvo linkę didėti, o visoje Lietuvoje – 

mažėti. 2016 metais vaikų (0–17 metų) sergamumo rodiklis Akmenės rajono savivaldybėje siekė 3 413,8/1000 

vaikų (2019 metais – 3 540,5/1000 vaikų), Šiaulių apskrityje – 3 436,1/1000 vaikų (2019 metais – 3 542,0/1000 

vaikų), Lietuvoje – 3 659,2/1000 vaikų (2019 metais – 3580,1/1000 vaikų).  
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66 pav. Bendrojo sergamumo rodiklio 1000 suaugusiųjų (nuo 18 metų) pokytis Akmenės rajono 

savivaldybėje, Šiaulių apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos 

centro duomenys). 

 

 

 
67 pav. Bendrojo sergamumo rodiklio 1000 vaikų (0–17 metų) pokytis Akmenės rajono savivaldybėje, 

Šiaulių apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 

duomenys). 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2016–2019 metų laikotarpiu tiek 

Akmenės rajono savivaldybės, tiek visos Šiaulių apskrities didžiausias sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų 

buvo kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99), kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99), o mažiausias – tam tikromis 

perinatalinio laikotarpio būklėmis (P00-P96) bei įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų 

anomalijomis (Q00-Q99). 
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31 lentelė. Akmenės rajono savivaldybės ir Šiaulių apskrities sergančių įvairiomis ligomis asmenų 

skaičius 1000 gyventojų 2016–2019 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 

duomenys). 

Ei

l. 

N

r. 

Diagnozė 

Akmenės rajono savivaldybės 

sergančių asmenų skaičius  

1000 gyventojų 

Šiaulių apskrities  

sergančių asmenų skaičius  

1000 gyventojų 

Metai Metai 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

1. 

A00-B99 Tam tikros 

infekcinės ir parazitų 

sukeliamos ligos 

44,7 47,3 59,5 49,6 52,0 52,6 57,4 61,2 

2. C00-D48 Navikai 66,1 70,8 71,5 72,6 65,8 70,4 72,6 77,8 

3. 

D50-D89 Kraujo ir 

kraujodaros organų ligos 

bei tam tikri sutrikimai, 

susiję su imuniniais 

mechanizmais 

20,7 25,3 24,7 29,3 23,9 26,3 28,8 30,5 

4. 

E00-E90 Endokrininės, 

mitybos ir medžiagų 

apykaitos ligos 

157,8 175,4 183,4 198,7 133,8 142,1 155,7 166,8 

5. 
F00-F99 Psichikos ir 

elgesio sutrikimai 
112,4 114,1 131,1 138,5 74,8 80,1 95,2 95,9 

6. 
G00-G99 Nervų sistemos 

ligos 
101,9 118,5 104,4 106,0 109,2 114,1 109,5 104,9 

7. 
H00-H59 Akies ir jos 

priedinių organų ligos 
135,4 134,6 147,6 156,6 143,2 145,3 147,7 150,3 

8. 
H60-H95 Ausies ir 

speninės ataugos ligos 
79,4 70,6 79,0 79,9 58,7 60,4 66,5 72,6 

9. 
I00-I99 Kraujotakos 

sistemos ligos 
317,8 330,8 334,7 334,6 248,6 262,0 265,2 265,0 

10

. 

J00-J99 Kvėpavimo 

sistemos ligos 
349,1 360,9 353,5 328,6 284,8 297,6 317,1 286,6 

11

. 

K00-K93 Virškinimo 

sistemos ligos 
172,5 155,5 176,9 226,2 196,6 208,3 215,7 238,3 

12

. 

L00-L99 Odos ir poodžio 

ligos 
105,2 102,6 105,7 104,3 77,1 80,4 83,8 83,3 

13

. 

M00-M99 Jungiamojo 

audinio ir raumenų bei 

skeleto ligos 

200,9 227,0 230,2 247,2 191,2 203,0 210,5 219,5 

14

. 

N00-N99 Lytinės ir 

šlapimo sistemos ligos 
118,6 126,3 127,1 134,7 117,7 120,5 128,6 131,3 

15

. 

O00-O99 Nėštumas, 

gimdymas ir laikotarpis 

po gimdymo 

14,8 14,5 14,9 15,0 20,3 19,7 19,7 17,7 

16

. 

P00-P96 Tam tikros 

perinatalinio laikotarpio 

būklės 

2,3 1,8 1,5 1,5 3,5 2,6 2,6 2,2 

17

. 

Q00-Q99 Įgimtos 

formavimosi ydos, 

deformacijos ir 

chromosomų anomalijos 

15,6 12,4 11,0 12,6 15,4 14,1 13,3 12,7 

18

. 

R00-R99 Simptomai, 

požymiai ir nenormalūs 

klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai, 

neklasifikuojami kitur 

85,2 87,8 95,3 102,3 96,1 102,1 112,0 129,5 

19

. 

S00-T98, U50-Y98 

Sužalojimai, 

apsinuodijimai ir tam 

141,0 141,9 146,6 150,2 143,5 140,8 145,2 147,0 
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tikri išorinių poveikių 

padariniai 

 

 

Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 

metais Akmenės rajono savivaldybėje iš viso buvo užregistruotas 1 751 bedarbis. 2018–2020 metų laikotarpiu 

bedarbių skaičius šioje savivaldybėje padidėjo 307 asmenimis (2019 metais bedarbių Akmenės rajono 

savivaldybėje siekė 1 364 asmenis, 2018 metais – 1 444 asmenis). Bedarbių skaičiaus didėjimo tendencija 2018–

2020 metų laikotarpiu buvo stebima tiek visoje Šiaulių apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje. 2018 metais bedarbių 

skaičius Šiaulių apskrityje siekė 14 503 asmenis (Lietuvoje – 148 242 asmenis), o 2020 metais – 20 067 asmenis 

(Lietuvoje – 216 187 asmenis). 2018–2020 metų laikotarpiu registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų 

santykis (proc.) padidėjo tiek Akmenės rajono savivaldybėje, tiek visoje Šiaulių apskrityje, tiek ir visoje 

Lietuvoje. 2020 metais šis rodiklis Akmenės rajono savivaldybėje siekė 16,1 proc., Šiaulių apskrityje – 12,5 proc., 

o visoje mūsų šalyje – 12,6 proc. 2018 metais registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) 

Akmenės rajono savivaldybėje buvo 12,5 proc., Šiaulių apskrityje – 8,9 proc., o Lietuvoje – 8,5 proc. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais Akmenės rajono savivaldybėje vidutinis 

metinis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius siekė 5 016 asmenų 

(valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. darbingo 

amžiaus gyventojų, tuomet buvo 459 asmenys). 2016–2019 metų laikotarpiu vidutinis metinis šios rūšies 

valstybinio socialinio draudimo pensijas gaunančių asmenų skaičius padidėjo tiek Akmenės rajono savivaldybėje 

(5 asmenimis), tiek visoje Šiaulių apskrityje (755 asmenimis), tiek ir visoje mūsų šalyje (14 174 asmenimis). 

Analizuojant 2017–2020 metų laikotarpio socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus dinamiką, stebima 

akivaizdi šio rodiklio mažėjimo tendencija tiek Akmenės rajono savivaldybėje, tiek visoje Šiaulių apskrityje, tiek 

ir visoje Lietuvoje. 2017 metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius Akmenės rajono savivaldybėje siekė 1 187 

asmenis, Šiaulių apskrityje – 9 768 asmenis, visoje mūsų šalyje – 74 548 asmenis, o 2020 metais socialinės 

pašalpos gavėjų skaičius Akmenės rajono savivaldybėje siekė 710 asmenų, Šiaulių apskrityje – 7 408 asmenis, 

Lietuvoje – 56 039 asmenis. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 metų pabaigoje socialinės rizikos šeimų skaičius 

Akmenės rajono savivaldybėje siekė 118 šeimų, Šiaulių apskrityje – 1 244 šeimas, o visoje mūsų šalyje – 9 235 

šeimas. 2015–2018 metų laikotarpiu socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo tiek Akmenės rajono 

savivaldybėje (11 šeimų), tiek visoje Lietuvoje (522 šeimomis), tačiau Šiaulių apskrityje – padidėjo (66 

šeimomis). Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose 2015–2018 metais tendencingai mažėjo tiek Akmenės 

rajono savivaldybėje (nuo 334 asmenų (2015 metais) iki 316 asmenų (2018 metais)), tiek visoje Šiaulių apskrityje 

(nuo 2 491 asmens (2015 metais) iki 2 453 asmenų (2018 metais)), tiek ir visoje mūsų šalyje (nuo 19 043 asmenų 

(2015 metais) iki 17 430 asmenų (2018 metais)). 

2.8.3 Planuojamos ūkinės veiklos vertinimas oro taršos atžvilgiu 

Oro tarša yra vienas iš reikšmingą įtaką žmonių sveikatai galinčių daryti veiksnių, todėl jis detaliai ir 

išsamiai įvertintas 2.2 skyriuje „Aplinkos oras“, pateikiant žemėlapius, aprašant skaičiavimus ir rezultatus. Oro 

taršos vertinimą atliko UAB „Ekopaslauga“ (įmonė yra akredituota atlikti ir oro teršalų inventorizacijas – 

matavimus). 

Numatomas poveikis artimiausiems gyventojams dėl oro taršos aprašytas  2.8.6 skyriuje. 
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2.8.4 Numatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės 

veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus (vertinimo metodas, esama situacija, prognozuojama 

situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas. Kvapas tai organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų 

lakiųjų medžiagų [HN 121:2010  ]. Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų vertinimo 

kriterijus - europinis kvapo vienetas. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 

aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). 

Europinis kvapo vienetas – kvapiosios medžiagos (kvapiųjų medžiagų) kiekis, kuris išgarintas į 1 kubinį 

metrą neutraliųjų dujų standartinėmis sąlygomis sukelia kvapo vertintojų grupės fiziologinį atsaką (aptikimo 

slenkstis), ekvivalentišką sukeliamam vienos europinės pamatinės kvapo masės (EROM), išgarintos į vieną kubinį 

neutraliųjų dujų metrą standartinėmis sąlygomis. Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė – pati mažiausia 

cheminės medžiagos koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės 

olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo nustatymas 

dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė prilyginama vienam Europos 

kvapo vienetui (1OU/m3). 

Kvapų ribinė vertė nurodyta LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakyme Nr. V-885 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore 

taisyklių patvirtinimo“ redakcija 2020-06-18- 2023-12-31. 

Esama situacija. Kvapai bendrovėje sklinda nuo tvartų, mėšlidės, skysto mėšlo rezervuarų, nuo siloso 

tranšėjų. Kvapą (nemalonų, jautrų žmogaus uoslei) skleidžia amoniakas, nemetaniniai lakūs organiniai junginiai. 

Skaičiavimo metodikoje EMEP/CORINAIR nurodoma kad LOJ, tai įvairūs organiniai junginiai, 

išskyrus metaną. Karvidėse nustatyta daugiau kaip 500 įvairių junginių, tačiau pagrindinę dalį sudaro 20 junginių 

apimančių 80-90% bendro LOJ išmetimo. Tai izopropanolis, n-propanolis, etilacetatas, acetaldehidas, acto 

rūgštis, propioninė ir butano  rūgštis, dimetilsulfidas ir kiti. Kadangi metodika nenumato LOJ identifikavimo, dėl 

to negalima taikyti ir normatyvo aplinkos ore. Ataskaitoje ir žemėlapiuose pateikiama suminė LOJ pažemio 

koncentracija. 

Kvapų emisija, susidaranti galvijų laikymo metu, skaičiuota remiantis 2009 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro. įsakymu Nr. 3D-602 "Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklės ŽŪ 

TPT 01:2009" (Žin., 2009, Nr.102-4272). 

Kvapų mažinimui naudoti probiotikai „Slurry Bug“. Remiantis Jungtinės karalystės Lankasterio 

universiteto mokslininkų tyrimų rezultatais (žr.5 priedo 3 psl.), probiotikas ženkliai sumažina šiltnamio dujų 

susidarymą, bei sumažina nuo azoto praradimą nuo 32% iki 12%. Tyrimo ataskaita pateikta 5 priede. Azotas 

prarandamas garuojant amoniakui. Tokiu būdu amoniako emisija sumažėja 32/12 = 2,67 kartus. Ataskaitoje 

vertinta, kad tokiu pat dydžiu sumažėja ir kvapų emisijos. 

Probiotikai, sumaišyti su vandeniu pilami į srutų prieduobes tvartuose, dėl to kvapų emisija sumažėja 

tvartuose. Iš prieduobių į rezervuarus patekęs apdorotas skystas mėšlas mažina amoniako ir kvapų išsiskyrimą 

nuo srutų rezervuarų. Tirštas mėšlas probiotikais neapdorojamas. Probiotikų efektyvumas tiek šiltuoju, tiek 

šaltuoju metų laiku beveik nesikeičia. Skysto mėšlo rezervuarai žiemos metu dėl vykstančių biocheminių 

egzoterminių reakcijų visada yra teigiamos temperatūros, todėl probiotinių bakterijų veikla niekada nenutrūksta. 

Ataskaitoje įvertinta kvapų emisija nuo siloso tranšėjų. Silosinės dengiamos specialia trisluoksne juodai 

balta plėvele, skirta silosuotiems pašarams, atspindinčia šviesą, atsparia pramušimams ir plyšimui. Plėvelė saugo 

silosą nuo vandens ir oro, gerina jo laikymo sąlygas. Ši plėvelė neleidžia sklisti kvapams. Patiesta plėvelė 

apdedama padangomis, neleidžiančiomis jos pakelti pakilusiam vėjui. Dėl to ataskaitoje vertinamas kvapo 

išsiskyrimas tik nuo ploto, kuris atidengiamas pašarų paėmimo metu. Maksimali atvira vieta gali siekti iki 18 m2 

(9 x 2 m). 
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Lentelė. Kvapo emisijos skaičiuotė iš tvartų  

 

 

 

 

Tvartas 

 

 

 

 

Kategorija 

 

 

 

 

Vnt. 

 

 

 

 

t.š. 

 

 

Sąlygin 

is   

gyvūna 

s 

 

 

sąlygin 

is   

gyvūnų 

sk. 

 
sąlygin 

is   

gyvūna 

s    

išskiria 

OUE/s1 

 

 

Nuo tvarto 

išsiskiriant 

is kvapas, 

OUE/s 

 

Taršos 

šaltiniu 

i     

tenkant 

is   

kvapas, 

OUE/s 

Nuo t.š. 

išsiskiriant 

is kvapas, 

įvertinus 

probiotikų 

panaudoji 

mą OUE/s 

(daliname 

iš 2,67) 

1 tvartas 

esamas iki 

projekto 

Melžiamo s 

karvės 

 

420 

 

601 

 

1 

 

420 

 

17 

 

7140 

 

7140 

 

2674 

2 tvartas 

esamas iki 

projekto 

Melžiamo 

s karvės 

230 602 1 230 17 3910 4182 1566 

Veršeliai 

iki 1 mėn. 

64 602 0,25 16 17 272   

3 tvartas 

esamas iki 

projekto 

Melžiamo s 

karvės 

 

400 

 

603 

 

1 

 

400 

 

17 

 

6800 

 

6800 

 

2547 

 Suma iki 

projekto 

1114   1066    6787 

1 tvartas 

esamas po 

projekto 

Melžiamo s 

karvės 

 

420 

 

601 

 

1 

 

420 

 

17 

 

7140 

 

7140 

 

2674 

2 tvartas 

esamas po 

projekto 

Melžiamo s 

karvės 

 

230 

 

602 

 

1 

 

230 

 

17 

 

3910 

 

3910 

 

1464 

3 tvartas 

esamas po 

projekto 

Melžiamo s 

karvės 

 

400 

 

603 

 

1 

 

400 

 

17 

 

6800 

 

6800 

 

2547 

4 tvartas 

projektuojamas 

Melžiamo 

s karvės 

250 001- 

007 

1 250 17 4250 607,14 227 

5 tvartas 

projektuojamas 

Veršeliai 

iki 1 mėn. 

160 008- 

010 

0,25 40 17 680 226,67 85 

 Suma po 

projekto 

146 

0 

  1340    8532 

 

Kvapo emisijos skaičiuotė iš srutų rezervuarų mėšlidės, silosinės Mėšlidėje išsiskiria 7-10 OU m2/s , 

maksimaliai 10 OU m2/s.  Pagal metodiką4 nuo siloso tranšėjos darbinės zonos susidaro 20 OUE/(m2·s). 

 
4 Odour and Air Quality Assessment Surrey Hill Energy Anaerobic Digestion Plant 
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Lentelė. Kvapų skaičiuotė iš rezervuarų, mėšlidės, silosinių 

Taršos šaltinio Nr. 604 605 606 607 608 609 610 

 

 
Pavadinimas 

 
Skysto mėšlo 

rezervuaras 
Nr.1 

 
Skysto mėšlo 

rezervuaras 
Nr.2 

 
Skysto mėšlo 

rezervuaras 
Nr.3 

 
Skysto mėšlo 

rezervuaras 
Nr.4 

 
Skysto mėšlo 

rezervuaras 
Nr.5 

 

 
Mėšlidė 

 

 
Silosinė 

 

Mėšlo laikymo rezervuarų plotas, m2 
 

1052,7 
 

1052,7 
 

1052,7 
 

1052,7 
 

1052,7 
 

1023 
 

Atviras silosinės plotas, m2       18 

Išsiskiria kvapų per sekundę nuo viso 
paviršiaus OU/s (Ekvapo) 

 

10527 

 

10527 

 

10527 

 

10527 

 

10527 

 

10230 

 

360 

Pagal5 nuoroda UNECE 2009 4B lentelė 

A2-2, psl. 43 metodiką, įvertinus, jog virš 

skysto mėšlo rezervuaro susidarys pluta, 

mažinanti amoniako taršą sumažėja 42,5%, 

tiek pat sumažėja ir kvapo tarša( Ekvapo 

/1,739) 

 

 
 

6054 

 

 
 

6054 

 

 
 

6054 

 

 
 

6054 

 

 
 

6054 

  

Panaudojus probiotikus Slurry Bug, NH3 

tarša nuo laikymo sumažėja 2,67 kartus. 
Tiek pat sumažėja ir kvapo emisija6 

 
 

2267 

 
 

2267 

 
 

2267 

 
 

2267 

 
 

2267 

 
 

3831 

 

 

Nustatyta, kad esamoje situacijoje didžiausia valandos 98,08-o procentilio kvapų pažemio koncentracija 

aplinkinėse teritorijose, sudaroma nuo bendrovės komplekso yra 0,749 OUE/m³ (0,0936 RV, kai RV = 8 

OUE/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama 92 m atstumu pietvakarių kryptimi nuo Papilės ŽŪB (esama) 

taršos šaltinių. 

 

 
 

 
5 EMEP/CORINAR Atmospheric emission inventory guidebook 2013 
6 Lancaster University. Enviroment centre. The chemical and microbiological effects of the slurry bugsTM additive within 

livestock slurry and agricultural soil, psl.3 
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68 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (2,0 km spindulys). Kvapų 

valandos 98,08-o procentilio koncentracija (ouE/m³). 

69 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Kvapų 

valandos 98,08-o procentilio koncentracija 

(ouE/m³). 

 

Poveikis, prognozuojama situacija. Kvapai bendrovėje tiek šiuo metu tiek po plėtros sklis nuo tvartų, 

mėšlidės, skysto mėšlo rezervuarų, nuo siloso tranšėjų, tačiau pagrindinis kvapo šaltinis – projektuojama mėšlidė. 

Kaip jau minėta ataskaitoje kvapą (nemalonų, jautrų žmogaus uoslei) skleidžia amoniakas, nemetaniniai lakūs 

organiniai junginiai. 

Nustatyta, kad po plėtros didžiausia valandos 98,08-o procentilio kvapų pažemio koncentracija 

aplinkinėse teritorijose, sudaroma bendrovės komplekso sieks 1,565 OUE/m3 (0,196 RV, kai RV = 8 OUE/m3). 

Ši maksimali koncentracija bus pasiekiama tik Papilės ŽŪB teritorijoje, o už jos ribų, neviršys leistinų ribinių 

dydžių. 

Didžiausios leidžiamo kvapo koncentracijos (1,565 OUE/m3) susidaro ties mėšlide, bendrovės 

komplekso ribose. Maksimali koncentracija, galinti susidaryti ties sklypo riba 1,4 OUE/m3. 

 
 

70 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (2,0 km spindulys). Kvapų valandos 

98,08-o procentilio koncentracija (ouE/m³). 

71 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų 

sklaidos žemėlapis (0,5 km spindulys). Kvapų 

valandos 98,08-o procentilio koncentracija 

(ouE/m³). 

 

Lentelė. Kvapo sklaidos skaičiavimo rezultatai. Maksimalios vertės teritorijoje ir ties jos riba. 

 
 

Teršalas ir skaičiuotinas 

laikotarpis 

 
Ribinė 

vertė 

Sklype Už sklypo ribos 

Koncentracij a 
Koncentracija 

, ribinės 

vertės dalimis 

Koncentracij 

a 

Koncentr

acija 

, ribinės 

vertės 

dalimis 

Kvapų valandos 98,08-
as procentilis 

8 OUE/m3 
1,565 OUE/m3 

0,196 1,4 0,175 
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Atlikus vertinimą nustatyta ir kvapo emisijos artimiausiose, ir labiausia veikiamuose kvapų, 

gyvenamosiose aplinkose: Vegeriai 1 ir Vegeriai 2. Vegerių k. 2, kuris nuo esamos bendrovės (fermų) teritorijos 

nutolęs per 50 m, o nuo esamo artimiausio tvarto – 108 m. Papilės sen., Vegerių k. 1, kuris nuo esamos bendrovės 

(fermų) teritorijos nutolęs per 54 m, o nuo esamo artimiausio tvarto – 163 m. 

Lentelė. Kvapų emisijos artimiausiose gyvenamosiose aplinkose 

Nr. 

 
Adresas Taško koordinatės 

Kvapo tarša, 

OUE/m3 
Ribinės vertės 

dalis 

1 
Vegeriai 1, Papilės sen., 

Akmenės r. sav. 
424276, 6222730 0,543 0,068 

2 
Vegeriai 2, Papilės sen., 

Akmenės r. sav. 
424188, 6222713 0,526 0,066 

 

 

Išvada.  Kvapų ribinės vertės tiek ant bendrovės teritorijos ribos, tiek už teritorijos ribos nebus 

viršijamos, ir nesieks nei šiuo metu galiojančios 8 OUE/m3 RV, nei nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios 

naujos kvapo RV – 5 OUE/m3. Po tvartų, skysto mėšlo rezervuaro, ir mėšlidės įrengimų kvapo emisija padidės 

1,48 kartus. 

Didžiausia kvapų koncentracija – 1,565 OUE/m3 susidarys ties mėšlide, bendrovės teritorijoje. Už 

bendrovės teritorijos ribinė 8 kvapo vienetų vertė nebus viršijama, o maksimali kvapo vertė sieks 1,4 OUE/m3 

arba 0,175 ribinės vertės. Tai pat neviršijamos ribinės kvapo vertės ties artimiausiais gyventojais Vegerių k.1 ir 

Vegerių k.2. Maksimali kvapo koncentracija ties gyventoju, kurio adresas Vegerių k.1 siekia 0,543 OUE/m3, arba 

0,068 RV. 

Komplekse jau esamoje situacijoje naudojamas ir po plėtros taip pat bus naudojamos taršos kvapais 

mažinimo priemonės: rezervuarų, mėšlidžių dengimas šiaudais bei purškiami arba pilami probiotikai.  

 

2.8.5 Numatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikis dėl triukšmo (vertinimo metodas, esama 

situacija, prognozuojama situacija, poveikio vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas.  

Garso suvokimas. Žmonės su normalia klausa gali suvokti garsus tam tikrame dažnių diapazone, 

priklausomai nuo garso intensyvumo. Žmogaus ausis paprastai gali girdėti dažnius nuo 20 iki 20 000 Hz ir mūsų 

ausys yra ypač priderintos prie dažnių tarp 1000 ir 6000 Hz. Garsas, kurio dažnis žemiau 250 Hz paprastai 

apibūdinamas kaip žemo dažnio garsas; o žemiau 20 Hz, vadinamas infragarsu ir nėra girdimas žmonėms. Garsas, 

kurio dažnis virš 1000 Hz yra laikomas aukšto dažnio garsu, o garsas kurio dažnis virš 20 000 Hz (žinoma kaip 

ultragarsu) nėra girdimas žmogaus ausies. Garsai, kurių dažnis mažesnis turi būti garsesni siekiant, kad žmogus 

juos išgirstų. Pavyzdžiui, vidutinis klausos slenkstis 7 – 8 Hz, yra 100 dB, 20 Hz yra 80 dB, o esant 200 Hz yra 

14 dB. 

Garso sklidimas. Garsas mažėja (arba sušvelnėja), kai garso bangos aplinkoje tolsta nuo šaltinio. 

Pagrindiniai veiksniai, kurie turi įtakos garso sklidimui aplinkoje – aplinkos reljefas, kliūtys, atmosferinis 

slopinimas (absorbcija). Atmosferinis slopinimas yra įtakojamas tokių faktorių, kaip oro temperatūra, drėgmė, 

slėgis, vėjo greitis ir kryptis. Žemesnio dažnio garsai yra mažiau slopinami atmosferos veiksnių nei aukštesnio 
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dažnio garsai. Kieta žemės danga (pvz: asfaltas arba vanduo) yra linkus atspindėti daugiau garso, o porėtas žemės 

paviršius atvirkščiai – šiek tiek sugerti garsą. 

Fizinės ar aplinkos veiksniai įtakoja, kaip garso lygiai tam tikrose vietose yra suvokiami. Tai apima 

tokius veiksnius, kaip – pozicija ir atstumas nuo garso šaltinio. Garso lygis paprastai mažėja atstumui didėjant. 

Garsas pavėjui nuo šaltinio yra didesnis nei prieš vėją. Fono triukšmo lygis skiriasi priklausomai nuo vietos, paros 

laiko ir sezono, ir paprastai yra mažesnės nakties metu ir kaimo vietovėse. 

Vertinami veiksniai, nuo kurių priklauso triukšmo lygis ir aplinkos veiksniai, nuo kurių priklauso 

triukšmo sklidimas aplinkoje (reljefas, absorbcinės savybės, pastatai, meteorologinės sąlygos). Atliekamas 

triukšmo lygio sklaidos modeliavimas. 

Identifikuojama at yra bendrovėje triukšmo šaltinių (mobilūs triukšmo šaltiniai, ar yra ir ar planuojama 

stacionarių triukšmo šaltinių, tokių kaip išorės ventiliatoriai, grūdų džiovyklos – nėra ir pan.). Numatomi vertinti 

mobilūs triukšmo šaltiniai, kurie apima pašarų pristatymą, tvartų kreikimą, mėšlo šalinimą ir t.t (kasdienius ūkio 

darbus), pieno išvežimą pienovežiu, atvykstantį gyvulių supirkimą, mėšlo išvežimą iš ūkio traktoriais, šalutinių 

gyvūninių produktų (ŠGP) išvežimą, pašarų vežimą iš laukų (įvairus silosas, šienas, žalieji pašarai), šiaudų vežimą 

iš laukų (susukti į rulonus), lengvuosius automobilius (darbuotojų ir pan.).  

Triukšmo vertinimui naudota ir modeliavimas atliktas licencijuota „CADNA A“ paketo programa, 

skirta pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir vietovės triukšmo absorbcines 

savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, meteorologines sąlygas. Pramoninis triukšmas vertintas pagal ISO 

9613-2: „Akustika. Atvirame ore sklindančio garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo metodika“. 

Triukšmui nuo transporto naudojama Triukšmo rodiklių įvertinimo metodika pagal Prancūzijos 

nacionalinę skaičiavimo metodiką "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodytą "Arrêté du 5 

mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6" ir Prancūzijos 

standartą" XPS 31-133. 

Šias metodikas rekomenduoja 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 

2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo bei Lietuvos higienos norma HN 33:2011. 

Triukšmo poveikis vertinamas remiantis Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymu 2004-10-

26 Nr. IX–2499 ir vėlesniais pakeitimais (aktuali redakcija nuo 2020-09-01), kuriame nurodoma, kad triukšmo 

ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis, kurį viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo 

imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) mažinti. 

Taip pat vadovaujamasi pakeista Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-

06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-166). 

32 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje pagal 2018 m. pakeistą HN 33:2011 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas Paros laikas* 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus garso 

slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

1 2 3 4 5 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 

kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų palatos 

diena 

vakaras 

naktis 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose 

vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

– 45 55 
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3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo 

diena 

vakaras 

naktis 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

4. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą 

triukšmą 

diena 

vakaras 

naktis 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos 

Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro 

triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 

Paros laiko periodai: dienos metas (nuo 7 val. iki 19 val.), nakties metas (nuo 22 val. iki 7 val.), vakaro 

metas (nuo 19 val. iki 22 val.). 

Triukšmo analizė 

Darbo rėžimas ir tuo pačiu keliamas triukšmo lygis bendrovės teritorijoje priklauso nuo sezoniškumo. 

Kiekvieną pavasarį ir rudenį iš bendrovės teritorijos yra išvežamas skystas ir kietas mėšlas.  Kiekvieną vasarą iš 

laukų vežama žaliava (įvairus silosas, žalieji pašarai) į bendrovės teritorijoje esančias siloso tranšėjas. Mėšlo 

išvežimas, pašarų ruošimo darbai vykdomi darbo valandomis nuo 8 iki 17 val. Visi minėti sezoniniai darbai 

tarpusavyje nesidubliuoja.  

Įprastomis dienomis, pagrindiniai ir dominuojantys triukšmo šaltiniai bendrovės teritorijoje yra ūkio 

technika: traktoriai, krautuvai, kurių pagalba atliekami kasdieniniai darbai: mėšlo šalinimas iš tvartų, gyvulių 

šėrimas, pašarų paruošimas ir t.t. Įprastu rėžimu bendrovės teritorijoje vidutiniškai važinėja iki 2 

traktorių/krautuvų. Ūkio technika važinėja tam skirtais bendrovėje esančiais keliais tarp tvartų ir kitų statinių. 

Ūkio technika naudojama tik 8-17 valandomis, važinėja po visa bendrovės teritoriją.  

Be paminėtų triukšmo šaltinių kiekvieną dieną į bendrovės teritoriją atvyksta iki 8 lengvųjų automobilių, 

iki 1 karto per mėnesį UAB “Tvari energija”, iki 1 karto per mėnesį atvažiuoja gyvulių supirkimo įmonės. Visi 

darbai yra atliekami darbo valandomis nuo 8 iki 17 val.  

Praplėtus ūkį reikšmingų naujų triukšmo šaltinių atsiradimas neprognozuojamas. Po projekto 

įgyvendinimo pakis tik transporto priemonių (traktorių/krautuvų) judėjimo trajektorija pačioje bendrovės 

teritorijoje. Padidės mėšlo išvežimo dažnumas iš bendrovės teritorijos, prailgės pašarų (žaliavos) ruošimas į siloso 

tranšėjas, prognozuojama jog gali atvykti dažniau UAB “Tvari energija”, tvarkanti gyvūnų atliekas. 

Traktorių keliamas triukšmas priklauso nuo jų amžiaus. Remiantis mokslinėmis publikacijomis 

(Rottensteiner ir kt., 2013; Moses ir kt., 2015; Barač ir kt., 2016) teigiama jog žemės ūkyje naudojamų traktorių 

triukšmo dydžiai svyruoja nuo 79-100 dBA. 100 dBA kelia senesni traktoriai (apie 20 metų senumo), traktoriai 

mažiau. Vertinime priimta, kad visi ūkyje naudojami traktoriai kelia po 96 dB(A) triukšmo lygį, kadangi ŽŪB 

naudojamų traktorių amžius nesiekia 10 metų. Toks triukšmo lygis priimtas remiantis Noise NavigatorTM Sound 

Level Database with Over 1700 Measurement Values“. Universitet of Michigan, Departament of Environmental 

Health Science, Ann Arbor, MI June 26, 2015, dokumentu kuriame pateikiami natūriniai triukšmo matavimo 

rezultatai nuo ūkyje naudojamų traktorių. Dokumente nurodoma, jog ūkyje naudojamų traktorių vidutinis 

keliamas triukšmas siekia 96 dB(A).  

Triukšmo modeliavimo metu, priimta kad visoje ŽŪB teritorijoje važinėja 2 traktoriai/krautuvai 

keliantys maksimalų triukšmo lygį.  
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33 Lentelė. Esami ir planuojami triukšmo šaltiniai teritorijoje 

Triukšmo šaltinio pavadinimas  Esama situacija  Planuojama situacija  Darbo laikas  PASTABA 

Šaltinių skaičius, triukšmo lygis, srautas per parą  Šaltinių skaičius, triukšmo lygis, srautas per 

parą  

Lengvojo transporto srautas į ŽŪB 

teritorija (darbuotojai, 

administracija ir t.t.)  

8 aut./parą  

Greitis 30 km/val.  

10 aut./parą  

Greitis 30 km/val.  

08-17 val.  - 

Kasdieninius darbus atliekančių 

traktorių/krautuvų skaičius  

2 vnt. Po 96 dB(A)  2 vnt. Po 96 dB(A)  08-17 val.  Priimta, kad 

manevruoja 

po visą ūkio 

teritoriją 

Sunkiojo transporto (pienovežio) 

srautas į ŽŪB teritorija  

1 vnt. per dieną  

Greitis 30 km/val.  

1 vnt. per dieną  

Greitis 30 km/val.  

08-17 val.  - 

Sunkiojo transporto srautas į ŽŪB 

teritoriją atvažiuojantis išvežti 

gaišenas 

Iki 2 kartų per mėn.  

Greitis 30 km/val.  

Iki 3 kartų per mėn.  

Greitis 30 km/val.  

08-17 val.  - 

Sunkiojo transporto srautas 

(gyvulių supirkimo įmonės)  

Iki 1 karto per mėn.  

Greitis 30 km/val.  

Iki 1 karto per mėn.  

Greitis 30 km/val.  

08-17 val.  - 

Traktorius (Mėšlo išvežimas)  96 dB(A)  

1 reisai per dieną  

96 dB(A)  

4 reisai per dieną 

08-17 val.  Vežimas 

vyksta nuo 

balandžio 1 d. 

iki lapkričio 

15 d. 

Traktorius (Pašarų ruošimas, siloso 

vežimas)  

96 dB(A)  

40 reisų per dieną  

8 sav. per metus  

96 dB(A)  

40 reisų per dieną  

10 sav. per metus  

08-17 val.  - 

Traktorius (Šiaudų vežimas)  96 dB(A)  

4 reisai per dieną  

96 dB(A)  

6 reisai per dieną  

08-17 val.  Vežimas 

vyksta 

Liepos-

rugsėjo mėn. 

 

Triukšmo šaltiniai vidaus patalpose 

Įvairi esanti ir planuojama stacionari ūkio įranga tvartų vidaus patalpose nėra triukšminga, tai 

robotizuoti melžimo įrenginiai, mėšlo šalinimo skreperiai, transporteriai. Ūkio savininkas informacijos apie šių 

įrenginių keliamus triukšmo dydžius nežino ir jokių techninių pasų neturi, tad skaičiavimuose priimta, kad visuose 

tvartuose yra keliamas 85 dB(A) triukšmo lygis. Toks keliamas triukšmo lygis priimtas vadovaujantis “DĖL 

GALVIJŲ PASTATŲ TECHNOLOGINIO PROJEKTAVIMO TAISYKLIŲ ŽŪ TPT 01:2009 

PATVIRTINIMO” dokumentu, kuriame reglamentuojami nuolatiniai ir didžiausi leidžiami triukšmo lygiai. 

Nuolatinis triukšmo lygis, kuris veikia galvijus yra 70 dBA, o trumpam laikui leidžiamas triukšmo lygis ≤ 85 

dB(A). 

Esamų fermų išorinės sienos, kuriose laikomi gyvuliai yra sudaryti iš silikatinių plytų, (Rw 40 dB(A)). 

Po bendrovės plėtros, naujai statomų tvartų sienos bus sudarytos taip pat iš silikatinių plytų (Rw 40 dB(A)). 

34 Lentelė. Triukšmo lygis vidaus patalpose 

Triukšmo lygis  Esama situacija Planuojama situacija  

Triukšmo šaltinis triukšmo lygis Sienų tipas, Rw triukšmo lygis Sienų tipas, Rw Darbo laikas 

Tvartas Nr. 1  85 dB(A)  Plytos, Rw-40 dB(A)  85 dB(A)  Plytos, Rw-40 dB(A)  0-24 val.  

Tvartas Nr. 2 85 dB(A)  Plytos, Rw-40 dB(A)  85 dB(A)  Plytos, Rw-40 dB(A)  0-24 val.  

Tvartas Nr. 3 85 dB(A)  Plytos, Rw-40 dB(A)  85 dB(A)  Plytos, Rw-40 dB(A)  0-24 val.  

PLANUOJAMAS 

Tvartas Nr. 4 

-  -  85 dB(A)  Plytos, Rw-40 dB(A)  0-24 val.  

PLANUOJAMAS 

Tvartas Nr. 5 

-  -  85 dB(A)  Plytos, Rw-40 dB(A)  0-24 val.  
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Foniniai triukšmo šaltiniai. Supančioje teritorijoje foninių triukšmo šaltinių nėra, todėl jie nėra 

analizuojami.  

Artimiausia gyvenamoji aplinka. Triukšmo atžvilgiu, jautrios artimiausios gyvenamosios 

aplinkos yra du individualūs mažaaukščiai gyvenamieji namai adresais Vegerių k. 1 ir Vegerių k. 2, 

Akmenės rajono savivaldybė.  

 

72 pav. Esami ir planuojami triukšmo šaltiniai, transporto judėjimo trajektorijos bei artimiausi gyvenamieji 

pastatai bei jų aplinkos pagal HN 33:2011 

 

Vertinimo scenarijus priimtos modeliavimo sąlygos  

• Įvertinta esama situacija (visi ūkinės veiklos triukšmo šaltiniai bei privažiavimo keliai);  

• Įvertinta projektinė situacija;  

o Sumodeliuota triukšmo sklaida nuo stacionarių triukšmo šaltinių (visi PŪV teritorijoje 

esantys bei planuojami triukšmo šaltiniai);  

o Sumodeliuota triukšmo sklaida nuo PŪV transporto privažiavimo keliuose. 

 

Triukšmo įvertinimas esamojoje situacijoje 

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti ataskaitos priede. 

Atlikta esamos situacijos akustinis modeliavimas parode, kad ties artimiausiomis 

gyvenamosiomis aplinkomis (sklypo ribomis) triukšmo lygiai atitinka HN 33:2011 ribines vertes. 
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35 Lentelė. Apskaičiuoti triukšmo lygiai 

Namo adresas  Skaičiavimo  

vieta  

Skaičiavimo 

aukštis, m  

Ldiena  Lvakaras  Lnaktis  Ldvn 

Vegerių k. 1, 

Papilės sen., 

Akmenės r. 

sav. 

gyvenamoji 

aplinka 

1,5  40,6 19 19 37,8 

Vegerių k. 2, 

Papilės sen., 

Akmenės r. 

sav. 

gyvenamoji 

aplinka 

1,5  48,6 21,5 21,5 45,7 

 

Poveikio vertinimas.  Triukšmo įvertinimas po plėtros 

Triukšmo sklaida nuo stacionarių triukšmo šaltinių (visi PŪV teritorijoje esantys triukšmo 

šaltiniai) 

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti ataskaitos priede. 

PŪV teritorija vertinama pagal griežtesnes HN 33:2011 triukšmo ribines vertes. Triukšmo 

modeliavimas nuo visų esamų ir planuojamų triukšmo šaltinių parodė, kad triukšmo lygiai prie 

artimiausių gyvenamųjų sklypo ribų bus mažesni už nustatytas ribines vertes ir atitiks HN 33:2011 

reikalavimus. 

36 Lentelė. Apskaičiuoti triukšmo lygiai 

Namo adresas  Skaičiavimo  

vieta  

Skaičiavimo 

aukštis, m  

Ldiena  Lvakaras  Lnaktis  Ldvn 

Vegerių k. 1, 

Papilės sen., 

Akmenės r. 

sav. 

gyvenamoji 

aplinka 

1,5  26,7 19,5 19,5 27,9 

Vegerių k. 2, 

Papilės sen., 

Akmenės r. 

sav. 

gyvenamoji 

aplinka 

1,5  30,8 21,9 21,9 31 

Ribinė vertė pagal HN 33:2011 dB(A) 55 50 45 55 

 

Triukšmo sklaida nuo mobilių triukšmo šaltinių (privažiavimo kelių) 

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti ataskaitos priede. 

Atlikti triukšmo lygio skaičiavimai PŪV generuojamo transporto parodė, kad triukšmo lygio 

viršijimų prie artimiausių gyvenamųjų sklypų nebus ir neprognozuojama. 

37 Lentelė. Apskaičiuoti triukšmo lygiai 

Namo adresas  Skaičiavimo  

vieta  

Skaičiavimo 

aukštis, m  

Ldiena  Lvakaras  Lnaktis  Ldvn 

Vegerių k. 1, 

Papilės sen., 

Akmenės r. 

sav. 

gyvenamoji 

aplinka 

1,5  40,8 PŪV transportas nevažinėja 37,8 

Vegerių k. 2, 

Papilės sen., 

Akmenės r. 

sav. 

gyvenamoji 

aplinka 

1,5  49 46 

Ribinė vertė pagal HN 33:2011 dB(A) 65 60 55 65 
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Skaičiavimai parodė, kad viršijimų už analizuojamos ūkinės veiklos teritorijos ribų taip pat 

nebus. 

38 lentelė. Prognozuojami didžiausi triukšmo lygiai prie PŪV sklypo ribų 

PŪV sklypo riba Ldiena Lvakaras Lnaktis Ldvn 

Šiaurinė 42 23,3 23,3 39,4 

Rytinė  52,2 19,8 19,8 49,2 

Pietinė  49,3 33,5 33,5 47,2 

Vakarinė  48 18,2 18,2 45 

Ribinė vertė pagal 

HN 33:2011 

55 50 45 55 

 

Išvados 

Vertinant akustinę situaciją be foninių triukšmo šaltinių matyti, kad įgyvendinus planuojamą veiklą 

esant blogiausiam scenarijui (veikia visi planuojami triukšmo šaltiniai), triukšmo lygio viršijimų už teritorijos 

ribų nebus, o triukšmo lygis gyvenamojoje (saugotinoje) aplinkoje atitiks triukšmo ribines vertes pagal HN 

33:2011 reglamentą. Didžiausias triukšmo lygis prognozuojamas Papilės sen., Akmenės r. sav. Vegerių k. 2 

Ldiena 30,8 dB(A) (RV-55 ), Lvakaro 21,9 dB(A) (RV-50 ), Lnaktis 21,9 dB(A) (RV-45) ir Ldvn 31 dB(A) (RV-

55). 

Vertinant projektinę akustinę situaciją nuo PŪV mobilių triukšmo šaltinių, skaičiavimais nustatyta, jog 

viršijimai nėra prognozuojami, didžiausias triukšmo lygis ties saugotinomis aplinkomis dienos metu nustatytas 

49 dB(A) (ribinė vertė 65 dB(A)), o vakaro ir nakties periodais ūkio transportas darbų neatlieka. Vidutinė paros 

(Ldvn) sudaro 46 dB(A) (RV-65). 

Triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo kriterijumi priimta triukšmo dozė. Gyvenamosios 

aplinkos triukšmo poveikiui visuomenės sveikatai įvertinti naudojama vidutinė paros dozės vertė. Kai vidutinė 

triukšmo paros dozė DF paros ar DF dvn - 1, tai žmogui yra sudarytos kokybiškos gyvenimo sąlygos triukšmo 

poveikio sveikatai atžvilgiu. Planuojamo objekto prognozinės situacijos triukšmo lygiai yra mažesni, negu HN 

33:2011 ribinės vertės, todėl vidutinė paros triukšmo dozė gretimybių gyventojams jų gyvenamojoje aplinkoje 

bus <1, t.y. jų gyvenimo sąlygos triukšmo poveikio sveikatai atžvilgiu, yra ir jos išliks kokybiškos. 

Įgyvendinus projektą triukšmo slopinimo priemones neprivalomos. 

Triukšmo lygių viršijimai nėra nustatyti už nagrinėjamų sklypų (teritorijos) ribų. 

 

 

Priemonės. Priemonėms poreikio nėra, triukšmo viršijimų nenustatyta. 

 

2.8.6. Numatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikis dėl oro taršos 

Oro taršos modeliavimas atliktas ADMS 4.2 modeliavimo programa, kuri įtraukta į modelių, 

rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus įsakymas 

„Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo 

rekomendacijų patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV- 200). 

Ataskaitoje naudotos ribinės vertės pateiktos LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 

2007-06-11 įsakyme Nr. D1-239/V-469 redakcija „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos 

Sąjungos kriterijus, sąrašu“ bei LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2010-07-07 įsakymu Nr. 
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D1-585/V-611 „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu“. Kvapų ribinė 

vertė nurodyta LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakyme Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ 

redakcija 2020-06-18- 2023-12-31. 

Oro tarša, išskyrus amoniaką dėl PŪV neženkli. Arčiausia ribinių verčių priartėtų amoniako 

koncentracija. Jei RV paros siekia 40µg/m3, tai sumodeliavus , nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis 

pažemio sluoksnyje gali būti nustatyta 38,20µg/m3 koncentracija. Ji pasiekiama ties šiaurine sklypo riba, kur, 

kaip ir kvapų atveju nėra jautrių receptorių – artimiausi namai tik du ir jie yra pietinėje ŽŪB „Papilė“ dalyje. 

Kietųjų dalelių, lakių organinių junginių, azoto oksidų, kvapų vertės tiek bendrovės ribose, tiek už jų 

nežymios. Reikšmingos amoniako koncentracijos, viršijančios RV gali susidaryti tik bendrovės teritorijoje, virš 

mėšlidės, tačiau už bendrovės ribų – paros RV nebus pasiektos. Tuo tarpu valandos amoniako koncentracijos nei 

teritorijoje, nei už jos ribų nebus pasiektos. 

Ties artimiausiais gyvenamaisiais namais Papilės sen., Vegerių k. 2 (kuris nuo esamos bendrovės 

(fermų) teritorijos nutolęs per 50 m, o nuo esamo artimiausio tvarto – 108 m. Bendrovės plėtra planuojama į visai 

kitą pusę, nei esami namai, todėl planuojamas tvartas nutolsta net 260 m, planuojamas skysto mėšlo rezervuaras 

apie 330 m, planuojama mėšlidė apie 350 m nuo gyvenamojo namo Vegerių k. 2) ir Papilės sen., Vegerių k. 1 

(kuris nuo esamos bendrovės (fermų) teritorijos nutolęs per 54 m, o nuo esamo artimiausio tvarto – 163 m. 

Bendrovės plėtra planuojama į visai kitą pusę, nei esami namai, todėl planuojamas tvartas nutolsta net 294 m, 

planuojamas skysto mėšlo rezervuaras apie 370 m, planuojama mėšlidė apie 355 m nuo gyvenamojo namo 

Vegerių k. 1) oro teršalų emisijos ribinių verčių gyvenamosios aplinkos ore, neviršys. 

Dėl planuojamų laikyti galvijų skaičiaus padidėjimo, naujų tvartų ir mėšlidės lokacijos maksimali 

amoniako paros koncentracija ties teritorijos riba išauga nuo 14,25µg/m3 iki 38,20 µg/m3, arba nuo 0,356 RV iki 

0,955. Tuo tarpu maksimalios valandinės amoniako vertės, kaip ir kitų teršalų bei kvapo išlieka nežymios.  

 

39 Lentelė. Teršalų koncentracija prie artimiausių gyvenamųjų namų  

 
Teršalas ir skaičiuotinas laikotarpis 

 
Ribinė vertė [1], [2] 

Tarša, koncentracija 

1, Vegeriai 1 (424276, 

6222730) 

2, Vegeriai 2 
(424188, 

6222713) 

Amoniako 24 valandų vidurkio 100- 

asis procentilis 
40 µg/m3 12,1 µg/m3 12,0 µg/m3 

Amoniako valandos 98,5-as 

procentilis 
200 µg/m3 13,1 µg/m3 12,8 µg/m3 

NO2 metų vidurkis 40 µg/m3 3,38 µg/m3 3,38 µg/m3 

NO2 1 valandos 99,8-as procentilis 200 µg/m3 4,85 µg/m3 4,93 µg/m3 

Kvapų valandos 98,08-as procentilis 8 OUE/m3 0,543 OUE/3 0,526 OUE/3 

KD10 metų vidurkis 40 µg/m3 10,5 µg/m3 10,5 µg/m3 

KD10 24 valandų 90,4-as procentilis 50 µg/m3 10,9 µg/m3 10,9 µg/m3 

KD2,5 metų vidurkis 20 µg/m3 7,32 µg/m3 7,30 µg/m3 

LOJ 24 valandų vidurkio 100-asis 

procentilis 
nenustatyta* 43,7 µg/m3 46,7 µg/m3 

LOJ valandos 98,5-as procentilis nenustatyta* 50,3 µg/m3 55,5 µg/m3 

* Lakiųjų organinių junginių mišiniams pagal Europos sąjungos kriterijus ir pagal nacionalinius kriterijus 

nenustatytos ribinės vertės 

2.8.7. Poveikio visuomenės sveikatai prognostinis vertinimas 
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Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą nustatyti šie faktai: 

• Atliko oro teršalų sklaidos modeliavimai licencijuota ADMS programa, rodo, kad nei esamoje 

situacijoje nė vienas teršalas neviršija ribinių verčių, nei po plėtros neviršys ribinių verčių už ŽŪB „Papilė“ sklypo 

ribų, nors dėl planuojamų laikyti galvijų skaičiaus padidėjimo, naujų tvartų ir mėšlidės lokacijos maksimali 

amoniako paros koncentracija ties teritorijos riba išauga nuo 14,25µg/m3 iki 38,20 µg/m3, arba nuo 0,356 ribinės 

vertės iki 0,955 ribinės vertės, bet nebus viršijamos. Tuo tarpu maksimalios valandinės amoniako vertės, kaip ir 

kitų teršalų bei kvapo išlieka nežymios. 

Kietųjų dalelių, lakių organinių junginių, azoto oksidų, kvapų vertės tiek bendrovės ribose, tiek už jų 

nežymios. Reikšmingos amoniako koncentracijos, viršijančios ribines vertes gali susidaryti tik pačioje bendrovės 

teritorijoje, virš mėšlidės, tačiau už bendrovės ribų – paros leidžiamos ribinės nebus pasiektos. Tuo tarpu valandos 

amoniako koncentracijos nei teritorijoje, nei už jos ribų nebus pasiektos. 

Po plėtros didžiausia 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio amoniako pažemio koncentracija 

aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 48,86 µg/m3 (1,22 RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. Didžiausia 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio amoniako 

pažemio koncentracija ties Papilės ŽŪB teritorija – 38,20 µg/m3 (0,955 RV, kai RV = 40 µg/m3). Didžiausia 

valandos 98,5-o procentilio amoniako pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 49,89 

µg/m3 (0,249 RV, kai RV = 200 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. 

Didžiausia metų vidutinė NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 4,571 µg/m3 

(0,114 RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. Didžiausia 1 

valandos 99,8-o procentilio NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 6,984 µg/m3 

(0,0349 RV, kai RV = 200 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. Didžiausia 

metų vidutinė KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 0,6778 µg/m3 (0,0169 

RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. Didžiausia 24 valandų 

90,4-o procentilio KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 1,734 µg/m3 (0,0347 

RV, kai RV = 50 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. Didžiausia metų 

vidutinė KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 0,4357 µg/m3 (0,0218 RV, kai 

RV = 20 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. Didžiausia 24 valandų vidurkio 

100-ojo procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 116,3 µg/m3. Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama ties Papilės ŽŪB teritorijos riba. Didžiausia valandos 98,5-o procentilio LOJ 

pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 131,8 µg/m3. Ši maksimali koncentracija 

pasiekiama ties Papilės ŽŪB teritorijos riba. Esamoje situacijoje pradėti naudoti probiotikai, kurie bus naudojami 

ir po plėtros tam, kad ne tik pagerintų esamą situaciją, tačiau ir neutralizuotų galimą taršą po plėtros taršą visame 

bendrovės komplekse. 

• Kvapo vertinimas rodo, kad kvapų ribinės vertės tiek ant bendrovės teritorijos ribos, tiek už 

teritorijos ribos nebus viršijamos, ir nesieks nei šiuo metu galiojančios 8 OUE/m3 RV, nei nuo 2024 m. sausio 1 

d. įsigaliosiančios naujos kvapo RV – 5 OUE/m3. Po tvartų, skysto mėšlo rezervuaro, ir mėšlidės įrengimų kvapo 

emisija padidės 1,48 kartus. Didžiausia kvapų koncentracija – 1,565 OUE/m3 susidarys ties mėšlide, bendrovės 

teritorijoje. Už bendrovės teritorijos ribinė 8 kvapo vienetų vertė nebus viršijama, o maksimali kvapo vertė sieks 

1,4 OUE/m3 arba 0,175 ribinės vertės. Tai pat neviršijamos ribinės kvapo vertės ties artimiausiais gyventojais 

Vegerių k.1 ir Vegerių k.2. Maksimali kvapo koncentracija ties gyventoju, kurio adresas Vegerių k.1 siekia 0,543 

OUE/m3, arba 0,068 ribinės vertės. Komplekse jau esamoje situacijoje naudojamas ir po plėtros taip pat bus 

naudojamos taršos kvapais mažinimo priemonės: rezervuarų, mėšlidžių dengimas šiaudais bei purškiami arba 

pilami probiotikai. Gyventojai tiek dabar, tiek po plėtros gali jausti kvapus, tačiau Lietuvoje taikomų ribinių verčių 

viršijimų visais atvejais nesieks. 
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• Atliktas triukšmo modeliavimas licencijuota „CADNA A 4.6“ paketo parodė, kad  tiek šiuo metu, 

tiek įgyvendinus plėtrą esant blogiausiam scenarijui (veikia visi planuojami triukšmo šaltiniai), triukšmo lygio 

viršijimų už teritorijos ribų nebus, o triukšmo lygis gyvenamojoje (saugotinoje) aplinkoje atitiks triukšmo ribines 

vertes pagal HN 33:2011 reglamentą. Didžiausias triukšmo lygis prognozuojamas Papilės sen., Akmenės r. sav. 

Vegerių k. 2 Ldiena 30,8 dB(A) (RV-55 ), Lvakaro 21,9 dB(A) (RV-50 ), Lnaktis 21,9 dB(A) (RV-45) ir Ldvn 

31 dB(A) (RV-55). Vertinant projektinę akustinę situaciją nuo PŪV mobilių triukšmo šaltinių, skaičiavimais 

nustatyta, jog viršijimai nėra prognozuojami, didžiausias triukšmo lygis ties saugotinomis aplinkomis dienos metu 

nustatytas 49 dB(A) (ribinė vertė 65 dB(A)), o vakaro ir nakties periodais ūkio transportas darbų neatlieka. 

Vidutinė paros (Ldvn) sudaro 46 dB(A) (RV-65). Triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo kriterijumi 

priimta triukšmo dozė. Gyvenamosios aplinkos triukšmo poveikiui visuomenės sveikatai įvertinti naudojama 

vidutinė paros dozės vertė. Kai vidutinė triukšmo paros dozė DF paros ar DF dvn - 1, tai žmogui yra sudarytos 

kokybiškos gyvenimo sąlygos triukšmo poveikio sveikatai atžvilgiu. Planuojamo objekto prognozinės situacijos 

triukšmo lygiai yra mažesni, negu HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604), todėl 

vidutinė paros triukšmo dozė gretimybių gyventojams jų gyvenamojoje aplinkoje bus <1, t.y. jų gyvenimo sąlygos 

triukšmo poveikio sveikatai atžvilgiu, yra ir jos išliks kokybiškos. Įgyvendinus projektą triukšmo slopinimo 

priemones neprivalomos. Triukšmo lygių viršijimai nėra nustatyti už nagrinėjamų sklypų (teritorijos) ribų. 

Ūkinė veikla reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatos būklei neturės, kadangi atlikti 

aplinkos oro teršalų bei kvapų sklaidos modeliavimai rodo, kad objekto eksploatacijos metu išmetamų aplinkos 

oro teršalų ir kvapo koncentracijos teisės aktuose reglamentuotų ribinių verčių artimiausiose gyvenamosiose 

aplinkose neviršys. Atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas rodo, jog triukšmo lygis taip pat neviršys teisės 

aktuose reglamentuotų triukšmo ribinių verčių nei artimiausiose gyvenamosiose aplinkose. 

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR KONSULTACIJOS 

Visuomenės informavimas atliekamas vadovaujantis „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 (Galiojanti 

suvestinė redakcija nuo 2021-01-01). 

Visuomenės informavimas apie PAV programą.  

Apie Papilės ŽŪB Galvijų ūkio (PAV) programą visuomenė buvo informuota: Akmenės rajono 

savivaldybės administracijos skelbimų lentoje 2020-12-10, savivaldybės internetiniame puslapyje paskelbta 

2020-12-14 https://akmene.lt/informacija-apie-parengta-papiles-zub-ukio-pletros-poveikio-aplinkai-vertinimo-

programa/2249; Papilės seniūnijos skelbimų lentoje 2020-12-11; Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“ 2020-

12-12; ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2020-12-09. 

Programos nuoroda: http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/12/PAV-programa_Papiles-ferma.pdf; 

Aplinkos apsaugos agentūra informuota el. paštu aaa@aaa.am.lt 2020-12-11, Aplinkos apsaugos agentūros 

puslapyje  informacija paskelbta 2020-12-14, puslapyje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8b6d980c-8146-

45a8-82b8-39c21102611f#3. Per supažindinimo su PAV programa laikotarpį (2020-12-23) gautas visuomenės 

pasiūlymas iš Daubiškių bendruomenės: pasiūlymas užregistruotas  registruotas pagal Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 2 priedą; pasiūlymas įvertintas pagal Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 3 priedą; su užsakovu (PŪV organizatoriumi) suderinta, kad į 

pasiūlymą bus atsižvelgta; visuomenei atsakyta raštu. 

Informavimas apie PAV ataskaitą. Apie Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtros poveikio aplinkai vertinimo 

(PAV) ataskaitą visuomenė buvo informuota: 

• Akmenės rajono savivaldybės skelbimų lentoje, savivaldybės internetiniame puslapyje 2021-

05-27  https://www.akmene.lt/informacija-apie-parengta-papiles-zub-galviju-ukio-pletros-
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poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetines-vaizdo-

transliacijos-budu/3032 

• Papilės seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-26; 

• Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“ 2021-05-29; 

• Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2021-

05-26 patalpintas skelbimas. Su ataskaita buvo galima susipažinti nuo  2021 m. gegužės 31 d. 

Ataskaitos ir skelbimo patalpinimo nuoroda: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-

informavimas/informacija-apie-parengta-papiles-zub-galviju-ukio-pletros-poveikio-aplinkai-

vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetines-vaizdo-transliacijos-budu/   

Kadangi PAV programos viešinimo metu buvo gautas visuomenės pasiūlymas iš bendruomenės, 

pasiūlymą teikusi bendruomenės atstovė buvo informuota el. paštu 2021-05-26. 

Pasiūlymų per supažindinimo su PAV ataskaita laikotarpį iš visuomenės negauta. 

Susirinkimas įvyko nuotoliniu būdu 2021-06-29 17:30 (visuomenės informavimas pradėtas ir vykdomas 

karantino Lietuvoje laikotarpiu), dalyvavo PAV dokumentų rengėjai, PAV organizatoriaus atstovai ir Daubiškių 

kaimo bendruomenė. Po pristatymo visuomenė pasisakė, kad yra patenkinti pristatymu ir numatytomis bei jau 

taikomomis priemonėmis, kad jaučiasi pagerėjusi situacija dėl kvapų. 

Susirinkimui pasibaigus ir bendruomenei atsijungus, PAV dokumentų rengėjai, PAV organizatoriaus 

atstovai dar laukė iki 18:30 (valandą nuo susirinkimo pradžios) galimai vėluojančių prisijungti, tačiau tokių 

nebebuvo. Susirinkimo įrašas yra išsaugotas ir pridedamas prie ataskaitos. 

Po supažindinimo konstatuojama, kad veikla nebekelia visuomenės (gyventojų) nepasitenkinimo. 

Informavimas apie sprendimo priėmimą.  Agentūra, priėmusi sprendimą dėl planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai, per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia 

sprendimą, PAV dokumentus, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai, ir pasiūlymų svarstymo protokolą visuomenei susipažinti. Suinteresuota visuomenė susipažinti 

su sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir su juo susijusia informacija gali Agentūros 

buveinėje Agentūros darbo laiku. 

 

2.9 RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS  

Ekstremalias situacijas reglamentuoja šie teisės aktai: 

• Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijos, patvirtintomis 

LR aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos 

galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R41-02 patvirtinimo“;  

• Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. 

nutarimu Nr. 1063 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“. Galiojanti suvestinė 

redakcija (nuo 2018-02-03); 

• Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliai, patvirtinti LR 

aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1- 870 „Dėl Stichinių, katastrofinių 

meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“. Galiojanti suvestinė redakcija 

(nuo 2020-06-10). 
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Ekstremalių situacijų tikimybė. Pagal planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo 

rekomendacijų  galvijų fermos nepriskiriamos prie rizikos objektų. Dėl plėtros nenumatomas padidėjusi rizika dėl  

sprogimų, kuro išsiliejimų, padidinto gaisrų pavojaus, cheminių medžiagų, griūties  ir pan. 

Ekstremalios situacijos galimos dėl masinio gyvūnų kritimo esant dideliems karščiams, ligoms, 

infekcijoms. Tokia tikimybė menka, kadangi: 

• gyvuliai nuolat gauna atsigerti vandens, 

• tvartai su natūralia ventiliacija, kuri apsaugo nuo perkaitimo, 

• naudojami vaistai, gyvuliai prižiūrimi ir gydomi. 

Kritę gyvūnai, pagal nustatytą tvarką, anksčiau buvo priduodami UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ 

kaip šalutiniai gyvūniniai produktai, pagal naują sutartį šiuo metu priduodami UAB „Tvari Energija“, turinčiai 

teisę priimti/utilizuoti tokias atliekas. Kritę gyvuliai laikomi uždengti specialiame sandėlyje ir 24 val. bėgyje 

išvežami utilizacijai. Atvažiuoja specialus transportas, gaišenos sukraunamos į specialius uždengtus, sandarius 

konteinerius ir išvežamos. Atsitikus ekstremaliai situacijai, būtų kreipiamasi į utilizuojančią įmonę dėl skubaus 

didesnio kiekio gyvulių išvežimo, todėl rizikos, kad kritę gyvuliai būtų tolesnis infekcijos šaltinis – nenumatoma. 

Vadovaujantis Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių sąrašu (LR 

aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1- 870), galima išskirti šiuos susijusius rodiklius, 

susijusius su klimatiniais veiksniais: tai  labai smarkus lietus, labai smarkus snygis, lijundra, pūga, škvalas, 

uraganas – tai reiškiniai pasitaikantys daugiausia šaltuoju žiemos periodu, kurie galėtų lemti pastato konstrukcijų 

griūtis, rezervuarų persipildymą. Atsižvelgiant į tai, kad tiek esami tvartai yra patvarios konstrukcijos, tiek nauji  

tvartai, rezervuaras bus planuojami pagal projektavimo visas normas, padidinto pavojaus dėl tokių reiškinių nėra. 

Didžiausią pavojų keltų skysto mėšlo rezervuarai, jei jie išsilietų, tačiau tokia tikimybė nėra didelė. 

Rezervuarus saugo 2,7 m aukščio žemių pylimas, patys rezervuarai gelžbetoniniai, dėl to, jei autotransporto 

priemonės manevruodamos atsitrenktų į rezervuarą, pažeidimai neturėtų būti reikšmingi. Aplink rezervuarus 

įrengti nuolat tikrinami patikros šuliniai. 

Gaisro pavojus nėra didelis. Bendrovėje nėra kurą deginančių įrenginių, todėl didžiausią pavojų gaisrui 

keltų elektros instaliacija. Galėtų nukentėti žmonės ir galvijai. Laikantis gaisrinės saugos reikalavimų, ŽŪB 

„Papilė“ prie tvartų projektuojami privažiavimo keliai, įrengtas priešgaisrinis rezervuaras. 

Siekiant užkirsti kelią avarinėms situacijoms, veiklos metu bus laikomasi visų priešgaisrinės saugos, 

darbų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų. 

 

40 Lentelė. Pavojingi rodikliai, susiję su klimatiniais veiksniais, galintys turėti įtakos ekstremalioms 

situacijoms (tvartų griūtis, stogų nuplėšimas nuo stipraus vėjo, audrų, gyvulių perkaitimas nuo karščio, 

patalpų užtvindymas lietumi) 

 Reiškiniai 

Rodikliai 

matavimo vienetas įvertinimas, dydis, 

kritinė riba 

1.1. Stichinis meteorologinis reiškinys: 

1.1.1. Labai smarkus vėjas     

1.1.1.1. Lietuvos žemyninėje teritorijoje maksimalus vėjo greitis 10 metrų aukštyje (m/s) 28–32 

1.1.2. Labai smarkus lietus kritulių kiekis (mm); trukmė (val.) 50–80; 

 

1.1.3. Ilgai trunkantis labai smarkus lietus kritulių, iškritusių per 5 paras ir trumpiau, kiekis 

viršija mėnesio standartinę klimato normą (kartais) 

2–3 
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 Reiškiniai 

Rodikliai 

matavimo vienetas įvertinimas, dydis, 

kritinė riba 

1.1.4. Labai smarkus snygis kritulių kiekis (mm); sniego dangos prieaugis (cm); 

trukmė (val.) 

20–30; 

20–30; 

 

1.1.5. Labai smarki pūga vidutinis vėjo greitis (m/s); 

matomumas (m); trukmė (val.) 

15–20; 

  

≥ 

1.1.6. Labai stambi kruša ledėkų skersmuo (mm) ≥20 

1.1.11. Kaitra maksimali oro temperatūra (°C); kaitros trukmė (iš 

eilės einančių parų skaičius) 

≥30; 

≥3 

1.1.16. Labai smarki audra (pavojingų 

meteorologinių reiškinių 

kompleksas: perkūnija ir smarkus 

lietus, ir (ar) škvalas, ir (ar) kruša) 

faktas; 

kritulių kiekis (mm), trukmė (val.); 

maksimalus vėjo greitis (m/s); 

ledėkų skersmuo (mm) 

yra; 

≥15; 

 

≥15; 

 ≥ 

1.2. Katastrofinis meteorologinis reiškinys: 

1.2.1. Uraganas     

1.2.1.1. Lietuvos žemyninėje teritorijoje maksimalus vėjo greitis 10 metrų aukštyje (m/s) ≥33 

1.2.4. Labai smarkus snygis kritulių kiekis (mm); sniego dangos prieaugis (cm); 

trukmė (val.) 

>30; 

>30; 

  

 

Ekstremalių įvykių prevencija. Srutų rezervuarų talpos yra įrengtos ir nauja numatoma pagal galvojų 

srutų ir paviršinių lietaus nuotekų kiekį, kuris yra nurodytas skaičiavimo metodikose, kuriose yra įvertinti galimi 

padidinti lietaus kiekiai, tad tai apsaugo nuo persipildymo ir galimo išsiliejimo. Taip, pat nuotekų tvarkymas 

atitinka taikomis reikalavimus, tad padidintos taršos pavojus menkas.  

Šalia naujai projektuojamų skysto mėšlo rezervuarų atsiras kontroliniai šuliniai, skirti stebėti, ar 

nepažeisti rezervuarai ir ar į gruntą nesiskverbia srutos. Tai vizualiai kontrolei skirti plastikiniai šuliniai, į kuriuos 

drenažu pateks gruntinis vanduo nuo rezervuarų. Šie šuliniai nuolatos darbuotojų bus apeinami ir apžiūrimi. 

Saugaus darbo užtikrinimui yra ir po plėtros bus laikomasi technologinio reglamento normų ir įrengimų 

eksploatavimo instrukcijos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų. Avarinių situacijų susidarymo 

galimybių mažinimui bus vykdoma darbų saugos ir kitų atsakingų darbuotojų nuolatinė kontrolė ir priežiūra. 

 

NUMATYTOS POVEIKIO APLINKAI IR VISUOMENĖS SVEIKATAI MAŽINIMO 

PRIEMONĖS. 

 

41 Lentelė. Suvestinė priemonių lentelė 

 

Aplinkos 

komponentas 

 

Priemonės statybų metu Priemonės veiklos metu 

Dirvožemis Derlingojo dirvožemio 

sluoksnio nukasimas prieš 

pradedant statybos darbus, 

Švarias lietaus (paviršinės) nuotekas nuo visų stogų 

planuojama išleisti į priešgaisrinį rezervuarą ir melioracijos 
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saugojimas ir panaudojimas 

teritorijos sutvarkymui 

griovį, įtekantį į Vegerės upelį. Bus įrengti nauji lietaus 

nuotekų tinklai. 

Projektu numatoma įrengti valymo įrenginį ir jame apvalyti 

ūkyje susidarysiančias gamybines nuotekas.  

Užterštas lietaus (paviršinės) nuotekos nuo mėšlidės, kelio 

dangų bus nuvedamos į skysto mėšlo rezervuarą. Augalų 

vegetacijos metu skystas mėšlas pagal tręšimo planus, 

išlaistomos bendrovės žemdirbystės tręšimo laukuose 

 

Paviršinis 

požeminis vanduo 

- 

Oro kokybė, kvapai 

Amoniako (NH3) 

išsiskyrimo, kvapų 

mažinimas. 

 

- Buitinės nuotekos, skystas mėšlas, nuotekos surinktos 

mėšlidėse bus kaupiamos srutų rezervuaruose, virš kurių 

susidariusi pluta apsaugos nuo oro teršalų ir kvapų emisijos. 

Kvapų mažinimui numatyta dviguba apsauga: 

• Skystas mėšlas tvartuose bus apdorojamas probiotiku 

„Slurry bug“, mažinančiu amoniako ir kvapų emisijas 

iš tvartų ir skysto mėšlo rezervuarų į aplinkos orą  2,67 

kartus. Probiotikas pilamas į tvartų prieduobes. 

• Laikant skystą mėšlą susidariusi pluta amoniako ir 

kvapų emisijas sumažins dar 1,739 kartus. 

Papildomai rekomenduojama dengti mėšlides, srutų 

rezervuarus 20 cm šiaudų sluoksniu (kuris amoniako ir kvapų 

išsiskyrimą į aplinką sumažina dar 80 proc.). 

Skystas ir tirštas mėšlas augalų vegetacijos metu išlaistomas 

bendrovės žemdirbystės tręšimo laukuose. 

Šios priemonės numatomos vadovaujantis dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3d-342 

,,Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų 

aprašo patvirtinimo“, asmenys, kaupiantys skystąjį mėšlą ir (ar) 

srutas srutų kauptuvuose, turi taikyti aplinkos oro taršos 

mažinimo priemones: sandarias stogo dangas, įvairias 

plaukiojančiąsias dangas (smulkintų šiaudų, medinės, 

plastikinės, keramzito granulės, 2–3 mm storio aliejaus 

sluoksnis, ir kitos), naudoti papildomas kvapus mažinančias 

priemones (pvz., probiotikai ir (ar) kt.) ir (ar) kitas geriausius 

prieinamus gamybos būdus atitinkančias technologijas, 

vadovautis rekomendacijomis, nurodytomis Pažangaus 

ūkininkavimo taisyklėse ir patarimuose, ir (ar) taikyti kitas 

moksliškai pagrįstas priemones, kurios skelbiamos Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijos interneto svetainėse. 

Visuomenės 

sveikata ir gerovė, 

triukšmas 

Statybos periodu numatoma 

planuoti statybos darbų procesą. 

Statybos darbus su triukšmą 

skleidžiančia darbų įranga 

nedirbti švenčių ir poilsio 

dienomis, o darbo dienomis 

numatoma nedirbti vakaro 

(19:00–22:00 val.) ir nakties 

(22:00–07:00 val.) metu (LR 

Triukšmo valdymo įstatymas: 

triukšmo prevencija statybos 

metu). 

Srutos laistymo periodu (laikotarpis reglamentuojamas teisės 

aktais) nebus laistomos aplink gyvenvietę esančiose pievose, 

atsižvelgiant į gautą raštišką Daubiškių kaimo bendruomenės 

prašymą. 

Kraštovaizdis - Kad pagerinti fermos estetinį vaizdą, labiau prislopinti kvapų 

sklidimą Daubiškių ir Papilės gyventojams yra numatoma 

žalioji priemonė – apželdinimas bus įrengiamas šiaurės 

vakarinėje pusėje ir už šiaurės rytinės PŪV teritorijos dalies. 

Tai turėtų prislopinti kvapų sklidimą iš ūkio dėl vyraujančių 
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šalyje pietvakarių krypties vėjų. Priemonė iškart nebus 

efektyvi, kadangi medžiai, krūmai turės suaugti,  tačiau kadangi 

numatoma ilgalaikė fermos veikla, šios priemonės efektyvumas 

su laiku vis didės, tuo pačiu ir vizualiai pridengdama bendrovės 

kompleksą aplinkoje. Suaugę želdiniai prislopins ir vėjus, tuo 

pačiu ir kvapų sklidimą. Rekomenduojama pasodinti kelių 

rūšių tankios lapijos ir visžaliai medžiai, krūmai. PŪV 

organizatoriui rekomenduojama pasodinti kombinuojant šias 

didžiųjų medžių rūšis: paprastasis klevas (Acer platanoides), 

paprastoji eglė (Picea abies), europinė liepa (Tilia europaea), iš 

krūmų paprastąjį putiną „Viburnum opulus“, forsitiją 

„Forsythia“. Užsakovas savo nuožiūra gali pasirinkti ir kitus 

želdinius, svarbu, kad jie formuotų tankią lapiją ir tiek šaltuoju, 

tiek karštuoju metu formuotų  barjerą, atskiriantį barjero 

kompleksą.   

Klimato kaita. 

ŠESD mažinimas. 

 Numatytos priemonės ŠESD kiekiui mažinti, bus uždengti 

skysto mėšlo paviršiai ir išgarinami mažesni amoniako ir kitų 

teršalų kiekiai. 

Biologinė įvairovė, 

saugomos teritorijos 

 Mėšlo skleidimas atitinka ŽŪB dirbamame žemės plote atitinka 

reikalavimus ir neviršija nustatytų normų, todėl žemė nebus 

pertręšiama. Todėl paviršinio vandens telkinių užterštumo 

nebus ir vandens taršai jautrioms Europos bendrijos svarboms 

rūšims (ovaliosioms geldutėms, kartuolėms, upinėms nėgėms, 

paprastiesiems kirtikliams ir ūdroms) neigiamas poveikis 

nenumatomas. 

Ekstremalios 

situacijos 

 Šalia naujai projektuojamų skysto mėšlo rezervuarų atsiras 

kontroliniai šuliniai, skirti stebėti, ar nepažeisti rezervuarai ir ar 

į gruntą nesiskverbia srutos. Tai vizualiai kontrolei skirti 

plastikiniai šuliniai, į kuriuos drenažu pateks gruntinis vanduo 

nuo rezervuarų. Šie šuliniai nuolatos darbuotojų bus apeinami 

ir apžiūrimi. 

 

 

Probiotikų naudojimas yra privalomas, bendrovė tikrintojams turės pateikti probiotikų pirkimo 

dokumentus, kuriuose bus matomas perkamas kiekis, pavadinimas ir kt. aspektai, kurie įpareigoja veiklos 

vykdytoją laikytis numatytų poveikio mažinimo priemonių. 

 

2.10 ALTERNATYVŲ ANALIZĖ IR JŲ VERTINIMAS 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojama esamo pienininkystės komplekso plėtra, šioje ataskaitoje vertinamos 

dvi alternatyvos su galimais techninių ir technologinių sprendinių variantais: 

1. 0 alternatyva (nieko nedarymo); 

2. Įgyvendinimas su  galimais technologinių sprendinių, priemonių variantais. 

Derindama PAV programą Akmenės rajono savivaldybė prašė numatyti kvapų poveikio sumažinimą 

gyvenamoms teritorijoms želdinių juostomis, tad į šią subjekto pastabą pilnai atsižvelgta ir ji numatyta bei bus 

įdiegta. 

Taip pat numatytos biologinės priemonės - probiotikai, kurie turi patvirtintus tyrimus, kad efektyviai 

mažina oro taršą ir susidarančius kvapus. 

PAV ataskaitoje esamą situaciją - 0 alternatyva (nieko nedarymo), nustatyta, kad viršijimų nei dėl oro 

taršos, nei kvapų, nei pavojaus ar  neigiamo poveikio dirvožemiui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui nėra. 
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Išnagrinėjus prognozuojamą situaciją – įgyvendinimą, nustatyta, kad viršijimų nei dėl oro taršos, nei 

kvapų, nei pavojaus ar  neigiamo poveikio dirvožemiui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui taikant poveikio 

aplinkai mažinimo priemones taip pat – nėra, todėl papildomi technologiniai sprendiniai  nenagrinėjami. 

Įgyvendinus PŪV, padidės metinis išmetamų teršalų kiekis, kas įtakos didesnį ŠESD kiekį. Numatytos priemonės 

ŠESD kiekiui mažinti, bus uždengti skysto mėšlo paviršiai ir išgarinami mažesni amoniako ir kitų teršalų kiekiai. 

PŪV turės silpnai neigiamą poveikį dėl taršos ir kvapų susidarymo. 
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42 Lentelė. PAV ataskaitoje įvertinti galimi reikšmingi poveikiai, antrajai alternatyvai - įgyvendinimui. 

 

 

Aplinkos 

komponentai 

PAV ataskaitoje nustatyti galimi poveikiai  

 

 

Motyvai, pastabos (priemonės čia 

nedetalizuojamos) 

Tiesioginis, netiesioginis Suminis su 

kitais aplinkos 

komponentais 

Besikaupiantys 

(kumuliaciniai) 

Teigiami, 

neigiami, 

nereikšmingas 

Trumpalaikiai, 

vidutinės trukmės 

ir ilgalaikiai -

statybos ir veiklos 

naudojimo metu 

Paviršinis 

vanduo 

Tiesioginis dėl paviršinio 

vandens nuvedimo  grioviais 

ar į vandens telkinius 

Nereikšmingas 

  

Nereikšmingas Nereikšmingas Trumpalaikis 

nenumatomas, 

neturės įtakos 

darbai 

Ilgalaikis 

nereikšminis 

Numatomos 

priemonės. 

Artimiausias vandens telkinys yra griovys esantis apie 

60 m atstumu nuo PŪV teritorijos, į kurį patenka 

paviršinis lietaus vanduo nuo stogų ir švarių teritorijų. 

Šis griovys už 2 km įteka į Vėgerės upėlį (pats upelis 

Vegerė nuo PŪV pravingiuoja priartėdamas iki 1 km 

atstumu nuo fermos). Toliau tekėdamas Vėgerės upelis 

už ~7 km įteka į upelį Avižlį. Avižlio upelis įteka į 

Ventą dar už ~6 km. Vadinasi paviršinis lietaus vanduo 

šiomis vandens tėkmėmis tekės apie 15 km kol pasieks 

Ventos upę. 

Upė Venta (ties Papile vad. Augustinaičių malūno 

tvenkiniu) pravingiuoja priartėdama apie 1,1 km nuo 

PŪV, tačiau į upę paviršinės nuotekos nuo fermos 

teritorijos  per tiesioginį intaką nepateks. Paviršinis 

lietaus vanduo nuo stogų ir švarių teritorijų pateks į 

melioracijos griovį ir per Vėgerės ir Avižlio upelius 

tekės į šiaurę apie 15 km kol šiais intakais pasieks 

Ventos upę. 

Neigiamo poveikio vandens kokybei dėl taršos nebus. 

 

Požeminis 

vanduo 

Netiesioginis. Vanduo 

galėtų patekti į požeminius 

vandenis tik po to kai 

prasifiltruos pro gruntus. 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Trumpalaikis 

nereikšminis. 

Ilgalaikis 

nereikšminis. 

Lietaus nuotekos nuo potencialiai taršios 

projektuojamos betoninės dangos, nuo mėšlidės pateks 

į srutų rezervuarus, todėl nekelia taršos pavojaus. Iš 

srutų rezervuarų išlaistoma bendrovės laukose, kaip 

leidžia teisės aktai. 
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Numatomos 

priemonės. 

Vandenviečių nėra, jų reglamentai nepažeidžiami 

 

Aplinkos oras Tiesioginis dėl išmetamų 

teršalų 

Nereikšmingas. 

Neviršija 

normų. 

Nereikšmingas Nereikšmingas Trumpalaikis 

dulkėtumo 

padidėjimas 

statybos darbų 

metu. 

Ilgalaikis 

nereikšminis. 

Vertinimas parodė, kad ribinės vertės neviršijamos. 

 

Klimato 

veiksniai 

Tiesioginis dėl galvijų 

išmetamų teršalų. 

Nereikšmingi išmetami 

kiekiai 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Neturės įtakos klimato kaitai 

Dirvožemis Tiesioginis dėl paviršinio 

vandens nuvedimo  

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Ilgalaikis dėl 

paviršinio 

dirvožemio 

sluoksnio 

nuėmimo, tačiau 

šis dirvožemis bus 

panaudojamas tos 

pačios fermos 

teritorijos 

sutvarkymui 

Prieš darbų pradžią derlingasis dirvožemio sluoksnis 

bus nuimamas, sandėliuojamas, o atlikus darbus – 

panaudojamas darbų vietoms rekultivuoti. 

Natūralios 

buveinės ir 

biologinė 

įvairovė 

(gyvūnija ir 

augalija) 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Neturės įtakos biologinei įvairovei, nes laikai dirbami, 

saugomų rūšių arti nėra, nuotekos tvarkomos kaip 

reikalauja norminiai dokumentai, tiesioginės įtakos 

gyvūnijai, augalai, vandens buveinėms neturi. Nėra 

tiesioginio ryšio ar jungiančios vandens tėkmės su 

Ventos regioniniame parke saugomomis buveinėmis. 

 

Kraštovaizdis ir 

gamtinis 

karkasas 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Trumpalaikis 

neigiamas estetinis 

poveikis statybų 

metu.  

Modernių ūkio statinių vizualiai atnaujins bendrovės 

komplekso vaizdą. Priemonė – apželdinimas medžiais 

pagerins taip pat pagyvins ir neutralizuos komplekso 

ryškumą aplinkoje, ilgainiui augant ir aukštėjant 

medžiams 
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Kultūros 

paveldas 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nėra arti kultūros vertybių. 

Materialiniai 

antropogeniniai 

ištekliai 

Nereikšmingas . Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Paimti žemės iš aplinkinių gyventojų nereikia. 

Papildomi nauji reglamentai gyventojams ar jų turtui 

dėl plėtros nebus taikomi. Galioja iki šiol taikyti 

reglamentai . 

Sklypo, kuriame papildomai įrašoma specialioji sąlyga 

(Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su 

esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais 

arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis) žemės paskirtis nesikeis, raštiškas 

žemės savininko sutikimas dėl šios sąlygos 

įregistravimo yra gautas. 

Neatsinaujinanty

s ir 

atsinaujinantys 

gamtos ištekliai 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Statyboms bus reikalingi ištekliai smėlis ir žvyras, 

tačiau dar nėra žinomi kiekiai ir iš kur jis bus 

gabenamas. 

Žmonių sveikata Taikant priemones 

nereikšmingas 

Taikant 

priemones 

nereikšmingas 

Taikant 

priemones 

nereikšmingas 

Taikant 

priemones 

nereikšmingas 

Trumpalaikis 

triukšmo poveikis 

statybų metu. 

Ilgalaikis taikant 

priemones 

nereikšmingas 

Triukšmas neviršys teisės aktais nustatytų reikalavimų. 

Kritę gyvuliai išvežami utilizuoti todėl išvengiama 

pavojaus dėl ligų plitimo ar biologinės taršos ir 

pavojaus žmonių sveikatai 

Žmonių gerovė Taikant priemones 

nereikšmingas 

Taikant 

priemones 

nereikšmingas 

Taikant 

priemones 

nereikšmingas 

Taikant 

priemones 

nereikšmingas 

Trumpalaikis 

triukšmo poveikis 

statybų metu. 

Ilgalaikis taikant 

priemones 

nereikšmingas 

Kvapų mažinimo priemonių taikymas. 

Žmonių 

saugumas 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Bendrovėje nėra pavojingų įrenginių galinčių kelti 

pavojų darbuotojų ar gyventojų saugumui. Karvės taip 

pat nėra grėsmę keliantys gyvuliai. 

Aplinkos 

komponentų ir 

pasekmių jiems 

tarpusavio 

sąveika 

Nereikšmingas Nereikšminga

s 

Nereikšminga

s 

Nereikšmingas Nereikšmingas Visumoje gamtiniams komponentams 

nereikšminga.  Vertinimai parodė, kad normos 

neviršijamos. Visumoje gyventojų psichologinei 

būklei, gyventojų gerovei ir sveikatai yra 

numatoma naudoti kvapų mažinimo priemones. 
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2.11 STEBĖSENA (MONITORINGAS) 

  

Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO 

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2009 m. rugsėjo 16 d. Nr. D1-546 (Suvestinė redakcija nuo 2021-04-01 iki 2021-

06-30), ūkio subjektų aplinkos monitoringo rūšys yra: 

• ūkio subjektų technologinių procesų monitoringas; 

• ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringas; 

• ūkio subjektų poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringas; 

• ūkio subjektų aplinkos radiologinis monitoringas; 

Vadovaujantis šio teisės akto 11.3.1.12. punktu, poveikio požeminiam vandeniui monitoringą turi 

vykdyto ūkio subjektai vienoje vietoje (tvarte ar tvartų grupėje) laikantys 500 ar daugiau sutartinių gyvulių 

atitinkantį galvijų (įskaitant karves, veršelius) skaičių; 

Ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo tikslas – vertinti, ar iš taršos 

šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų kiekis neviršija nustatytų ribinių verčių ir/arba normų. 

Kitos poveikio aplinkai monitoringo rūšys: poveikio paviršiniam vandeniui, poveikio drenažiniam 

vandeniui, poveikio dirvožemiui ir poveikio biologinei įvairovei bei kraštovaizdžiui monitoringas pagal 

Monitoringo nuostatų kriterijus neprivalomos. 

Atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau vykdytojas vykdys požeminio vandens monitoringą. 

 

2.12 TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 

PŪV vieta nutolusi apie 25 km nuo kitos valstybės sienos. Pienininkystės komplekso veikla gali turėti 

įtakos tik vietiniu. Tarpvalstybinis poveikis nenumatomas ir nevertinamas. 

 

3 PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT 

IR VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT 

PROBLEMAS APRAŠYMAS 

Atliekant planuojamos ūkio plėtros poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą, panaudoti šie 

kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai: 

• bendrovės informacijos analizė; 

• ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktų turimų dokumentų, informacinės medžiagos apie veiklą, 

analizė; 

• literatūros apžvalga;  

• teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamas planuojamos ūkinės veiklos sritis, analizė; 

• statistinių duomenų analizė; 

• Triukšmo modeliavimai atlikti licencijuota „CADNA A 4.6“ paketo programa, skirta 

pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir vietovės triukšmo 

absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, meteorologines sąlygas. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtra. UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

119 

• Apskaičiuoti kvapo emisijos rezultatai panaudoti modeliavimo programai „ADMS“ kaip 

įvesties duomenys pagal kvapo matavimo (tyrimo protokolą, kurį parengė Nacionalinė 

visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija). Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas 

kompiuterine programa „ADMS“. LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. 

gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti 

teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijose“ šis modelis yra 

rekomenduojamas ūkio subjektų poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti. 

• Teršalų išsklaidymo atmosferos ore skaičiavimas atliktas programa „ADMS“. Šia programa 

atliekant skaičiavimus įvedami penkių metų meteorologiniai duomenys kiekvienai metų 

valandai, t.y. aplinkos oro temperatūra, oro drėgnumas, vėjo greitis, vėjo kryptis, krituliai, 

debesuotumas, atmosferinis slėgis ir kiti skaičiavimams reikalingi parametrai. 

Šie aukščiau išvardinti kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo metodai pasirinkti siekiant atlikti kokybišką 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą, atsižvelgiant į reikalavimus, 

pateiktus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame LR aplinkos 

ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01) ir Planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-

01). 

 

4 POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO NETECHNINIO POBŪDŽIO 

SANTRAUKA 

Planuojama veikla: Planuojamos veiklos pavadinimas – Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtra. Veikla 

planuojama Vegerių kaime, Papilės seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje. Ūkis skirtas pienininkystei, 

melžiamų karvių ir prieaugio auginimui. Visas pagamintas pienas parduodamas pieno perdirbėjams, jo 

perdirbimas ūkyje nevykdomas ir neplanuojamas. 

Veiklos (PŪV) organizatorius – Papilės ŽŪB. 

EVRK. Ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), 

patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. 

spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, – sekcija A 

„Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“; skyrius 01 „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių 

paslaugų veikla“; grupė 01.4 „Gyvulininkystė“, klasė 01.41 „Pieninių galvijų auginimas“. 

Veikla svarbi šalies aspektu, kadangi pienininkystės ūkiai skirti patenkinti Lietuvos pieno poreikį, kuris 

yra didelis. Perdirbimo pramonė daugiausiai naudoja vietinį žaliavinį pieną, tačiau apie ketvirtadalį yra 

importuojama iš Latvijos ir Estijos stambių ūkių, todėl esamų fermų plėtra turi didelį poreikį Lietuvoje. Pirminė 

pieno gamyba yra viena pagrindinių žemės ūkio šakų Lietuvoje, o pieno perdirbimas – svarbiausia maisto 

perdirbimo sritis. Sektorius yra svarbus gyventojų užimtumo šaltinis. 

Šiuo metu fermoje, turinčioje tris tvartus, laikomos melžiamos ir užtrūkusios ir besiveršiuojančios 

karvės (1050 vnt.) ir veršeliai iki 1 mėnesio amžiaus (64 vnt.). Tai sudaro 1066 sąlyginius gyvūnus. Planuojama 

į naują tvartą Nr.4 perkelti užtrūkusias ir besiveršiuojančias karves (250 vnt.), į naują tvartą Nr.5 perkelti 160 vnt. 

veršelių. Po plėtros numatoma laikyti 1460 vnt. gyvulių arba 1340 SG. Esamoje situacijoje bendrovės teritorijoje 

yra: trys galvijų tvartai (1-3); skysto mėšlo rezervuarai (1-4); 3 sandėliai (kombinuotų pašarų, daržinė, sėklinių 

grūdų); 7 silosinės; eksploatuojamas 18 m3/val. našumo vandens gręžinys. Plėtros metu numatomi statiniai ir 

įrenginiai: du nauji tvartai Nr.4 (karvidė) ir Nr.5 (veršeliai iki 1 mėn.); požeminė srutų siurblinė; atvira mėšlidė 

1023 m2 arba 2557 m3; 4200 m3 skysto mėšlo rezervuaras Nr.5; paviršinių nuotekų tinklai su išleistuvu į gamtinę 
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aplinką. Pirmiausiai vanduo pateks į melioracijos griovį, toliau – į Vegerės upelį; nuotekos nuo betonuotų, 

potencialiai taršių dangų pateks į srutų rezervuarą Nr.4; lietaus nuotekos nuo mėšlidės, pateks į srutų rezervuarą 

Nr.4. 

Galvijai tvartuose laikomi visus metus. Teritorijoje prie tvartų, srutų rezervuarų dengta skaldos 

dangomis, o prie planuojamų tvartų ir mėšlidės planuojama įrengti patogią privažiavimui ir vietos autotransporto 

manevravimui betoninę dangą. 

Gyvuliai laikomi laisvai ant gilaus kraiko, šaltai, tvartai nebus šildomi. Karvės šeriami silosu, šienainiu, 

kombinuotaisiais pašarais ir priedais 1 kartą per dieną. Veršeliai girdomi 1 kartą per dieną, o kombinuotais 

pašarais gardai papildomas šiam pasibaigus. Visuose tvartuose yra įrengtos automatinės girdyklos. 

Silosas laikomas 7 silosinėse. Siloso tranšėjos dengiamos specialia trisluoksne juodai balta plėvele, 

skirta silosuotiems pašarams, atspindinčia šviesą, atsparia pramušimams ir plyšimui. Plėvelė saugo silosą nuo 

vandens ir oro, gerina siloso mikroklimatą. Ši plėvelė neleidžia sklisti kvapams. 

Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 18 m3/val. našumo vandens gręžinį. Per parą iš gręžinio gali būti 

išgaunama 432 m3 vandens, per metus – 157 680 m3. Naudojamo vandens kiekis apskaitomas vandens skaitliuku. 

2019 metais sunaudota 30,5 m3 vandens, planuojama, kad metinis vandens poreikis sieks apie 44 694 m3. 

Planuojama, kad rekonstruotoje fermoje dirbs 25 darbuotojai. Vienu metu -10 žmonių. Preliminarus 

sunaudojamas vandens kiekis skaičiuojamas: 10 žm. x 50 l = 0,5 m3/parą x 365 d.= 182,5 m3/metus. Buitinės 

nuotekos vamzdynu tiekiamos į skysto mėšlo rezervuarą. Bendrovės veiklai reikalingi 44,7 tūkst.m3 geriamo 

vandens, o galima išgauti -157,7 tūkst.m3. Vandens poreikis bus užtikrintas. 

Šiuo metu tirštas mėšlas, susidarantis nuo veršelių, kurių amžius iki 1 mėnesio, išvežamas į Biliūniškių 

kaimą. Pastačius ketvirtą (užtrūkusių ir besiveršiuojančių karvių) ir penktą tvartą (veršeliai iki 1 mėn.), mėšlas 

bus kaupiamas projektuojamoje 1023 m2 arba 2557 m3 talpos tiršto mėšlo mėšlidėje. Mėšlidės grindys bus 

betonuotos, ją juos iš dviejų pusių 35 x 40 m trijų metrų aukščio siena. Mėšlo kaupas sieks 2,5 m. Lietaus vanduo 

pateks į atvirą mėšlidę. Filtratas nuo mėšlidės bus nuvedamas į ketvirtą skysto mėšlo rezervuarą. 

Šiuo metu skystas mėšlas laikomas keturiuose skysto mėšlo rezervuaruose, kurių kiekvieno talpa 4200 

m3. Planuojamas statyti penktas, analogiškas tūriu ir matmenimis rezervuaras Nr.5.  

Fermos funkcionavimui reikalinga elektros energija. Ji reikalinga patalpų apšvietimui, mechanizmų bei 

įrenginių veikimui. Vidutinis metinis elektros energijos poreikis – 850 MWh. Įgyvendinus  planuojama veikla 

elektros energijos poreikis padidės iki 1030 MWh. 

Kuro deginančių įrenginių fermoje nėra ir neplanuojama statyti. Vanduo šildomas elektriniais boileriais. 

Kuras, reikalingas ūkio veiklai laikomas dvejose 50m3 antžeminėse talpose dirbtuvėse, esančiose 

Daubiškių kaime, už 0,8 km nuo fermos. Vienoje laikomas žalias, žymėtas, skirtas žemės ūkio technikai, antroje 

– raudonas dyzelinas. Nagrinėjamoje fermoje transportui naudojamas tik žaliasis dyzelinas. Planuojama, kad jo 

poreikis nuo 75 t/metus išaugs iki 90 t/metus. Raudonas dyzelinas šioje fermoje tik sandėliuojamas, jis skirtas 

šildymui, grūdų džiovinimui kitoje fermoje. 

Kritę gyvūnai, pagal nustatytą tvarką, priduodami UAB „Tvari energija“ kaip šalutiniai gyvūniniai 

produktai. Planuojama, kad per metus gali susidaryti apie 10 t kritusių, apie 0,8 t abortinių gyvulių. Jie surenkami 

ir priduodami pagal sutartį tokias atliekas utilizuojančiai įmonei. Kritę gyvuliai laikomi uždengti specialiame 

sandėlyje ir 24 val. bėgyje išvežami utilizacijai. Atvažiuoja specialus transportas, gaišenos sukraunamos į 

specialius uždengtus, sandarius konteinerius ir išvežamos. 

Panaudotų vaistų buteliukai, švirkštai, kita medicininė įranga renkami atskirai ir priduodami kodu 18 01 

03*, kaip pavojingos atliekos. 2019 m. šių atliekų susidarė 80 kg. Planuojama, kad kiekis gali padidėti iki 110 

kg/metus. 
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Planuojamai veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (rengėjas UAB „Ekopaslauga“) 

ir buvo gauta išvada 2020-10-29 Nr. (30.2)-A4E-9722, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas. Todėl buvo 

pradėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, kuriose dalyvauja šie subjektai: Akmenės rajono 

savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Šiaulių departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių 

skyrius. 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos 

agentūra. Parengtai PAV programai pritarė visi subjektai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas raštu 2020-12-22 Nr. (6-11 14.3.2 E)2-143803 ir raštu 

2020-12-23 Nr. (6-25 14.3.2 E)2-145072. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba raštu 2020-12-21 Nr. 9.4-6-1251. Nurodė, kad PAV ataskaitą 

nagrinės. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius pritarė raštu 2020-12-15 Nr. 

(9.38.-Š)2Š-653. Pritarė be pastabų. Nurodė, kad PAV ataskaitos nenagrinės. Akmenės rajono savivaldybė raštu 

2020-12-28 Nr. S-3271 pateikė pastabas programai, todėl programa buvo papildyta ir pateikta pakartotiniam 

derinimui, tačiau savivaldybė išvadų per nustatytus terminus nepateikė, kas vadovaujantis Aprašu, reiškia 

pritarimą. Pagal Aprašo 34 punktą, pridedama PAV subjekto informacija apie programos gavimo faktą ir datą 

(patvirtinimas el. paštu 2021-01-08, kad papildyta programa gauta  ir užregistruota  2021-01-05  Nr. G-41), kuris 

teikiamas tais atvejais, kai PAV subjektas išvadų per nustatytus terminus nepateikė. Valstybinė saugomų teritorijų 

tarnyba raštu 2021-02-02 Nr. (4)-V3-160 nurodė, kad pastabų programai neturi, tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad 

poveikio aplinkai vertinimo metu būtina įvertinti tręšimo mėšlu galimą neigiamą poveikį šalia esančioje 

ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijoje saugomoms, vandens taršai jautrioms Europos bendrijos svarboms 

rūšims (nurodant tręšimo mėšlu plotus) , esant poreikiui, numatyti priemones reikšmingam poveikiui išvengti. Į 

šią pastabą PAV ataskaitoje bus atsižvelgta. Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą dalyvauti PAV procese 

pakvietė Aplinkos apsaugos agentūra raštu 2021-01-22 Nr. (30.2)-A4E-819. PAV programą Aplinkos apsaugos 

agentūra patvirtino raštu 2021-02-23 Nr. (30.2)-A4E-2122. 

PAV ataskaitoje įvertintas kvapų poveikio sumažinimą gyvenamoms teritorijoms cheminėmis, 

technologinėmis, želdinių juostomis ar kitomis priemonėmis, kaip nurodoma Akmenės rajono savivaldybės 

administracijos rašte 2020-12-28 Nr. S-3271 dėl PAV programos. Taip pat Akmenės rajono savivaldybė taip pat 

pareiškė nuomonę, kad ataskaitoje turi būti nagrinėjamos ir galimybės galvijų ūkio plėtrą vykdyti kitose, 

atokesnėse teritorijose. Užsakovas vietos alternatyvos nepateikė, todėl tokia alternatyva nebus nagrinėjama. 

Svarstomos dvi alternatyvos: 0 alternatyva (nieko nedarymo), kuomet vertinama esama situacija, ir plėtros 

alternatyva su poveikio aplinkai mažinimo priemonių variantais, galimais techninių, technologinių sprendinių 

variantais. PAV programos viešinimo metu buvo gauti visuomenės pasiūlymai į kuriuos atsižvelgiama. Gautas 

Daubiškių kaimo bendruomenės pasiūlymas programai, kad srutos nebūtų laistomos aplink  gyvenvietę esančiose 

pievose. Bendruomenė informuota apie parengtą PAV ataskaitą ir viešą susirinkimą nuotoliniu būdu, kuriame 

numatoma paaiškinti visuomenei apie projektą, kaip pageidauja bendruomenė. 

Apie Papilės ŽŪB Galvijų ūkio (PAV) programą visuomenė buvo informuota: Akmenės rajono 

savivaldybės administracijos skelbimų lentoje 2020-12-10, savivaldybės internetiniame puslapyje paskelbta 

2020-12-14 https://akmene.lt/informacija-apie-parengta-papiles-zub-ukio-pletros-poveikio-aplinkai-vertinimo-

programa/2249; Papilės seniūnijos skelbimų lentoje 2020-12-11; Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“ 2020-

12-12; ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2020-12-09. 

Programos nuoroda: http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/12/PAV-programa_Papiles-ferma.pdf; 

Aplinkos apsaugos agentūra informuota el. paštu aaa@aaa.am.lt 2020-12-11, Aplinkos apsaugos agentūros 

puslapyje  informacija paskelbta 2020-12-14, puslapyje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8b6d980c-8146-

45a8-82b8-39c21102611f#3. Per supažindinimo su PAV programa laikotarpį (2020-12-23) gautas visuomenės 

pasiūlymas iš Daubiškių bendruomenės: pasiūlymas užregistruotas  registruotas pagal Planuojamos ūkinės veiklos 
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poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 2 priedą; pasiūlymas įvertintas pagal Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 3 priedą; su užsakovu (PŪV organizatoriumi) suderinta, kad į 

pasiūlymą bus atsižvelgta; visuomenei atsakyta raštu. 

PAV ataskaitoje įvertintas išnagrinėtas ir įvertintas poveikis aplinkai ir sveikatai. 

Paviršiniai vandens telkiniai.  

Artimiausi vandens telkiniai yra griovys esantis apie 60 m atstumu nuo PŪV teritorijos, upelis Pelkupis 

apie 500 m, up. Mickupis apie 760 m, up. Vegerė apie 1 km, upė Venta (ties Papile vad. Augustinaičių malūno 

tvenkiniu) 1,1 km. 

Šiuo metu švarios paviršinės nuotekos patenka į griovį esantį už 60 m. Šis griovys už 2 km įteka į 

Vėgerės upėlį, toliau tekėdamas Vėgerės upelis už ~7 km įteka į upelį Avižlį. Vėgerės upelis už ~7 km suteką į 

Avižlio upelį.  Avižlio upelis įteka į Ventą dar už ~6 km. Vadinasi paviršinis lietaus vanduo šiomis vandens 

tėkmėmis tekės apie 15 km kol pasieks Ventos upę. Ventos upė vingiuoja (ties Papile ji vad. Augustinaičių malūno 

tvenkiniu) ir teka priartėdama iki 1,1 km atstumu nuo PŪV, tačiau kaip minėta, tiesioginių intakų, per kuriuos 

galėtų nuotekos iškart sutekėti į upę – nėra. Neigiamo poveikio vandens kokybei dėl taršos nebus.  

Upelis Pelkupis apie 500 m nuo PŪV ir į jį paviršinės nuotekos nuo fermos teritorijos nepatenka. 

Neigiamo poveikio vandens kokybei dėl taršos nebus.  Upelis Mickupis yra apie 760 m nuo PŪV ir į jį paviršinės 

nuotekos nuo fermos teritorijos nepatenka. Neigiamo poveikio vandens kokybei dėl taršos nebus.  

Nuotekos. Veiklos metu susidaro ir po plėtros susidarys buitinės, gamybinės bei paviršinės 

(lietaus) nuotekos. 

Buitinės nuotekos rezervuaruose sudarys 0,05 proc. viso per metus susidariusio srutų ir (ar) skystojo 

mėšlo kiekio, todėl jų laikymas neprieštarauja galiojančiam nuotekų tvarkymo reglamentui (Vadovaujantis Mėšlo 

ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 "Dėl Mėšlo ir srutų 

aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo" (2020 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-755/3D-844 redakcija) punktui „32.2. 

nevalytos buitinės ir gamybinės nuotekos gali būti kaupiamos srutų kauptuvuose, jeigu planuojamas kaupti 

nuotekų kiekis per metus neviršys 20 proc. viso per metus susidariusio srutų ir (ar) skystojo mėšlo kiekio“.  

Gamybinės nuotekos. Tvartų nuplovimui, melžimo vietų plovimui naudojamas vanduo. Jo kiekis 

paskaičiuotas  ir pateiktas lentelėje. Gamybinės nuotekos tiek šiuo metu patenka, tiek po plėtros pateks į penkis 

skysto mėšlo rezervuarus ir toliau bus išlaistomos Papilės ŽŪB žemdirbystės tręšiamuose laukuose. Numatomas 

gamybinių nuotekų metinis kiekis 12 480 m3/metus. Visos gamybinės nuotekos bus nuvedamos į valymo įrenginį 

(užsakovo pateiktais duomenimis galimas tiekėjas UAB „Traidenis“) ir tik po to išvalytos nuotekos nuvedamos į 

rezervuarus, todėl neprieštarauja Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo punktui 32.2 ir taip 

pat atitinka punktą 32.1., kuriame nurodoma, kad išvalytos buitinės ir gamybinės nuotekos gali būti kaupiamos 

srutų kauptuvuose ir naudojamos laukams tręšti vadovaujantis Aprašu . 

Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos. Ūkyje susidaro tiek švarios tiek užterštos paviršinės 

nuotekos. Švarios paviršinės nuotekos susidaro ir susidarys nuo ūkyje esančių bei planuojamų pastatų stogų. 

Lietaus vandeniui surinkti nuo esamų bei planuojamų pastatų stogų yra ir bus suprojektuota lietaus nuvedimo 

sistema iš metalinių latakų ir lietvamzdžių. Šios paviršinės nuotekos kartu su nuotekomis nuo esamų ir 

planuojamų stogų yra ir bus nukreipiamos į šalia esančias pievas natūraliai infiltruotis į gruntą arba į esamą 

priešgaisrinį tvenkinį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 

įsakymu „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Toliau Paviršinių nuotekų reglamentu) šių 

nuotekų surinkimas nėra privalomas. Nuo visų tvarto stogų surinktos lietaus nuotekos patenka į melioracijos 

griovį (5494 m3/metus), įtekantį į Vegerės upelį, kita dalis – į priešgaisrinį rezervuarą (4 273 m3/metus). Nuo 

sandėlių, silosinių, lietus infiltruojasi į gruntą. 
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Ūkyje susidaro paviršinės lietaus nuotekos nuo kietų dangų užterštomis srutomis. Nuo teritorijos dangų 

surinktos lietaus nuotekos pateks į vieną iš skysto mėšlo rezervuarų ir bus išlaistomos karu su skystu mėšlu sezono 

metu. Lietaus nuotekos nuo projektuojamos betoninės dangos, kurios plotas 4605 m2, susidarys 2905 m3 lietaus 

nuotekų. Į mėšlides pateks 645m3/metus lietaus vandens, į skysto mėšlo rezervuarus - 3320m3. Bendras lietaus 

nuotekų kiekis nuo projektuojamos betoninės dangos, projektuojamos mėšlidės ir esamų bei projektuojamų srutų 

rezervuarų per metus sudarys 6870m3. 

Požeminis vanduo. Vienintelis naudojamas gamtos išteklius – gręžinio vanduo. Jis naudojamas gyvulių 

girdymui, tvartų, patalpų, įrangos plovimui, darbuotojų buitinėms reikmėms. Vanduo tiekiamas iš vieno esamo 

eksploatuojamo vandens gręžinio, kuris yra sklype 4400-4216-5611. Gręžinys nuo planuojamų statyti tvartų 

nutolęs per 260 m į pietus. Gręžinio našumas – 18 m3/val. Per parą iš gręžinio gali būti išgaunama 432 m3 

vandens, per metus – 157 680 m3. Sunaudoto vandens kiekis apskaitomas vandens skaitliuku. Planuojama, kad 

geriamojo vandens galvijų priežiūrai reikės 44,512 tūkst.m3/metus, buitinėms reikmėms – 0,182 tūkst.m3/metus. 

Viso – 44,694 tūkst.m3/metus. Gręžinio našumo pakaks padidėjusiam vandens poreikiui patenkinti. 

Nuotekos sutvarkomos kaip reikalaujama norminiuose dokumentuose, padidinto taršos pavojaus nėra. Į 

vandenviečių apsaugos zona nepatenka. Nuo artimiausios Vegerių (Nr. 5071) vandenvietės PŪV nutolusi apie 

190 m, nuo apsaugos zonos apie 160 m. Nuo Daubiškių (Akmenės r.) (Nr. 2896) vandenvietės nutolusi apie 860 

m, nuo apsaugos zonos apie 820 m.  

Aplinkos oras. Atlikto oro teršalų sklaidos modeliavimai licencijuota ADMS programa, rodo, kad nei 

esamoje situacijoje nė vienas teršalas neviršija ribinių verčių, nei po plėtros neviršys ribinių verčių už ŽŪB 

„Papilė“ sklypo ribų, nors dėl planuojamų laikyti galvijų skaičiaus padidėjimo, naujų tvartų ir mėšlidės lokacijos 

maksimali amoniako paros koncentracija ties teritorijos riba išauga nuo 14,25µg/m3 iki 38,20 µg/m3, arba nuo 

0,356 ribinės vertės iki 0,955 ribinės vertės, bet nebus viršijamos. Tuo tarpu maksimalios valandinės amoniako 

vertės, kaip ir kitų teršalų bei kvapo išlieka nežymios. Kietųjų dalelių, lakių organinių junginių, azoto oksidų, 

kvapų vertės tiek bendrovės ribose, tiek už jų nežymios. Reikšmingos amoniako koncentracijos, viršijančios 

ribines vertes gali susidaryti tik pačioje bendrovės teritorijoje, virš mėšlidės, tačiau už bendrovės ribų – paros 

leidžiamos ribinės nebus pasiektos. Tuo tarpu valandos amoniako koncentracijos nei teritorijoje, nei už jos ribų 

nebus pasiektos. Po plėtros didžiausia 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio amoniako pažemio koncentracija 

aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 48,86 µg/m3 (1,22 RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali 

koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. Didžiausia 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio amoniako 

pažemio koncentracija ties Papilės ŽŪB teritorija – 38,20 µg/m3 (0,955 RV, kai RV = 40 µg/m3). Didžiausia 

valandos 98,5-o procentilio amoniako pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 49,89 

µg/m3 (0,249 RV, kai RV = 200 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. 

Didžiausia metų vidutinė NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 4,571 µg/m3 

(0,114 RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. Didžiausia 1 

valandos 99,8-o procentilio NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 6,984 µg/m3 

(0,0349 RV, kai RV = 200 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. Didžiausia 

metų vidutinė KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 0,6778 µg/m3 (0,0169 

RV, kai RV = 40 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. Didžiausia 24 valandų 

90,4-o procentilio KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 1,734 µg/m3 (0,0347 

RV, kai RV = 50 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. Didžiausia metų 

vidutinė KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 0,4357 µg/m3 (0,0218 RV, kai 

RV = 20 µg/m3). Ši maksimali koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. Didžiausia 24 valandų vidurkio 

100-ojo procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 116,3 µg/m3. Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama ties Papilės ŽŪB teritorijos riba. Didžiausia valandos 98,5-o procentilio LOJ 

pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 131,8 µg/m3. Ši maksimali koncentracija 

pasiekiama ties Papilės ŽŪB teritorijos riba. Esamoje situacijoje pradėti naudoti probiotikai, kurie bus naudojami 
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ir po plėtros tam, kad ne tik pagerintų esamą situaciją, tačiau ir neutralizuotų galimą taršą po plėtros taršą visame 

bendrovės komplekse. 

Kvapai. Kvapo vertinimas rodo, kad kvapų ribinės vertės tiek ant bendrovės teritorijos ribos, tiek už 

teritorijos ribos nebus viršijamos, ir nesieks nei šiuo metu galiojančios 8 OUE/m3 RV, nei nuo 2024 m. sausio 1 

d. įsigaliosiančios naujos kvapo RV – 5 OUE/m3. Po tvartų, skysto mėšlo rezervuaro, ir mėšlidės įrengimų kvapo 

emisija padidės 1,48 kartus. Didžiausia kvapų koncentracija – 1,565 OUE/m3 susidarys ties mėšlide, bendrovės 

teritorijoje. Už bendrovės teritorijos ribinė 8 kvapo vienetų vertė nebus viršijama, o maksimali kvapo vertė sieks 

1,4 OUE/m3 arba 0,175 ribinės vertės. Tai pat neviršijamos ribinės kvapo vertės ties artimiausiais gyventojais 

Vegerių k.1 ir Vegerių k.2. Maksimali kvapo koncentracija ties gyventoju, kurio adresas Vegerių k.1 siekia 0,543 

OUE/m3, arba 0,068 ribinės vertės. Komplekse jau esamoje situacijoje naudojamas ir po plėtros taip pat bus 

naudojamos taršos kvapais mažinimo priemonės: probiotikai, šiaudai. Gyventojai tiek dabar, tiek po plėtros gali 

jausti kvapus, tačiau Lietuvoje taikomų ribinių verčių viršijimų visais atvejais nesieks. 

Triukšmas. Atliktas triukšmo modeliavimas licencijuota „CADNA A 4.6“ paketo parodė, kad  tiek šiuo 

metu, tiek įgyvendinus plėtrą esant blogiausiam scenarijui (veikia visi planuojami triukšmo šaltiniai), triukšmo 

lygio viršijimų už teritorijos ribų nebus, o triukšmo lygis gyvenamojoje (saugotinoje) aplinkoje atitiks triukšmo 

ribines vertes pagal HN 33:2011 reglamentą. Didžiausias triukšmo lygis prognozuojamas Papilės sen., Akmenės 

r. sav. Vegerių k. 2 Ldiena 30,8 dB(A) (RV-55 ), Lvakaro 21,9 dB(A) (RV-50 ), Lnaktis 21,9 dB(A) (RV-45) ir 

Ldvn 31 dB(A) (RV-55). Vertinant projektinę akustinę situaciją nuo PŪV mobilių triukšmo šaltinių, skaičiavimais 

nustatyta, jog viršijimai nėra prognozuojami, didžiausias triukšmo lygis ties saugotinomis aplinkomis dienos metu 

nustatytas 49 dB(A) (ribinė vertė 65 dB(A)), o vakaro ir nakties periodais ūkio transportas darbų neatlieka. 

Vidutinė paros (Ldvn) sudaro 46 dB(A) (RV-65). Triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo kriterijumi 

priimta triukšmo dozė. Gyvenamosios aplinkos triukšmo poveikiui visuomenės sveikatai įvertinti naudojama 

vidutinė paros dozės vertė. Kai vidutinė triukšmo paros dozė DF paros ar DF dvn - 1, tai žmogui yra sudarytos 

kokybiškos gyvenimo sąlygos triukšmo poveikio sveikatai atžvilgiu. Planuojamo objekto prognozinės situacijos 

triukšmo lygiai yra mažesni, negu HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604), todėl 

vidutinė paros triukšmo dozė gretimybių gyventojams jų gyvenamojoje aplinkoje bus <1, t.y. jų gyvenimo sąlygos 

triukšmo poveikio sveikatai atžvilgiu, yra ir jos išliks kokybiškos. Įgyvendinus projektą triukšmo slopinimo 

priemones neprivalomos. Triukšmo lygių viršijimai nėra nustatyti už nagrinėjamų sklypų (teritorijos) ribų. 

Žemė (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis. Bendrovės komplekso aplinkoje ar jo gretimybėje nėra 

naudojamų ar potencialių  žemės gelmių išteklių, nėra saugomų  geotopų, nėra aktyvių geologinių procesų ir 

reiškinių, tokių kaip erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos, nėra potencialių taršos židinių, todėl šie pavojingi 

reiškiniai,  ir procesai dėl planuojamų statybų judinami nebus. Artimiausias naudingųjų išteklių telkinys – detaliai 

išžvalgytas Šaltiškių (II sklypas) molio telkinys (Nr. 1855), Šiaulių apskr., Akmenės r. sav., Papilės sen. esantis 

už toliau kaip 5,3 km. Artimiausi saugomi geologiniai objektai, geotopai: Papilės atodangų draustinis – Jurakalnio 

griovos atodanga, esantis už 1,0 km;  Papilės atodangų draustinis – Gumbakių atodanga, esanti už 1,6 km; 

Papilės atodangų draustinis – Papilės atodanga, esanti už 2,2 km; Papilės atodangų draustinis – Raudonskardžio 

atodanga, esanti už 2,3 km; Papilės atodangų draustinis – Jurakalnio griova ir atragis, esanti už 1,0 km. 

Artimiausias geologinis procesas pastebėtas už 2,1 km - Nuošliauža virš sutvarkytos atodangos, Šiaulių apskr., 

Akmenės r. sav., Papilės sen., Papilės mstl. Artimiausi patvirtinti nuo komplekso nutolę taršos židiniai yra: už 1 

km esančios viena nebeveikianti ir viena rekultivuota naftos bazės, Šiaulių apskr., Akmenės r. sav., Papilės sen., 

Daubiškių k. 

Eroduojamų dirvožemių dalis labai maža, sudaro tik 0-5 proc., vietiniai dirvožemiai priskiriami prie 

didelio atsparumo erozijai. Už fermos link Ventos slėnio jau prasideda dirvožemiai, kurių erozijos pavojus didelis. 

Dirvožemiai našūs, todėl itin tinkami žemės ūkiui – našumo balas siekia net iki 45,3. Bendrovės kompleksas ir 

aplinkinės dirbamos žemės patenka į Vidurio Lietuvos žemumų rudžemių ir išplautžemių sritį, C – I. Šiaulių – 

Panevėžio rudžemių rajoną. Tai didžiausias Vidurio Lietuvos žemumos rajonas su vyraujančiais velėniniais 
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glėjiškais pajaurėjusiais (VG1j) bei išplautaisiais (VG1i) dirvožemiais, kurių susiformavimą lemia smulki 

dirvožemį sudarančių nuogulų granuliometrinė sudėtis bei lygūs ir banguoti paviršiai. Pagal LTDK-99 

klasifikaciją šie dirvožemiai atitinka karbonatinguosius glėjiškuosius rudžemius (RDg). Dirvožemis bus 

mechaniškai veikiamas tik tiek, kiek reikalaus pastatų statybos, betoninės dangos įrengimas. Statybų metu 

nuimamas augalinis dirvožemio sluoksnis ir kitas iškasamas gruntas bus išsaugomas ir panaudojamas aplinkos 

tvarkymo darbams. Po statybų žemės paviršius bus išlyginamas. Planuojama ūkinė veikla reikšmingos neigiamos 

įtakos žemei ir dirvožemiui neturės. 

Kraštovaizdis. Bendrovės kompleksas yra kaimiškajam kraštovaizdyje, itin monotoniškas, vyrauja tik 

dirbamos žemės, matyti pavienės sodybos, mažai miškų, intensyviau gyvenamos teritorijos yra išsidėsčiusios į 

vakarus – tai Daubiškių kaimas (389 gyventojai, 2011 m. duomenimis), esantis už 760 m ir Papilės miestelis (1 

007  gyventojai, 2011 m. duomenimis) esantis ~1 km atstumu nuo žemės ūkio bendrovės fermos. Saugomas 

Ventos regioninis parkas, kuris skirtas išsaugoti Ventos paslėnių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros 

paveldo vertybes yra  nutolęs 760 m atstumu. Bendrovės kompleksas tvarkingas, taisyklingai išdėstyti pastatai, 

visi įrenginiai ir statiniai pateisina savo paskirtį, potencialiai taršios teritorijos padengta kieta, taršai nepralaidžia 

danga. Rezervuarų paviršiuje susiformavusi kieta pluta. Vyrauja molingų lygumų, sukultūrintas, agrarinis šiaurės 

Lietuvos regiono kraštovaizdis. Vyrauja pusiau uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis – daugiausia 

ariami laukai, pievos, tarp kurių protarpiais jungiasi miškų masyvai. Pagal Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo 

planą kraštovaizdžio vizualinės struktūros erdvinis despektiškumas yra vieno tipo, bendrovės teritorija patenka į 

V1H3-a zoną, kurioje V1 – dominuoja nežymi vertikalioji sąskaida, H3 – vyrauja atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių 

kraštovaizdis, a – kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikštas vertikalių ir horizontalių dominantų kompleksas. 

Plotinės technogenizacijos tipas – kaimų agrarinė aplinka, kurie išsidėstę retos infrastruktūros (tinklo tankumas 

km/km2 – 1,001-1,500) plotuose, urbanistinės struktūros tipas – išbarstytasis. Visi šie išvardinti rodikliai būdingi 

būtent agrarinėms kaimiškosioms teritorijoms, bet ne ištisiniam urbanizuotam užstatymui, todėl fermos būdingos 

šioms kaimiškoms vietovėms, kuriose pagaminama dalis Lietuvoje sunaudojamos pieno produkcijos. Teritorija 

nepriskiriama konservacinėms zonoms, taikomi tausojančio bioprodukcinio naudojamo reglamentai, todėl pagal 

aplinkosauginius reikalavimus plėtojama bendrovės veikla – pienininkystės ūkio plėtra šiai tvarkymo krypčiai 

neprieštarauja. Į gamtinio karkaso teritorijas nepatenka. Artimiausia gamtinio karkaso teritorija driekiasi Ventos 

upės slėniu. Atsižvelgiant į tai, kad plėtros metu numatoma pastatyti du naujus tvartus, kur bus karvidė ir veršeliai 

iki 1 mėn. amžiaus; požeminė srutų siurblinė; mėšlidė, skysto mėšlo rezervuaras, paviršinių nuotekų tinklai ir visa 

tai planuojama padaryti jau egzistuojančio pienininkystės komplekso teritorijoje, gretimai esamų pastatų ir 

įrenginių, juos tvarkingai išdėstant, įdiegiant visas taršą mažinančias technines, biologines priemonės bei 

atsižvelgiant į tai, kad plėtra planuojama agrarinėje, būtent žemės ūkio veiklai skirtoje teritorijoje pagal visus 

galiojančius kraštovaizdžio tvarkymo planus ir teritorijų planavimo dokumentus, veikla vienareikšmiškai nei 

kraštovaizdžio, nei gamtinio karkaso, nei struktūriniu nei kitais pamatiniais  ar vizualiniais aspektais nedarys 

neigiamo poveikio kraštovaizdžiui. Poveikis kraštovaizdžiui - nereikšmingas. Pastatai papildys užstatymo 

struktūrą, tačiau nei aukščiu, nei pobūdžiu nekontrastuos aplinkoje. 

Tam, kad pagerinti fermos estetinį vaizdą, labiau prislopinti kvapų sklidimą Daubiškių ir Papilės 

gyventojams yra numatoma žalioji priemonė – apželdinimas bus įrengiamas šiaurės vakarinėje pusėje ir už šiaurės 

rytinės PŪV teritorijos dalies. Tai turėtų prislopinti kvapų sklidimą iš ūkio dėl vyraujančių šalyje pietvakarių 

krypties vėjų. Priemonė iškart nebus efektyvi, kadangi medžiai, krūmai turės suaugti,  tačiau kadangi numatoma 

ilgalaikė fermos veikla, šios priemonės efektyvumas su laiku vis didės, tuo pačiu ir vizualiai pridengdama 

bendrovės kompleksą aplinkoje. Suaugę želdiniai prislopins ir vėjus, tuo pačiu ir kvapų sklidimą. Derindama PAV 

programą Akmenės rajono savivaldybė prašė numatyti kvapų poveikio sumažinimą gyvenamoms teritorijoms 

želdinių juostomis, tad į šią subjekto pastabą pilnai atsižvelgta ir ji numatyta bei bus įdiegta. Rekomenduojama 

pasodinti kelių rūšių tankios lapijos ir visžaliai medžiai, krūmai. Želdynų forma, išsidėstymas (erdvinė 

kompozicija) ir įveisiamų želdinių rūšinė sudėtis rekomenduojama pagal dirvožemio sąlygas, vietines rūšis. PŪV 

organizatoriui rekomenduojama pasodinti kombinuojant šias didžiųjų medžių rūšis: paprastasis klevas (Acer 

platanoides), paprastoji eglė (Picea abies), europinė liepa (Tilia europaea), iš krūmų paprastąjį putiną „Viburnum 
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opulus“, forsitiją „Forsythia“. Užsakovas savo nuožiūra gali pasirinkti ir kitus želdinius, svarbu, kad jie formuotų 

tankią lapiją ir tiek šaltuoju, tiek karštuoju metu formuotų  barjerą, atskiriantį barjero kompleksą.  

Saugomos teritorijos. Ventos regioninis parkas yra nutolęs 760 m atstumu. Steigimo tikslas: išsaugoti 

Ventos paslėnių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Plotas 9833 ha, vieta: 

Mažeikių raj., Akmenės raj., Šiaulių raj. savivaldybės.  Parke esantis Ventos kraštovaizdžio draustinis nutolęs 

apie 870 m. Steigimo tikslas: išsaugoti Ventos slėnio kraštovaizdžio etaloną su raiškiu gilinamosios ir šoninės 

erozijos suformuotu Ventos slėniu, unikalia Papilės juros periodo atodanga, Papilės 15-kamiene liepa, kitais 

gamtos ir kultūros paveldo objektais, Papilės miestelio senosios dalies urbanistine struktūra. Plotas 1605 ha. Parke 

esanti „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbi teritorija: Ventos upės slėnis (LTAKMB002), nutolusi apie 870 m 

nuo fermos. Plotas 3355 ha. Saugomos teritorijos priskyrimo „Natura 2000“ tinklui tikslas: Griežlės (Crex crex), 

tulžių (Alcedo atthis) apsaugai. Parke esanti „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija: Ventos upė 

(LTAKM0002), nutolusi apie 1 km. Plotas 177 ha. Saugomos teritorijos priskyrimo „Natura 2000“ tinklui tikslas: 

Kartuolė; Ovalioji geldutė; Ūdra; Upinė nėgė; Paprastasis kirtiklis. Parke esanti funkcinio prioriteto zona: 

gyvenamosios paskirties prioriteto zona, nutolusi nuo fermos apie 760 m. Ši zona apima šalia Papilės esantį 

Daubiškių kaimą. 

Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros Akmenės r. sav., Papilės sen., Vegerių k. poveikio aplinkai vertinimo 

programą išnagrinėjo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir 2021-02-02 Nr. (4)-V3-

160 pateikė programai pritarimą, kad esminių pastabų programai neturi. Tačiau atkreipė dėmesį, kad poveikio 

aplinkai vertinimo metu būtina įvertinti tręšimo mėšlu galimas neigiamas poveikis šalia esančios ekologinio tinklo 

„Natura 2000“ teritorijos saugomoms, vandens taršai jautrioms Europos bendrijos svarboms rūšims (nurodant 

tręšimo mėšlu plotus), o esant poreikiui – numatyti priemones reikšmingam poveikiui išvengti. 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 straipsnyje nurodoma, kad Paviršinių vandens telkinių 

apsaugos zonose draudžiama lieti srutas arba skystą mėšlą, neįterpiant jų į gruntą, statyti tvartus, fermas, įrengti 

srutų ir mėšlo sandėliavimo vietas ir įrenginius ir (ar) tirštojo mėšlo rietuves ne prie esamų tvartų ir (ar) fermų. 

Mėšlas ir srutos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. 

įsakymu Nr. D1-735/3D-700 „Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-

367-3D-342 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo patvirtinimo„ pakeitimo. ŽŪB 

„Papilė“ parengusi laukų tręšimo planą. Mėšlo skleidimas atitinka ŽŪB dirbamame žemės plote atitinka 

reikalavimus ir neviršija nustatytų normų, todėl žemė nebus pertręšiama. Todėl paviršinio vandens telkinių 

užterštumo nebus ir vandens taršai jautrioms Europos bendrijos svarboms rūšims (ovaliosioms geldutėms, 

kartuolėms, upinėms nėgėms, paprastiesiems kirtikliams ir ūdroms) neigiamas poveikis nenumatomas. Tai pat 

upė Venta (ties Papile vad. Augustinaičių malūno tvenkiniu) 1,1 km nuo PŪV ir į jį paviršinės nuotekos nuo 

fermos teritorijos nepatenka nei tiesiogiai, nei per aplinkinius upelius ar griovius. Neigiamo poveikio vandens 

kokybei dėl taršos nebus. 

Biologinė įvairovė.  Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės į PŪV teritoriją nepatenka. Pievų 

buveinė Nr. 6510 yra už 1,15 km, miškų buveinė už 1,2 km. Kertinė miško buveinė Nr. 456402 nutolusi apie 2,2 

km. PŪV teritorijoje praktiškai 100 proc. ploto užima statiniai ir agrarinis kraštovaizdis, kuriame dominuoja 

dirbami laukai su kasmet auginamomis vis kitomis kultūromis: javais, ankštiniais ir kitais maistiniais bei 

pašariniais augalais. PŪV apylinkėse yra keletas melioruotų upelių kanalų, kurių šlaituose aptinkami įprasti 

natūraliai Lietuvoje augantys žoliniai augalai, pavieniai krūmai (dažniausiai Salix genties) ir medeliai. Iš žolinių 

augalų pagrioviuose ir palei lauko keliukus nereti įvairūs miglinių šeimos (Poaceae) augalai, rūgštynės (Rumex), 

geltonžiedės liucernos (Medicago lupulina), dirviniai dobilai (Trifolium arvense), paprastosios morkos (Daucus 

carota) paprastosios kraujažolės (Achillea millefolium) ir kt. Retų ir saugomų rūšių PŪV teritorijoje nėra. SRIS 

išraše aktualių retų ir saugomų augalų augaviečių PŪV teritorijoje ir jai artimoje aplinkoje nenurodoma, 9 retų 

augalų augavietės yra tik teritorijose, kuriose žemės ūkio bendrovė veiklos nevykdo – miškuose arba Ventos upės 

slėnyje. Pagal „Lietuvos bendrąjį augalijos žemėlapį“ M 1:2500000, PŪV patenka į žemės ūkio naudmenų 

minkštųjų lapuočių vietas, saugomų augalų augaviečių vietovėje nenurodoma. PŪV teritorijoje vabzdžių tyrimų 
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nėra daryta, vertinant vizualiai, teritorija tinkama tik dažnoms ir įprastoms vabzdžių rūšimis. Duomenų apie retas 

ir saugomas vabzdžių rūšis PŪV teritorijoje nėra. Teritorija nėra tinkama šioms gyvūnų grupėms, nors 

varliagyviai gana įprasti PŪV apylinkėse esančiuose vandens telkiniuose – Ventos upėje, tvenkiniuose, iš dalies 

– ir melioracijos kanaluose. Čia aptinkamos pievinės (Rana temporaria) ir smailiasnukės (Rana arvalis) varlės, 

pilkosios rupūžės (Bufo bufo), paprastastieji tritonai (Triturus vulgaris). Sausesniuose biotopuose aptinkamas 

vikrusis driežas (Lacerta agilis). Duomenų apie retas ir saugomas varliagyvių ir roplių rūšis PŪV teritorijoje ir jai 

artimoje aplinkoje nėra. PŪV teritorijoje žuvims tinkamų buveinių nėra. Žuvims tinkamos buveinės yra PŪV 

apylinkėse – tai Ventos upė ir keli tvenkiniai. PŪV aplinka priskiriama buveinėms, esančioms žemės ūkio 

naudmenose ir čia nėra ypač saugomų paukščių rūšių. PŪV apylinkėse aptinkamos tik įprastos atviro agrarinio 

kraštovaizdžio rūšys: dirviniai vieversiai (Alauda arvensis), pempės (Vanellus vanellus), baltieji gandrai (Ciconia 

ciconia), varnėnai (Sturnus vulgaris) ir kiti paukščiai.  

SRIS išraše aktualių retų ir saugomų paukščių radimviečių PŪV teritorijoje nenurodoma. SRIS išraše 

PŪV apylinkėse nurodyta 13 baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) lizdaviečių, 1 grriežlės (Crex crex) radimvietė ir 1 

didžiojo baltojo garnio (Egretta alba) stebėjimo atvejis Ventos upės slėnyje. Vadovaujantis Lietuvos ornitologų 

draugijos Lietuvos perinčių paukščių atlaso lauko tyrimų duomenimis (www.birdlife.lt/lppa), PŪV teritorijoje 

tyrimai neatlikti, o artimiausios paukščių registravimo vietos nepatenka į PŪV teritoriją. 

PŪV teritorija nėra tinkama žinduoliams, čia aptinkami tik peliniai graužikai. PŪV apylinkėse negausiai 

aptinkami įprasti smulkieji ir kanopiniai žinduoliai. SRIS išraše aktualių žinduolių radimviečių PŪV teritorijoje 

ir jos apylinkėse nenurodoma, yra vienintelis įrašas apie prie Ventos upės stebėtą ūdrą (Lutra lutra), tačiau šiems 

žinduoliams PŪV poveikio daryti negali. Biologinei įvairovei neigiamas PŪV poveikis nėra prognozuojamas ir 

priemonės neigiamo poveikio sumažinimui nėra reikalingos. 

Miškai. Ferma į nuo valstybinės reikšmės miškų  nutolusi toliau kaip 1 km. Nevalstybiniai ūkiniai 

miškai yra  apie 970 m atstumu, specialiosios paskirties miškai Ventos upės slėnyje nutolę apie 770-880  m. 

Aplinkoje esantys miškai priskiriami Mažeikių urėdijai, Papilės girininkijai. 

SAZ. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nurodo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166), 

suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 nurodo, kad pastatams, kuriuose laikomi gyvūnai yra nustatomos sanitarinės 

apsaugos zonos. Planuojamai komplekso plėtrai ( kai galvijų daugiau nei 1200 SG) taikoma apsaugos zona 500 

m. 

Šiuo metu galvijų kompleksas išsidėstęs devyniuose žemės sklypuose, kurie užima 9,1492 ha bendrą 

plotą. Planuojami du tvartai ir skysto mėšlo rezervuaras bei mėšlidė bus statomi dvejuose sklypuose, kurių 

paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas -kiti žemės ūkio sklypai. Sklypo 4400-0285-7990 plotas 0,6073 ha, 

4400-0258-1033 -2,0082 ha. Sklypų paskirtis nesikeis. Visuose devyniuose galvijų komplekso sklypuose yra 

įrašyta specialioji sąlyga: Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo 

įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis). Taip pat specialioji sąlyga yra 

įrašyta ir gretimuose sklypuose, kurių plotas – 22,07 ha.  Šie aplinkiniai privatūs arba valstybiniai, arba Papilės 

ŽŪB nuosavybės teise priklausantys sklypai iš viso sudaro apie 32 ha ploto, vadinasi šiuo metu nuo galvijų 

komplekso esantis SAZ ir yra apie 32 ha arba net daugiau, kadangi identifikuoti tik artimiausi sklypai. 

PAV ataskaitoje atliktas vertinimas parodė, kad oro taršos, kvapų,  triukšmo Lietuvoje taikomos ribinės 

vertės neišeina  nei šiuo metu, neišeis ir po plėtros iš bendrovės teritorijos, tačiau PAV ataskaitoje 

rekomenduojama išlaikyti įrašytus specialiuosius reglamentus, SAZ zoną papildant dar vienu sklypu -žemės ūkio 

paskirties sklypu, kurio unikalus daikto numeris: 3240-0001-0005, plotas: 8,7 ha. Sklypo savininkės raštiškas 

sutikimas dėl specialiosios sąlygos įrašymo yra gautas. Šiame sklype papildomai įtraukiamame sklype bus įrašyta 

specialioji sąlyga: „Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo 

įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)“, vadovaujantis Specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymu  2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01). 

Viso PAV ataskaitoje nustatomas SAZ plotas apims ~40,7 ha (SAZ sudaro sklypai 4400-0613-2945, 4400-2214-
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4845, 4400-4216-5611, 4400-2214-3576, 4400-2214-5175, 4400-4216-5655, 4400-2214-5410, 3240-0001-0002, 

3240-0001-0003, 3240-0001-0001, 4400-2253-1082, 4400-2253-1093, 4400-2253-1140, 3240-0001-0005). 

Nekilnojamosios kultūros vertybės. Į PŪV teritoriją nekilnojamosios kultūros vertybės nepatenka, 

artimiausios yra Vandens malūnas su technologine įranga (22039), esantis už 1,1 km bei Papilės kapinynas (1823), 

Papilės piliakalnis su gyvenviete (23852), Papilės koplytstulpis (2925) esančios už 1,2 km. Šių ir kitų vertybių 

apsaugos zonos nuo PŪV nutolusios toliau kaip 840 m. Vertybės yra per toli, kad galėtų daryti poveikį,  todėl 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius pritarė raštu 2020-12-15 Nr. (9.38.-

Š)2Š-653. Pritarė be pastabų. Nurodė, kad PAV ataskaitos nenagrinės. 

Gyvenamoji aplinka. Artimiausi gyvenamieji namai yra: Papilės sen., Vegerių k. 2, kuris nuo esamos 

bendrovės (fermų) teritorijos nutolęs per 50 m, o nuo esamo artimiausio tvarto – 108 m. Bendrovės plėtra 

planuojama į visai kitą pusę, nei esami namai, todėl planuojamas tvartas nutolsta net 260 m, planuojamas skysto 

mėšlo rezervuaras apie 330 m, planuojama mėšlidė apie 350 m nuo gyvenamojo namo Vegerių k. 2. Papilės sen., 

Vegerių k. 1, kuris nuo esamos bendrovės (fermų) teritorijos nutolęs per 54 m, o nuo esamo artimiausio tvarto – 

163 m. Bendrovės plėtra planuojama į visai kitą pusę, nei esami namai, todėl planuojamas tvartas nutolsta net 294 

m, planuojamas skysto mėšlo rezervuaras apie 370 m, planuojama mėšlidė apie 355 m nuo gyvenamojo namo 

Vegerių k. 1. Tankiau gyvenamos teritorijos yra apie 760 m atstumu – tai Daubiškių kaimas (389 gyventojai, 

2011 m. duomenimis), esantis už 760 m ir Papilės miestelis (1 007  gyventojai, 2011 m. duomenimis) esantis ~1 

km atstumu nuo žemės ūkio bendrovės fermų. 

Visuomeninė aplinka. Artimiausi gydymo paskirties pastatas – viešoji įstaiga Papilės ambulatorija 

(Akmenės r. sav., Papilė, J. Basanavičiaus g. 19A) – nuo Papilės ŽŪB teritorijos nutolęs apie 1,8 km atstumu. 

Artimiausias poilsio paskirties pastatas – kaimo turizmo sodyba „Svajoklių slėnis“ (Akmenės r. sav., Papilė, 

Nepriklausomybės g. 96) – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs kiek daugiau kaip 2,0 km atstumu. 

Artimiausi mokslo paskirties pastatai: Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo skyrius „Kregždutė“ (Akmenės r. sav., Papilė, Ventos g. 15) nuo Papilės ŽŪB teritorijos nutolęs apie 1,7 

km atstumu; Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija (Akmenės r. sav., Papilė, Nepriklausomybės 

g. 64) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi apie 1,9 km atstumu. Artimiausi kultūros paskirties pastatai: 

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Papilės kultūros namai ir Akmenės rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos Papilės miestelio Kazio Narščiaus filialas (Akmenės r. sav., Papilė, Nepriklausomybės g. 32) nuo 

Papilės ŽŪB teritorijos nutolę apie 1,9 km atstumu; Simono Daukanto memorialinis muziejus (Akmenės r. sav., 

Papilė, J. Basanavičiaus g. 6) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs kiek daugiau kaip 1,9 km atstumu.  

Artimiausias religinės paskirties pastatas – Papilės Šv. Juozapo bažnyčia (Akmenės r. sav., Papilė, J. 

Basanavičiaus g. 4A) – nuo Papilės ŽŪB teritorijos nutolęs apie 2,0 km atstumu. 

Ekstremalios situacijos. Pagal planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo 

rekomendacijų  galvijų fermos nepriskiriamos prie rizikos objektų. Dėl plėtros  nenumatomas padidėjusi rizika 

dėl  sprogimų, kuro išsiliejimų, padidinto gaisrų pavojaus, cheminių medžiagų, griūties  ir pan. Didžiausią pavojų 

keltų skysto mėšlo rezervuarai, jei jie išsilietų, tačiau tokia tikimybė nėra didelė. Rezervuarus saugo 2,7 m aukščio 

žemių pylimas, patys rezervuarai gelžbetoniniai, dėl to, jei autotransporto priemonės manevruodamos atsitrenktų 

į rezervuarą, pažeidimai neturėtų būti reikšmingi. Aplink rezervuarus įrengti nuolat tikrinami patikros šuliniai. 

Gaisro pavojus nėra didelis. Bendrovėje nėra kurą deginančių įrenginių, todėl didžiausią pavojų gaisrui keltų 

elektros instaliacija. Galėtų nukentėti žmonės ir galvijai. Laikantis gaisrinės saugos reikalavimų, ŽŪB „Papilė“ 

prie tvartų projektuojami privažiavimo keliai, įrengtas priešgaisrinis rezervuaras. Siekiant užkirsti kelią avarinėms 

situacijoms, veiklos metu bus laikomasi visų priešgaisrinės saugos, darbų saugos ir aplinkos apsaugos 

reikalavimų. Ekstremalių įvykių prevencija. Srutų rezervuarų talpos yra įrengtos ir nauja numatoma pagal galvojų 

srutų ir paviršinių lietaus nuotekų kiekį, kuris yra nurodytas skaičiavimo metodikose, kuriose yra įvertinti galimi 

padidinti lietaus kiekiai, tad tai apsaugo nuo persipildymo ir galimo išsiliejimo. Taip, pat nuotekų tvarkymas 

atitinka taikomis reikalavimus, tad padidintos taršos pavojus menkas.  Šalia naujai projektuojamų skysto mėšlo 

rezervuarų atsiras kontroliniai šuliniai, skirti stebėti, ar nepažeisti rezervuarai ir ar į gruntą nesiskverbia srutos. 
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Tai vizualiai kontrolei skirti plastikiniai šuliniai, į kuriuos drenažu pateks gruntinis vanduo nuo rezervuarų. Šie 

šuliniai nuolatos darbuotojų bus apeinami ir apžiūrimi. Saugaus darbo užtikrinimui yra ir po plėtros bus laikomasi 

technologinio reglamento normų ir įrengimų eksploatavimo instrukcijos, darbuotojų saugos ir sveikatos 

instrukcijų reikalavimų. Avarinių situacijų susidarymo galimybių mažinimui bus vykdoma darbų saugos ir kitų 

atsakingų darbuotojų nuolatinė kontrolė ir priežiūra. 

Bendrovėje yra numatytos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai mažinimo priemonės. Statybų 

metu numatomas derlingojo dirvožemio sluoksnio nukasimas prieš pradedant statybos darbus, saugojimas ir 

panaudojimas teritorijos sutvarkymui. Veiklos metu numatomos priemonės: 

• Buitinės nuotekos, skystas mėšlas, nuotekos surinktos mėšlidėse bus kaupiamos srutų 

rezervuaruose, virš kurių susidariusi pluta apsaugos nuo oro teršalų ir kvapų emisijos; 

• Skystas ir tirštas mėšlas augalų vegetacijos metu išlaistomas bendrovės žemdirbystės tręšimo 

laukuose. 

• Šiuo periodu srutos nebus laistomos aplink gyvenvietę esančiose pievose, atsižvelgiant į gautą 

raštišką Daubiškių kaimo bendruomenės prašymą. 

• Kvapų mažinimui numatyta dviguba apsauga: skystas mėšlas tvartuose bus apdorojamas 

probiotikais Slurry Bug, mažinančiais amoniako išsikyrimą į aplinkos orą 2,67; laikant skystą mėšlą susidariusi 

pluta amoniako ir kvapų emisijas sumažins dar 1,739 kartus 

• Papildomai rekomenduojama dengti mėšlides, srutų rezervuarus 20 cm šiaudų sluoksniu (kuris 

amoniako ir kvapų išsiskyrimą į aplinką sumažina dar 80 proc.). 

• Taip pa pagerinti fermos estetinį vaizdą, labiau prislopinti kvapų sklidimą Daubiškių ir Papilės 

gyventojams yra numatoma žalioji priemonė – apželdinimas šiaurės vakarinėje pusėje ir už šiaurės rytinės PŪV 

teritorijos dalies. Tai turėtų prislopinti kvapų sklidimą iš ūkio dėl vyraujančių šalyje pietvakarių krypties vėjų. 

Priemonė iškart nebus efektyvi, kadangi medžiai, krūmai turės suaugti,  tačiau kadangi numatoma ilgalaikė fermos 

veikla, šios priemonės efektyvumas su laiku vis didės, tuo pačiu ir vizualiai pridengdama bendrovės kompleksą 

aplinkoje. Suaugę želdiniai prislopins ir vėjus, tuo pačiu ir kvapų sklidimą. Rekomenduojama pasodinti kelių 

rūšių tankios lapijos ir visžaliai medžiai, krūmai. PŪV organizatoriui rekomenduojama pasodinti kombinuojant 

šias didžiųjų medžių rūšis: paprastasis klevas (Acer platanoides), paprastoji eglė (Picea abies), europinė liepa 

(Tilia europaea), iš krūmų paprastąjį putiną „Viburnum opulus“, forsitiją „Forsythia“. Užsakovas savo nuožiūra 

gali pasirinkti ir kitus želdinius, svarbu, kad jie formuotų tankią lapiją ir tiek šaltuoju, tiek karštuoju metu formuotų  

barjerą, atskiriantį barjero kompleksą.   

Švarias lietaus (paviršinės) nuotekas nuo visų stogų planuojama išleisti į priešgaisrinį rezervuarą ir 

melioracijos griovį, įtekantį į Vegerės upelį. Valymo įrenginių neplanuojama statyti. Bus įrengti nauji lietaus 

nuotekų tinklai. 

• Užterštas lietaus (paviršinės) nuotekos nuo mėšlidės, užterštų kelio dangų bus nuvedamos į skysto 

mėšlo rezervuarą. Augalų vegetacijos metu skystas mėšlas pagal tręšimo planus, išlaistomos bendrovės 

žemdirbystės tręšimo laukuose. 

• Šalia naujai projektuojamų skysto mėšlo rezervuarų atsiras kontroliniai šuliniai, skirti stebėti, ar 

nepažeisti rezervuarai ir ar į gruntą nesiskverbia srutos. Tai vizualiai kontrolei skirti plastikiniai šuliniai, į kuriuos 

drenažu pateks gruntinis vanduo nuo rezervuarų. Šie šuliniai nuolatos darbuotojų bus apeinami ir apžiūrimi. 

• Statybos periodu numatoma planuoti statybos darbų procesą. Statybos darbus su triukšmą 

skleidžiančia darbų įranga nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis numatoma nedirbti vakaro 

(19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija 

statybos metu). 
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Išnagrinėjus prognozuojamą situaciją – įgyvendinimą, nustatyta, kad viršijimų nei dėl oro taršos, nei 

kvapų, nei pavojaus ar  neigiamo poveikio dirvožemiui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui taikant poveikio 

aplinkai mažinimo priemones taip pat – nėra, todėl papildomi technologiniai sprendiniai  nenagrinėjami. 

Įgyvendinus PŪV, padidės metinis išmetamų teršalų kiekis, kas įtakos didesnį ŠESD kiekį. Numatytos priemonės 

ŠESD kiekiui mažinti, bus uždengti skysto mėšlo paviršiai ir išgarinami mažesni amoniako ir kitų teršalų kiekiai. 

PŪV turės silpnai neigiamą poveikį dėl taršos ir kvapų susidarymo. 

Apie PAV ataskaitą visuomenė buvo informuota: Akmenės rajono savivaldybės skelbimų lentoje, 

savivaldybės internetiniame puslapyje 2021-05-27, Papilės seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-26; Akmenės 

rajono laikraštyje „Vienybė“ 2021-05-29; Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: 

www.ekostruktura.lt, 2021-05-26 patalpintas skelbimas. Su ataskaita buvo galima susipažinti nuo  2021 m. 

gegužės 31 d. PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje. Kadangi PAV programos viešinimo metu buvo 

gautas visuomenės pasiūlymas iš bendruomenės, pasiūlymą teikusi bendruomenės atstovė buvo informuota el. 

paštu 2021-05-26. Pasiūlymų per supažindinimo su PAV ataskaita laikotarpį iš visuomenės negauta. 

Susirinkimas įvyko nuotoliniu būdu 2021-06-29 (visuomenės informavimas pradėtas ir vykdomas 

karantino Lietuvoje laikotarpiu), dalyvavo PAV dokumentų rengėjai, PAV organizatoriaus atstovai ir Daubiškių 

kaimo bendruomenė. Pasiūlymų ar pastabų dėl ataskaitos nebuvo pateikta. Po supažindinimo konstatuojama, kad 

veikla nebekelia visuomenės (gyventojų) nepasitenkinimo. 

PAV ataskaitai pritarė visi subjektai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas raštu 2021-07-22 Nr. (6-11 14.3.3 Mr)2-99751 pritaria ataskaitai ir 

planuojamai ūkinei veiklai; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba raštu 2021-07-12 Nr. 9.4-6-680 derina PAV ataskaitą ir pritaria 

planuojamos ūkinės veiklos galimybei; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius 

dar programos derinimo etape pritarė PAV programai, nurodydamas, kad PAV ataskaitos nenagrinės, todėl 

ataskaita jam nebuvo siunčiama; Akmenės rajono savivaldybė raštu 2021-07-22 Nr. S-1890 derina  parengtą 

Ataskaitą ir pritaria planuojamai ūkinei veiklai; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba raštu 2021-07-26 Nr. (4)-

V3-1185 pritarė ataskaitos kokybei ir neprieštarauja, kad PŪV būtų vykdoma su sąlyga, kad bus įgyvendinamos 

ataskaitoje numatytos reikšmingo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės bei 

vykdomas ataskaitoje numatytas požeminio vandens monitoringas. 
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