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DĖL PAPILĖS ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Šiaulių departamentas (toliau – Šiaulių departamentas) išnagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo
(toliau – PAV) ataskaitos dokumentus, kurie gauti ir užregistruoti 2021-07-01, Nr. 1-62578.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – Papilės ŽŪB, įm. k. 152979693, Daubiškių k.,
Papilės sen., Akmenės r. sav., tel. +370 614 03536, 8 425 37775, el. paštas a.revuckas@zvalguva.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos rengėjas – UAB „Ekostruktūra“, įm. k.
304230247, Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas, tel. +37060723980, el. paštas info@ekostruktura.lt.
Planuojama ūkinė veikla – galvijų ūkio plėtra.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Akmenės rajono savivaldybėje, Papilės seniūnijoje,
Vegerių kaimo teritorijoje.
Vietos alternatyva nebus nagrinėjama, nes užsakovas vietos alternatyvos nepateikė. PAV
ataskaitoje nagrinėjamos 2 veiklos alternatyvos: šiuo metu vykdoma veikla ir šios veiklos plėtra su
neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių ir galimais techninių, technologinių sprendinių
variantais. Šalia planuojamos ūkinės veiklos teritorijos gretimybėse vyrauja žemės ūkio teritorijos,
yra dvi sodybos. Artimiausia sodyba yra apie 50 m, o nuo esamo artimiausio tvarto – 108 m.
Planuojama ūkinė veikla plečiama priešingą nuo sodybų pusę, todėl planuojamas tvartas nutolsta
260 m, planuojamas skysto mėšlo rezervuaras apie 330 m, planuojama mėšlidė apie 350 m nuo
gyvenamojo namo Vegerių k. 2. Sodyba Vegerių k. 1 nuo esamos bendrovės teritorijos nutolusi apie
54 m, o nuo esamo artimiausio tvarto – 163 m. Bendrovės plėtra planuojama į priešingą pusę, todėl
planuojamas tvartas nutolsta apie 294 m, planuojamas skysto mėšlo rezervuaras apie 370 m,
planuojama mėšlidė apie 355 m. Už maždaug 760 m yra Daubiškių k., 1 km – Papilės miestelis,
artimiausias gydymo paskirties pastatas – 1,8 km, mokslo paskirties pastatas – apie 1,9 km.
Planuojama ūkinė veikla apims apie 40,7 ha plotą, apims žemės sklypus, kurių kadastriniai
numeriai: 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, 44002253-1082, 4400-2253-1093, 4400-2253-1140, 3240-0001-0005. PAV ataskaitoje nustatomas SAZ
plotas apie 40,7 ha.
PAV ataskaitoje išnagrinėti galimi poveikio aplinkai šaltiniai: tvartai gyvuliams laikyti;
skystojo ir tirštojo mėšlo tvarkymo sistemos (rezervuarai, mėšlidės), silosinės, nuotekų (buitinių,
gamybinių, paviršinių) surinkimo ir tvarkymo sistemos, transportas, statybos darbai.
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Šiuo metu bendrovės teritorijoje yra trys galvijų tvartai, skysto mėšlo rezervuarai, 3 sandėliai
(kombinuotų pašarų, daržinė, sėklinių grūdų), 7 silosinės, eksploatuojamas vandens gręžinys.
Bendrovėje auginamos melžiamos karvės ir jų prieauglis. Šiuo metu laikomi 1066 sąlyginiai
gyvūnai (SG; arba 1114 vnt.), po plėtros numatoma laikyti 1340 SG (arba 1460 vnt.).
Plėtros metu numatomi du nauji tvartai (karvėms ir veršeliams iki 1 mėn.), požeminė srutų
siurblinė, atvira mėšlidė 1023 kv. m arba 2557 kub. m, 4200 kub. m skysto mėšlo rezervuaras,
paviršinių nuotekų tinklai su išleistuvu į gamtinę aplinką. Tvartai numatomi šalto tipo, vėdinami
natūraliai. Prie esamų tvartų ir srutų rezervuarų teritorija padengta skalda, privažiavimui prie
planuojamų tvartų ir mėšlidės planuojama įrengti betoninę dangą.
Veiklos metu susidarys skystasis ir tirštasis mėšlas. Susidaręs tirštasis mėšlas bus kaupiamas
planuojamoje mėšlidėje. Surinktos nuo mėšlidės srutos per uždarą požeminę siurblinę bus
transportuojamas į esamą skysto mėšlo rezervuarą Nr. 4. Rezervuarus saugo 2,7 m aukščio žemių
pylimas, rezervuarai – gelžbetoniniai, aplink rezervuarus įrengti nuolat tikrinami patikros šuliniai.
Į vandenviečių apsaugos zoną planuojama ūkinė veikla nepatenka. Kad užterštas vanduo
nesifiltruotų į gruntą ir būtų surenkamas į rezervuarus, taršioms teritorijoms yra įrengiamos kietos
dangos.
Visi tvartai vėdinasi natūraliai per išilgai tvarto pastogėje esančią angą, naujas karvių tvartas
Nr. 4 turės 7 liukus, išdėstytus pastogėje. Veršelių tvarte planuojama įrengti 3 natūralios
ventiliacijos angas. Vasaros metu veršeliai bus laikomi atviroje stoginėje, boksuose. 4 srutų
rezervuarai nebus keičiami, įskaitant ir išmetamų teršalų kiekį. Kadangi naujajame tvarte karves ir
veršelius (iki 1 mėn.) planuojama laikyti ant kraiko, atsiras atvira tirštojo mėšlo mėšlidė. Iš 1-3
tvarto skystasis mėšlas pateks į vieną iš 4 rezervuarų, o nuo planuojamos karvidės ir veršelių tvarto
– į planuojamą statyti tirštojo mėšlo mėšlidę. Dabar 2 tvarte laikomų veršelių mėšlas vežamas į
mėšlidę Biliūniškės k., Akmenės r. Kadangi tarp fermų yra daugiau nei 2 km, todėl ataskaitoje tarša
nuo išvežamo mėšlo nevertinama.
Esamuose tvartuose naudojamas ir planuojamas naudoti probiotikas Slurry Bugy, kuris
sumaišytas su vandeniu pilamas į srutų prieduobes tvartuose, dėl to tvartuose sumažėja kvapų
emisija. Iš prieduobių į rezervuarus patekęs apdorotas skystas mėšlas mažina amoniako ir kvapų
išsiskyrimą nuo srutų rezervuarų, kuris mokslinių tyrimų rezultatais ženkliai sumažina šiltnamio
dujų susidarymą ir sumažina azoto praradimą nuo 32 iki 12 proc. Skystojo mėšlo rezervuarų kvapų
emisija mažėja ir dėl susidariusios paviršiuje natūralios plutos, nes skystasis mėšlas paduodamas į
rezervuarus iš apačios. Kadangi planuojama statyti siurblinė, skirta tirštojo mėšlo surinktų srutų
transportavimui į rezervuarą bus požeminė, tarša į orą ir kvapai nuo jos nevertinami. Papildomai
rekomenduojama dengti mėšlides ir srutų rezervuarus 20 cm šiaudų sluoksniu (kuris amoniako ir
kvapų išsiskyrimą į aplinką sumažina dar 80 proc.).
Ataskaitoje įvertinta kvapų emisija nuo siloso tranšėjų atidengto ploto (maždaug 18 m2),
atidengiamo pašarų ėmimo metu. Silosinės dengiamos specialia trisluoksne juodai balta plėvele,
skirta silosuotiems pašarams, atspindinčia šviesą, atsparia pramušimams ir plyšimui. Ši plėvelė
neleidžia sklisti kvapams.
Poveikiui visuomenės sveikatai įvertinti 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).
Oro teršalų sklaidai įvertinti naudojama licencijuota ADMS 4.2 programa, rekomenduojama
ūkio subjektų poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti, nurodyta 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.
Oro teršalų emisijos kiekio įvertinimui naudojamas Europos Agentūros Oro teršalų emisijos
aprašo vadovas EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019.
Esama situacija. Sumodeliavus oro taršą nustatyta, kad didžiausia 24 valandų vidurkio 100ojo procentilio amoniako pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sukeliama veiklos yra
14,25 µg/m³ (t. y. 0,356 RV (ribinė vertė), kai RV yra 40 µg/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama
320 m atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo Papilės ŽŪB taršos šaltinių. Didžiausia
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veiklos yra 13,21 µg/m³ (t. y. 0,0661 RV, kai RV yra 200 µg/m³), kuri pasiekiama 92 m atstumu
pietvakarių kryptimi nuo Papilės ŽŪB taršos šaltinių. Didžiausia metų vidutinė NO₂ pažemio
koncentracija aplinkinėse teritorijose, sukeliama veiklos yra 1,283 µg/m³ (t. y. 0,0321 RV, kai RV
yra 40 µg/m³), kuri pasiekiama 92 m atstumu šiaurės vakarų kryptimi nuo Papilės ŽŪB taršos
šaltinių. Didžiausia 1 valandos 99,8-o procentilio NO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse
teritorijose, sukeliama veiklos yra 2,726 µg/m³ (t. y. 0,0136 RV, kai RV yra 200 µg/m³), pasiekiama
246 m atstumu šiaurės kryptimi nuo Papilės ŽŪB taršos šaltinių. Didžiausia metų vidutinė kietųjų
dalelių (KD10) pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sukeliama veiklos yra 0,2953 µg/m³
(t. y. 0,00738 RV, kai RV yra 40 µg/m³), kuri pasiekiama 130 m atstumu rytų kryptimi nuo Papilės
ŽŪB taršos šaltinių. Didžiausia 24 valandų 90,4-o procentilio KD10 pažemio koncentracija
aplinkinėse teritorijose, sukeliama veiklos yra 0,8067 µg/m³ (t. y. 0,0161 RV, kai RV yra 50 µg/m³),
ši maksimali koncentracija pasiekiama 130 m atstumu rytų kryptimi nuo Papilės ŽŪB taršos šaltinių.
Didžiausia metų vidutinė KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sukeliama veiklos
yra 0,1915 µg/m³ (t. y. 0,00958 RV, kai RV yra 20 µg/m³), ši maksimali koncentracija pasiekiama
130 m atstumu rytų kryptimi nuo Papilės ŽŪB taršos šaltinių. Didžiausia 24 valandų vidurkio 100ojo procentilio lakiųjų organinių junginių (LOJ) pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sukeliama veiklos yra 56,14 µg/m³, kuri pasiekiama 290 m atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo Papilės
ŽŪB taršos šaltinių. Didžiausia valandos 98,5-o procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse
teritorijose, sukeliama veiklos yra 55,73 µg/m³, kuri pasiekiama 207 m atstumu šiaurės rytų kryptimi
nuo Papilės ŽŪB taršos šaltinių.
Planuojama situacija. Įvertinus ūkio plėtrą gauti tokie oro taršos modeliavimo rezultatai:
nustatyta, kad po plėtros didžiausia 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio amoniako pažemio
koncentracija aplinkinėse teritorijose, sukeliama veiklos yra 48,86 µg/ m³ (t. y. 1,22 RV, kai RV yra
40 µg/ m³), ši koncentracija pasiekiama Papilės ŽŪB teritorijoje. Didžiausia 24 valandų vidurkio
100-ojo procentilio amoniako pažemio koncentracija – 38,20 µg/ m³ (t. y. 0,955 RV, kai RV yra 40
µg/ m³) yra ties Papilės ŽŪB teritorija. Didžiausia valandos 98,5-o procentilio amoniako pažemio
koncentracija aplinkinėse teritorijose, sukeliama veiklos yra 49,89 µg/ m³ (t. y. 0,249 RV, kai RV
yra 200 µg/ m³), didžiausia metų vidutinė NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sukeliama veiklos yra 4,571 µg/ m³ (t. y. 0,114 RV, kai RV yra 40 µg/ m³), didžiausia 1 valandos
99,8-o procentilio NO2 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sukeliama veiklos yra 6,984
µg/ m³ (t. y. 0,0349 RV, kai RV yra 200 µg/ m³), didžiausia metų vidutinė KD10 pažemio
koncentracija aplinkinėse teritorijose, sukeliama veiklos yra 0,6778 µg/ m³ (t. y. 0,0169 RV, kai RV
yra 40 µg/ m³), didžiausia 24 valandų 90,4-o procentilio KD10 pažemio koncentracija aplinkinėse
teritorijose, sukeliama veiklos yra 1,734 µg/ m³ (t. y. 0,0347 RV, kai RV yra 50 µg/ m³), didžiausia
metų vidutinė KD2,5 pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sukeliama veiklos yra 0,4357
µg/ m³ (t. y. 0,0218 RV, kai RV yra 20 µg/ m³). Šios maksimalios koncentracijos pasiekiamos
Papilės ŽŪB teritorijoje. Didžiausia 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio LOJ pažemio
koncentracija aplinkinėse teritorijose, sukeliama veiklos yra 116,3 µg/ m³, didžiausia valandos 98,5o procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sukeliama veiklos yra 131,8 µg/
m³; šios maksimalios koncentracijos pasiekiamos ties Papilės ŽŪB teritorijos riba.
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, 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.
Sumodeliavus esamos ir planuojamos ūkinės veiklos oro taršą kartu su fonine tarša nustatyta,
kad nei esamoje situacijoje, nei po ūkio plėtros nė vienas teršalas neviršija ribinių verčių už ŽŪB
„Papilė“ sklypo ribų.
Esama situacija. Kvapų emisija, susidaranti galvijų laikymo metu, skaičiuota vadovaujantis
2009 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-602
patvirtintomis ,,Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklės ŽŪ TPT 01:2009“; kvapo
sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa „ADMS“ (patvirtinta LR aplinkos apsaugos
agentūros
2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintose „Ūkinės veiklos
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rekomendacijose“). Kvapų ribinės vertės reglamentuojamos Lietuvos higienos normoje HN
121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V885. Kvapai bendrovėje sklinda nuo tvartų, mėšlidės, skysto mėšlo rezervuarų, siloso tranšėjų.
Nustatyta, kad esamoje situacijoje didžiausia valandos 98,08-o procentilio kvapų pažemio
koncentracija aplinkinėse teritorijose nuo bendrovės komplekso yra 0,749 OUE/m³ (t. y. 0,0936 RV,
kai RV yra 8 OUE/m³), kuri pasiekiama 92 m atstumu pietvakarių kryptimi nuo Papilės ŽŪB taršos
šaltinių.
Prognozuojama situacija. Kvapai bendrovėje esamoje situacijoje ir perspektyvoje sklis nuo
tvartų, mėšlidės, skysto mėšlo rezervuarų, nuo siloso tranšėjų, tačiau pagrindinis kvapo šaltinis –
projektuojama mėšlidė. Nustatyta, kad po plėtros didžiausia valandos 98,08-o procentilio kvapų
pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sukeliama veiklos sieks 1,565 OUE/m3 (t. y. 0,196
RV, kai RV yra 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 sieks 1,4 OUE/m3. Kvapo emisijos nustatytos artimiausioje gyvenamoje
aplinkose Vegerių k. 2, kuris nuo esamos fermų teritorijos nutolęs apie 50 m, o nuo esamo
artimiausio tvarto – 108 m; Vegerių k. 1, nuo esamos fermų) teritorijos nutolęs per 54 m, o nuo
esamo artimiausio tvarto – 163 m. Nors po tvartų, skysto mėšlo rezervuaro, ir mėšlidės įrengimų
kvapo emisija padidės 1,48 kartus, kvapo ribinės vertės nei ant bendrovės teritorijos ribos, nei už
teritorijos ribos nebus viršijamos ir nesieks šiuo metu galiojančios 8 OUE/m3 ribinės vertės, bei nuo
2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios naujos kvapo ribinės vertės – 5 OUE/m3.
Komplekse jau esamoje situacijoje naudojamas ir po plėtros bus naudojamos kvapų mažinimo
priemonės: rezervuarų, mėšlidžių dengimas šiaudais bei purškiami arba pilami probiotikai.
Triukšmo modeliavimui atlikti naudota licencijuota kompiuterinė programa CADNA A 4.6.
Triukšmo ribines vertes reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau – HN
33:2011), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d.
įsakymu Nr. V-604.
Praplėtus ūkį reikšmingų naujų triukšmo šaltinių atsiradimas neprognozuojamas, pasikeis 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, kad dažniau gali atvykti transportas, išvežantis gyvūnines atliekas.
Kadangi bendrovėje naudojamų traktorių amžius nesiekia 10 metų, ataskaitos vertinime
priimta, kad visi ūkyje naudojami traktoriai kelia po 96 dB(A) triukšmo lygį (PAV ataskaitos rengėjo
pateiktas dokumentas, kuriame pateikiami realiai atlikti triukšmo matavimo rezultatai nuo ūkyje
naudojamų traktorių: Noise NavigatorTM Sound Level Database with Over 1700 Measurement
Values“. Universitet of Michigan, Departament of Environmental Health Science, Ann Arbor).
Priimta kad visoje bendrovės teritorijoje važinėja 2 traktoriai/krautuvai keliantys maksimalų
triukšmo lygį. Bendrovėje naudojama stacionari triukšmo įranga: robotizuoti melžimo įrenginiai,
mėšlo šalinimo skreperiai, transporteriai; skaičiavimuose priimta, kad jų keliamas triukšmo lygis
yra 85 dB(A). PAV ataskaitos rengėjo pateiktais duomenimis supančioje teritorijoje foninių triukšmo
šaltinių nėra, todėl jie nėra analizuojami.
Modeliuojant triukšmą, įvertinta esama ir projektuojama situacija, nuo mobilių
(autotransportas) ir stacionarių (robotizuoti melžimo įrenginiai, mėšlo šalinimo skreperiai,
transporteriai) triukšmo šaltinių.
Esamoje situacijoje transporto sukeliamo triukšmo modeliavimas parodė, kad ties artimiausių
gyvenamųjų sodybų sklypo ribomis triukšmo lygiai atitinka HN 33:2011 ribines vertes: ties Vegerių
k. 1 dienos metu – 40,6 dB(A) (RV – 65 dB(A)), vakaro ir nakties metu – 19 dB(A) (RV atitinkamai
– 60 dB(A) ir 55 dB(A)), paros – 37,8 dB(A) (RV – 65 dB(A)); ties Vegerių k. 2 dienos metu –
48,6 dB(A), vakaro ir nakties metu – 21,5 dB(A), paros – 45,7 dB(A).
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ties Vegerių k. 1 dienos metu – 26,7 dB(A) (RV – 55 dB(A)), vakaro ir nakties metu – 19,5 dB(A)
(RV atitinkamai – 50 dB(A) ir 45 dB(A)), paros – 27,9 dB(A) (RV – 55 dB(A)); ties Vegerių k. 2
dienos metu – 30,8 dB(A), vakaro ir nakties metu – 21,9 dB(A) (RV – atitinkamai 50 dB(A) ir 45
dB(A)), paros – 31 dB(A) (RV – 55 dB(A)).
Vertinant projektinę triukšmo situaciją nuo PŪV mobilių triukšmo šaltinių, skaičiavimais
nustatyta, jog viršijimai nėra prognozuojami, didžiausias triukšmo lygis ties gyvenamąja aplinka
dienos metu nustatytas 49 dB(A) (RV – 65 dB(A)), vidutinė paros – 46 dB(A) (RV – 65 dB(A)).
Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje sukeliamo transporto triukšmo lygio skaičiavimai
parodė, kad triukšmo lygio viršijimų prie artimiausių gyvenamųjų sklypų nebus ir
neprognozuojama. Vakaro ir nakties (19.00-7.00 val.) metu planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje
transportas nevažinės. Triukšmo lygių viršijimų už nagrinėjamos teritorijos ribų nenustatyta.
Kadangi triukšmo viršijimų nenustatyta, triukšmo mažinimo priemonės nenumatytos.
Siekiant išvengti galimo laikino triukšmo statybos metu, nedirbti su triukšmą skleidžiančia
darbų įranga arti gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro
ir nakties metu.
PAV ataskaitoje atliktas vertinimas parodė, kad oro taršos, kvapų, triukšmo ribinės vertės
neišeina ir po plėtros neišeis iš bendrovės teritorijos; PAV ataskaitoje pateiktos išvados, kad
triukšmo lygis, kvapo ir oro taršos vertės atitinka arba nesiekia teisės aktuose reglamentuojamų
ribinių verčių, yra pagrįsti motyvai dėl pritarimo planuojamai ūkinei veiklai.
Pasiūlymų per supažindinimo su PAV ataskaita laikotarpį iš visuomenės negauta. Po
suinteresuotos visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita, dokumento rengėjo pateikta
informacija, visuomenė pasisakė, kad yra patenkinti pristatymu ir numatytomis bei jau taikomomis
priemonėmis, kad jaučiasi pagerėjusi situacija dėl kvapų. Atsižvelgiant į gautą raštišką Daubiškių
kaimo bendruomenės prašymą srutos nebus laistomos aplink gyvenvietę esančiose pievose.
Atsižvelgiant į Akmenės rajono savivaldybės prašymą, šiaurės vakarinėje pusėje, iškart už plėtros
teritorijos gyvenamosioms teritorijoms numatytos želdinių juostos kvapų poveikio sumažinimui.
Šiaulių departamentas, įvertinęs pateiktą informaciją dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos pritaria ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.
Šiaulių departamento direktorė

Simona Abromavičienė

R. Pabijanskienė, tel. (8 41) 59 63 81, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. rima.pabijanskiene@nvsc.lt
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DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Akmenės rajono savivaldybės administracija, kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektas,
gavo parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ,,Papilės ŽŪB
galvijų ūkio plėtra“ (toliau-Ataskaita).
Savivaldybės administracija derina parengtą Ataskaitą ir pritaria planuojamai ūkinei veiklai.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus pareigas

S. Vilkas, tel. (8 425) 59772
El. p. svajunas.vilkas@akmene.lt
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Ventos regioninio parko direkcijai
DĖL PAPILĖS ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATASKAITOS
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kaip planuojamos ūkinės
veiklos (toliau – PŪV) poveikio aplinkai vertinimo subjektas, pagal kompetenciją išnagrinėjo pateiktą
Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros Akmenės r. sav., Papilės sen., Vegerių k. poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitą (toliau – Ataskaita).
Pritariame Ataskaitos kokybei ir neprieštaraujame, kad PŪV būtų vykdoma su sąlyga, kad
bus įgyvendinamos Ataskaitoje numatytos reikšmingo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo ir
kompensavimo priemonės bei vykdomas Ataskaitos 2.11 skyriuje „Stebėsena (monitoringas)“
numatytas požeminio vandens monitoringas.
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DĖL PAPILĖS ŽŪB PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – PAPILĖS ŽŪB GALVIJŲ
ŪKIO PLĖTROS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjusi Jūsų parengtą Papilės ŽŪB
planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitą (toliau – PAV ataskaita), įvertinusi poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas
dėl PAV ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies
1 punktu, teikia motyvuotus reikalavimus pataisyti ir papildyti PAV ataskaitą:
1. PAV ataskaitos 1.2 papunktyje nurodoma, kad „teritorijoje prie tvartų, srutų rezervuarų
dengta skaldos dangomis, o prie planuojamų tvartų ir mėšlidės planuojama įrengti patogią
privažiavimui ir vietos autotransporto manevravimui betoninę dangą“. Prašome pagrįsti, kaip
susidarysiančios paviršinės nuotekos nuo galimai taršių teritorijų per teritorijas dengtomis skaldos
dangomis nepateks į gruntą.
2. Vadovaujantis Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo, 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) 32.2. punkto nuostatomis,
nevalytos buitinės nuotekos 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. Jei šis kiekis yra viršijamas, gamybinės ir buitinės nuotekos, prieš
išleidžiant į srutų sukauptuvus, bei srutas ir skystą mėšlą planuojant panaudoti laukų tręšimui, turi
būti iki nustatytų reikalavimų nuotekų išleidimui į gamtinę aplinką, išvalomos nuotekų valymo
įrenginiuose. Prašome pateikti informaciją koks nevalytų buitinių ir gamybinių nuotekų kiekis
susidarys nuo bendro susidarysiančio srutų ir skysto mėšlo kiekio.
3. PAV ataskaitos 2.1.1 papunktyje (ir kitur ataskaitoje) teigiama, kad “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”. Toliau rašoma, kad
paviršinis lietaus vanduo nuo stogų ir švarių teritorijų pateks į melioracijos griovį, kuris už 2 km
įteka į Vėgerės upelį, kuris įteka į Avilio (iš tiesų – Avižlio) upelį. Tuo tarpu pastarasis įteka į
Ventos upę. Prašome patikslinti informaciją.
4. Prašome pateikti esamos ir planuojamos aplinkos oro taršos informaciją lentelės forma,
kurioje būtų nurodyta veiklos rūšis, aplinkos oro taršos šaltinio pavadinimas, jo numeris, teršalų
pavadinimas su kodu, vidutinės ir maksimalios taršos vienkartinis dydis (g/s) ir numatoma metinė

2
tarša (t/m.) bei taršos šaltinių fiziniai duomenys: koordinatės, aukštis (m), išmetimo angos
matmenys (m), srauto greitis (m/s), temperatūra (oC), tūrio debitas (Nm3/s), teršalų išmetimo trukmė
(val./m). Taip pat pridėkite esamos ir planuojamos metinės taršos į aplinkos orą paskaičiavimus.
5. Prašome pateikti schemą su pažymėtais esamais ir planuojamais aplinkos oro taršos
šaltiniais.
6. PAV ataskaitos 2.5.1 papunktyje neteisingai nurodyta PŪV teritorijos kraštovaizdžio
vizualinė struktūra. Prašome patikslinti šią informaciją.
7. PAV ataskaitos 2.5.1 papunktyje (ir kitur ataskaitoje) yra nurodoma, siekiant pagerinti
fermos estetinį vaizdą, labiau prislopinti kvapų sklidimą Daubiškių ir Papilės gyventojams yra
numatoma žalioji priemonė – apželdinimas šiaurės vakarinėje pusėje, iškart už plėtros teritorijos.
Atkreipiame dėmesį, kad PAV ataskaitoje minimos artimiausios didesnės gyvenvietės planuojamo
ūkio atžvilgiu yra šiaurės rytų pusėje, todėl numatomus želdinius būtų tikslinga įveisti ir už šiaurės
rytinės PŪV teritorijos dalies. Tai turėtų prislopinti kvapų sklidimą iš ūkio dėl vyraujančių šalyje
pietvakarių krypties vėjų.
Prašome Jūsų pataisyti ir papildyti PAV ataskaitą pagal aukščiau pateiktas pastabas ir pateikti
Agentūrai pakartotinam nagrinėjimui, vadovaujantis PAV įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi. Turi būti
pateikta pataisytos ir papildytos PAV ataskaitos aktuali redakcija, nes vadovaujantis Tvarkos aprašo
87 punktu, Agentūra privalės PAV ataskaitą paskelbti visuomenei susipažinti savo interneto
svetainėje.
Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka1.
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DĖL PAPILDYTOS PAPILĖS ŽŪB PAV ATASKAITOS
Teikiame pagal pastabas papildytą PAV ataskaitą planuojamai ūkinei veiklai - Papilės
ŽŪB Galvijų ūkio plėtrai ir prašome priimti sprendimą dėl veiklos galimybių.
Ataskaita papildyta pagal pastabas:
1. PAV ataskaitos 1.2 papunktyje nurodoma, kad „teritorijoje prie tvartų, srutų
rezervuarų dengta skaldos dangomis, o prie planuojamų tvartų ir mėšlidės planuojama įrengti
patogią privažiavimui ir vietos autotransporto manevravimui betoninę dangą“. Prašome
pagrįsti, kaip susidarysiančios paviršinės nuotekos nuo galimai taršių teritorijų per teritorijas
dengtomis skaldos dangomis nepateks į gruntą.
Atsakymas. Ataskaitoje įsivėlusi techninė klaida, todėl patikslinama informacija.
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. Užsakovo (PŪV organizatoriaus) pageidavimu nuo
teritorijos kietų dangų surinktos lietaus nuotekos pateks į vieną iš skysto mėšlo rezervuarų ir
bus išlaistomos kartu su skystu mėšlu sezono metu.
2. Vadovaujantis Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo,
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)
32.2. punkto nuostatomis, nevalytos buitinės nuotekos 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. Jei šis kiekis yra viršijamas,
gamybinės ir buitinės nuotekos, prieš išleidžiant į srutų sukauptuvus, bei srutas ir skystą mėšlą
planuojant panaudoti laukų tręšimui, turi būti iki nustatytų reikalavimų nuotekų išleidimui į
gamtinę aplinką, išvalomos nuotekų valymo įrenginiuose. Prašome pateikti informaciją koks
nevalytų buitinių ir gamybinių nuotekų kiekis susidarys nuo bendro susidarysiančio srutų ir
skysto mėšlo kiekio.
Atsakymas. Atsižvelgiant į naujausią nuotekų tvarkymo reikalavimą (32.2 punktą),
PAV ataskaitos dokumentas patikslinamas, nurodant, kad 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 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.
Buitinės nuotekos rezervuaruose sudarys 0,05 proc., todėl jų laikymas neprieštarauja
galiojančiam nuotekų tvarkymo reglamentui.
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3. PAV ataskaitos 2.1.1 papunktyje (ir kitur ataskaitoje) teigiama, kad “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”. Toliau
rašoma, kad paviršinis lietaus vanduo nuo stogų ir švarių teritorijų pateks į melioracijos griovį,
kuris už 2 km įteka į Vėgerės upelį, kuris įteka į Avilio (iš tiesų – Avižlio) upelį. Tuo tarpu
pastarasis įteka į Ventos upę. Prašome patikslinti informaciją.
Atsakymas. Gramatinė klaida dėl Avižlio upelio pataisyta. Dėl aiškumo ataskaitoje
performuojamas aprašymas, detaliau paaiškinant švarių lietaus nuotekų kelią.
Ataskaitoje patikslinama informacija, kad paviršinės nuotekos tiesiogiai į Ventos upę
nepateks. Paviršinis lietaus vanduo nuo stogų ir švarių teritorijų pateks į melioracijos griovį,
kuris už 2 km įteka į Vėgerės upelį. Tada 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 minėta, tiesioginių intakų, per kuriuos nuo fermos paviršinės nuotekos galėtų tekėti į upę
– nėra, intakai įsilieja į upę tik už 15 km.

pav. Paviršinės nuotekos tiesiogiai į Ventos upę nepateks. Paviršinių švarių lietaus nuotekų kelias
esamomis vandens tėkmėmis iki Ventos upės siekia apie 15 km

4. Prašome pateikti esamos ir planuojamos aplinkos oro taršos informaciją lentelės
forma, kurioje būtų nurodyta veiklos rūšis, aplinkos oro taršos šaltinio pavadinimas, jo numeris,
teršalų pavadinimas su kodu, vidutinės ir maksimalios taršos vienkartinis dydis (g/s) ir
numatoma metinė tarša (t/m.) bei taršos šaltinių fiziniai duomenys: koordinatės, aukštis (m),
išmetimo angos matmenys (m), srauto greitis (m/s), temperatūra (oC), tūrio debitas (Nm3/s),

UAB EKOSTRUKTŪRA
Uždaroji akcinė bendrovė „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el.
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304230247, PVM kodas LT100010120715

teršalų išmetimo trukmė (val./m). Taip pat pridėkite esamos ir planuojamos metinės taršos į
aplinkos orą paskaičiavimus.
Atsakymas. PAV ataskaita papildyta naujomis lentelėmis, pateikiant prašomus
duomenis (žiūr. 16-19 lenteles puslapiuose 32-38).
5. Prašome pateikti schemą su pažymėtais esamais ir planuojamais aplinkos oro taršos
šaltiniais.
Atsakymas. Schema su pažymėtais esamais ir planuojamais aplinkos oro taršos
šaltiniais pridedama 9 paveiksle (39 psl.).
6. PAV ataskaitos 2.5.1 papunktyje neteisingai nurodyta PŪV teritorijos
kraštovaizdžio vizualinė struktūra. Prašome patikslinti šią informaciją.
Atsakymas. 2.5.1 papunktyje informacija ištaisyta. Patikslinta informacija ir 4 punkte
(Santraukoje).
7. PAV ataskaitos 2.5.1 papunktyje (ir kitur ataskaitoje) yra nurodoma, siekiant
pagerinti fermos estetinį vaizdą, labiau prislopinti kvapų sklidimą Daubiškių ir Papilės
gyventojams yra numatoma žalioji priemonė – apželdinimas šiaurės vakarinėje pusėje, iškart
už plėtros teritorijos. Atkreipiame dėmesį, kad PAV ataskaitoje minimos artimiausios didesnės
gyvenvietės planuojamo ūkio atžvilgiu yra šiaurės rytų pusėje, todėl numatomus želdinius būtų
tikslinga įveisti ir už šiaurės rytinės PŪV teritorijos dalies. Tai turėtų prislopinti kvapų sklidimą
iš ūkio dėl vyraujančių šalyje pietvakarių krypties vėjų.
Atsakymas. Į pastabą atsižvelgiama. Su užsakovu suderinta, kad apželdinimas bus
įrengiamas tiek šiaurės vakarinėje pusėje, tiek ir už šiaurės rytinės PŪV teritorijos dalies. PAV
ataskaita patikslinama šia informacija.

Aktuali redakcijos versija skelbiama: https://www.ekostruktura.lt/visuomenesinformavimas/
Pridedama: papildyta PAV ataskaitos elektroninė versija (pdf ir word formatais).
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