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DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Ekostruktūra“ parengtą
Papilės žemės ūkio bendrovės planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – Papilės ŽŪB galvijų
ūkio plėtros poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV Programa), poveikio aplinkai
vertinimo subjektų išvadas bei suinteresuotos visuomenės pasiūlymus.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių
departamentas 2020-12-22 raštu Nr. (6-11 14.3.2E)2-143803 ir 2020-12-23 raštu Nr. (6-25 14.3.2 E)2145072 pritarė PAV Programai. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių
teritorinis skyrius 2020-12-15 raštu Nr. (9.38-Š)2Š-653 pateikė išvadą, kad PAV Programai pritaria bei
nurodė, kad PŪV PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2020-12-21
raštu Nr. 9.4-6-1251 pritarė PAV programai ir nurodė, kad pageidauja nagrinėti atliktą PŪV PAV
ataskaitą. Akmenės rajono savivaldybės administracija 2020-12-28 raštu Nr. S-3271 pateikė pastabas
PAV Programai. Dokumentų rengėjui papildžius PAV Programą pagal pateiktas pastabas, Akmenės
rajono savivaldybės administracija išvadų dėl papildytos PAV Programos per nustatytą terminą
nepateikė, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 8 straipsnio 7 dalimi laikoma, kad PAV Programai pritarė. Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2021-02-02 raštu Nr. (4)-V3-160 nurodė, kad
išnagrinėjo PAV Programą ir esminių pastabų jei neturi. Suinteresuota visuomenė – Daubiškių
gyvenvietės bendruomenė 2020-12-23 el. laišku pasiūlė PAV dokumentų rengėjui ir PŪV
organizatoriui suorganizuoti susitikimą su gyventojais, kurio metu būtų paaiškinta, kaip planuojama
utilizuoti PŪV metu susidarysiančias srutas ir užtikrinti, kad jos nebūtų laistomos aplink Daubiškių
gyvenvietę. PAV dokumentų rengėjas 2021-01-14 raštu Nr. 21-211 pranešė Daubiškių gyvenvietės
bendruomenei, kad kartu su PAV organizatoriumi įsipareigoja surengti susitikimą, ir nurodė, kad
vietos gyventojai bus informuoti apie viešą visuomenės susirinkimą dėl PAV ataskaitos.
Išnagrinėję UAB „Ekostruktūra“ parengtą Papilės žemės ūkio bendrovės PŪV – Papilės
ŽŪB galvijų ūkio plėtros PAV Programą, įvertinę poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas bei
suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 9 dalimi, šią PAV Programą tvirtiname.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo 8 straipsnio 9 dalies nuostatomis, PAV programa galioja 3 metus nuo jos patvirtinimo
dienos.
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Rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo1 nuostatomis.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka2.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

Paulius Alejūnas, tel. 8 687 81192, el. p. paulius alejunas@aaa.am.lt
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
2 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.
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ĮVADAS
Poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) atliekamas Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtrai
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.
Šiuo metu galvijų ūkyje laikoma 1114 vnt. įvairių grupių gyvulių arba 1066 SG.
Planuojama galvijų ūkio plėtra – 1460 vnt. gyvulių arba 1340 SG, t.y. gamybos apimtis pagal SG
padidės 26%. Planuojama pastatyti du modernius tvartus, iš kurių vienas bus skirtas karvėms, kitas
- veršeliams iki mėnesio laikyti. Bus įrengta, tiršto mėšlo mėšlidė. Priklausomai nuo aplinkos oro
teršalų ir kvapų sklaidos atmosferos pažemio sluoksnyje modeliavimo rezultatų, jei bus viršijamos
didžiausios leistinos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore, PŪV vykdytojas numatys taršos
mažinimo priemones (technologines, mikrobiologines ir kt.).
Planuojamai veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (rengėjas UAB
„Ekopaslauga“) ir gauta išvada 2020-10-29 Nr. (30.2)-A4E-9722, kad poveikio aplinkai
vertinimas privalomas (pateikta 2 priede).
Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo buvo atliekama, kadangi planuojama ūkinė
veikla patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo 2 priedo ūkinių veiklų sąrašą (punktus 1.1. punktą: “Intensyvus gyvūnų ar paukščių
auginimas statiniuose, jeigu vietų jiems laikyti yra: 1.1.4. p.: “karvėms, buliams – 250 ar daugiau”;
14.*** punktą: „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas,
rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio
aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar
išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos
modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų
technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą
poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.”
Rengiamame PAV bus atsižvelgiama į šiuos Aplinkos apsaugos agentūros motyvus, kurie
nurodyti priimtoje atrankos išvadoje:
Į normatyvinę 500 m sanitarinės apsaugos zoną patenka namų valdos ir gyvenamieji
namai (Vegerių k. 1 ir Vegerių k. 2, Papilės sen., Akmenės r. sav.). Atliekant privalomą poveikio
aplinkai vertinimą būtų įvertintas poveikis gyvenamajai aplinkai bei suplanuotos poveikį
mažinančios priemonės.
Atlikus privalomą poveikio aplinkai vertinimą būtų detaliai įvertintos probiotikų ar kitų
priemonių taikymo galimybės išplečiant galvijų komplekso veiklą, nustatytos aplinkos oro taršą
mažinančios priemonės.
Atlikus privalomą poveikio aplinkai vertinimą būtų detaliai įvertintos probiotikų taikymo
galimybės išsiskiriančių kvapų sumažinimui po galvijų ūkio plėtros, ar nustatytos kitos kvapų
poveikį mažinančios priemonės.
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Atlikus privalomą poveikio aplinkai vertinimą būtų įvertinta kokiu atstumu nuo PŪV ir
gyvenamųjų teritorijų nutolę bendrovės deklaruojami tręšimo laukai (ūkis yra deklaravęs 1803 ha
dirbamos žemės) bei įvertintas suminis amoniako teršalų poveikis aplinkai.
Poveikio aplinkai vertinimo metu visuomenė būtų visapusiškai supažindinta su PŪV, būtų
suteikta daugiau galimybių suinteresuotai visuomenei dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo
procese, teikti pasiūlymus dėl PŪV, kuriuos PŪV užsakovas privalėtų argumentuotai įvertinti.
Poveikio aplinkai vertinimo metu būtų išanalizuotos alternatyvos (vietos, technologijos,
techninės įrangos ir pan.), ko pasėkoje būtų galima parinkti geriausią sprendimą PŪV.
Įvertinus planuojamos ūkinės veiklos mastą ir pobūdį, svarbu pažymėti, kad poveikio
aplinkai vertinimo metu būtų įgyvendinti PAV Įstatymo 4 straipsnyje numatyti poveikio aplinkai
vertinimo tikslai padėsiantys detaliai:
-

nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės
veiklos poveikį šiems aplinkos elementams (dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos
gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei) taip pat
materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir šių elementų
tarpusavio sąveikai;

-

nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės
veiklos sukeliamų fizikinių veiksnių poveikį visuomenės sveikatai, taip pat aplinkos
elementų ir visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai;

-

nustatyti galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkos elementams ir
visuomenės sveikatai dėl planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizikos dėl
ekstremaliųjų įvykių ir (ar) galimų ekstremaliųjų situacijų;

-

nustatyti priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti numatomo reikšmingo
neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, jį sumažinti ar, jeigu įmanoma,
jį kompensuoti;

nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį, vietą ir (ar) poveikį
aplinkai, atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos, gaisrinės ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.
PAV programa rengiama, siekiant nustatyti planuojamos ūkinės veiklos PAV aspektus ir
vertinimo apimtį. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesas:
-

•
•
•

PAV PROGRAMOS parengimas, viešinimas, derinimas ir tvirtinimas;
PAV ATASKAITOS rengimas, viešinimas, viešas supažindinimas, derinimas;
SPRENDIMO dėl veiklos leistinumo priėmimas.

Programos rengimo tikslai:
•
•

nustatyti PAV ataskaitos turinį ir apimtį bei joje nagrinėjamus klausimus;
užtikrinti, kad PAV ataskaitoje bus išsamiai nagrinėjamas reikšmingas poveikis
aplinkai ir visuomenės sveikatai bei bus pateikta informacija, reikalinga priimti
5
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•
•

motyvuotą sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį bei poveikį
aplinkai ir visuomenės sveikatai, leistina pasirinktoje vietoje;
skatinti neigiamo poveikio prevencijos ir sumažinimo priemonių bei alternatyvių
priemonių planavimą ir svarstymą ankstyvojo veiklos planavimo metu;
numatyti, kokie metodai bus taikomi planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkai
prognozuoti, jo svarbai nustatyti ir įvertinti.

PAV subjektai, kurie teiks savo išvadas dėl PAV programos ir PAV ataskaitos yra:
• 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 priims atsakinta institucija –
Aplinkos apsaugos agentūra.
PAV programa parengta bei PAV ataskaita bus rengiama, poveikio aplinkai ir
visuomenės sveikatai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis:
• „Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymu“, 1996 m. rugpjūčio 15d. Nr.1-1495 ir vėlesniais pakeitimais (Aktuali
redakcija nuo 2017-11-01).
• „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 2020-05-01).
• „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 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 202012-23 Nr. (6-25 14.3.2 E)2-145072. Pritarė be pastabų.
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba raštu 2020-12-21 Nr. 9.4-6-1251 Pritarė be
pastabų. 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
6
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•

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. Raštai pateikti 3 priede.
PAV ataskaitoje bus 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.
Gauti visuomenės pasiūlymai į kuriuos atsižvelgiama. Gautas Daubiškių kaimo
bendruomenės pasiūlymas programai, kad srutos nebūtų laistomos aplink gyvenvietę esančiose
pievose, taip pat prašo susitikimo, kad paaiškinti visuomenei apie projektą ir srutų laistymą.
Bendruomenė raštiškai informuota, kad į jų pasiūlymus bus atsižvelgiama, susirinkimo
metu bus pristatoma poveikio aplinkai vertinimo ataskaita visuomenei, o su užsakovu – Papilės
žemės ūkio bendrovės pirmininku Algiu Revucku taip pat yra suderinta, kad susirinkimo metu su
gyventojais bus geranoriškai tariamasi dėl atstumo, kuriuo aplink gyvenvietę nelaistyti srutų.
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1

PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA
1.1

Vieta, veiklos aprašymas

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.

PŪV vieta

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.
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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 - Vegerės upelį; nuotekos nuo betonuotų,
potencialiai taršių dangų pateks į srutų rezervuarą Nr.4; lietaus nuotekos nuo mėšlidės, pateks į
srutų rezervuarą Nr.4. Pateikta paveiksle žemiau.
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.
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
9
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kvapams. Iš viršaus plėvelė prispaudžiama padangomis, neleidžiančiomis ją pakelti vėjuotą dieną.
Dėl to ataskaitoje vertinamas kvapo išsiskyrimas tik nuo ploto, kuris atidengiamas pašarų
paėmimo metu. Maksimaliai atvira vieta gali siekti iki 2 x 9 m, arba 18 m2.

2 pav.

Planuojamų statinių vietos, rezervuarų, tvartų numeracija

1 Lentelė. Planuojamų galvijų grupės ir skaičius.
Galvijų grupė

Melžiamos karvės, užtrūkusios ir
besiveršiuojančios
Veršeliai iki 1 mėnesio
VISO:

Melžiamos karvės, užtrūkusios ir
besiveršiuojančios
Veršeliai iki 1 mėnesio
VISO:

Galvijų skaičius,
vnt.

Sutartiniai gyvuliai (SG)
Vienas gyvūnas sudaro SG
Visi gyvūnai
sudaro SG

ESAMA
SITUACIJA
1050

1

1050

64
1114
PLANUOJAMA
SITUACIJA
1300

0,25

16
1066

1

1300

160
1460

0,25

40
1340
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2 Lentelė. Informacija apie bandos laikymo vietą ir susidarantį mėšlą
Galvijų grupės

Tvarto Nr.

Gyvulių skaičius

Susidarančio
mėšlo pobūdis

1050
64
1114

Skystas mėšlas
Ant tiršto mėšlo

1050
250
160
1460

Skystas mėšlas
Ant tiršto mėšlo
Ant tiršto mėšlo

ESAMA
SITUACIJA
Melžiamos karvės, užtrūkusios ir besiveršiuojančios
1, 2, 3
Veršeliai iki 1 mėnesio
2
VISO:
PLANUOJAMA
SITUACIJA
Melžiamos karvės
1, 2, 3
Užtrūkusios ir besiveršiuojančios
4 (planuojamas)
Veršeliai iki 1 mėn.
5 (planuojamas)
VISO:

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:
•
•
•
•
•

•
•

Esama situacija

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;
nuotekos nuo betonuotų, potencialiai
taršių dangų pateks į srutų rezervuarą
Nr.4;
lietaus nuotekos nuo mėšlidės pateks į
srutų rezervuarą Nr.4.

Planuojamos plėtra
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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

iš 1 gyvulio
per mėn., m3

gyvulio,
m3/mėn.
1,76+0,8
(plovimui)

Karvės (melžiamos)
Karvės
(užtrūkusios,
besiveršiuojančios
)
Veršeliai iki 6 mėn.
amžiaus

Gyvulių skaičius,
vnt.

Iš viso tiršto

Iš viso skysto

mėšlo per
mėnesį, m3

mėšlo per
mėnesį,
m3

10
50

2688

1,47

0,41

25
0

367,5

102,5

0,29

0,04

16
0

46,4

6,4

Iš viso tiršto mėšlo per 1
mėnesį, m3
Iš viso srutų per 1 mėnesį, m3
Kaupimo trukmė, mėn.
Iš viso tiršto mėšlo per 6
mėnesius, m3
Iš viso skysto mėšlo per 6
mėnesius, m3
Krituliai, patenkantys į srutų
Vieno rezervuaro plotas 1052,704
rezervuarus per
m2, 56 mėn.
5263,52 m2
Krituliai, patenkantys į mėšlidę per 6
Mėšlidės plotas 1023 m2
mėn.
Krituliai, patenkantys ant
Betonuotos aikštelės plotas 4605 m2
betonuotos
potencialiai taršios dangos per 6
mėn.

Turimi 4 rezervuarai
Planuojamas skysto mėšlo rezervuaras
Nr.5
Planuojama tiršto mėšlo mėšlidė

Tūris vieno 4200 m3, keturių - 16800
m3
Tūris vieno 4200 m3

Plotas 1023 m2; tūris 2557 m3

413,9

6
2483,4

2796,9
6

16781,
4
2000,1
322,7
1452,4

20556,
6
16800,
0
4200
21000,
0
2557
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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
Vidutinis suvartojamo
vandens kiekis vienam
galvijui (įskaitomas vanduo
girdymui, pašarų ruošimui,
įrenginiams, tešmenims ir
patalpoms plauti), l/parą

Galvijų grupė

Melžiama karvė (7000
kg
pieno per metus)
Užtrūkusios,
besiveršiuojančios
karvės
Veršeliai iki 2 mėn.

Galvijų
skaičius,

Vidutinis suvartojamo
vandens kiekis galvijų
grupei, l/parą

100

1050

105000

55

250

13750

20

160

3200

Viso, l:

121950

Viso, m3/parą

121,95

Vandens metinis poreikis gyvulių auginimui,
m3/metus

44512

Vandens poreikis buitinės reikmėms, m 3/metus
Viso:

182,5
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.
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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, didindamos susidariusio skysto mėšlo
tūrį.
Sklypai. Šiuo metu galvijų kompleksas išsidėstęs devyniuose žemės sklypuose.
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.
6 Lentelė. galvijų kompleksas Sklypų duomenys
Eil. Nr.

Nekilnojamojo
turto registro
kadastrinis Nr.

Žemės
sklypo
plotas, ha

1.

4400-0258-1033

2,0082

2.

4400-0285-7990

0,6073

3.

4400-0613-2945

2,7820

4.

4400-2214-5410

0,3738

5.

4400-2214-4845

1,6600

6.

4400-2214-3576

0,1622

7.

4400-4216-5611

0,6062

8.

4400-4216-5655

0,2330

9.

4400-2214-5175

0,7165

Viso:

Žemės paskirtis/žemės sklypo naudojimo būdas
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai
Žemės ūkio/kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai
Pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorija
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai
Žemės ūkio/ kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai

9,1492 ha

7 Lentelė. Informacija apie esamus metinius veiklos rodiklius bei planuojamos ūkinės veiklos
numatomus naudoti preliminarus kiekius
Žaliavos ar cheminės
medžiagos pavadinimas

Matavimo
vnt.

Kombinuoti pašarai

t

Sunaudota
esamoje
veikloje per
metus
2600

Numatomas
preliminarus kiekis
po projekto
įgyvendinimo
3320

Maksimalus kiekis
žaliavų, kuris gali
būtis
saugomas vienu
metu
Savaitės poreikiai iki
80
t
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Silosas (kukurūzų)
Silosas (daugiamečių žolių)
Pašarai, grūdai
Kiti pašarai (grūdainis,
soja, rapso išspaudos,
melasa)
Šiaudai (pašarui)

t
t
t

5000
5700
1150

6360
7250
1500

t

1450

1820

t

470

600

Šiaudai (kraikui)

t

200

260

t

320

400

t

240

300

tūkst. eurų

30,133

38,0

l

45

55

Avižų ir ankštinių kultūrų
silosas
Mineraliniai ir kt. pašarų
priedai
Veterinariniai vaistai
(medikamentai)
Dezinfekcinės medžiagos
Patalpoms)
Probiotikas Slurry Bug
Kalkės

Pavadinimas
BS Sanicip šarminė
melžimo linijų plovimo ir
dezinfekavimo priemonė
„Ecoclen 205“ rūgštinė
melžimo linijų plovimo

Mėnesio poreikis 50
t
Mėnesio poreikis 20
t
400
Mėnesio poreikis 30
t
Kinta, pagal poreikį

t
t

Mato vnt.

t

t

0
33,5
10,4
13,0
Dezinfekcinės, plovimo
medžiagos
Kiekis,
Planuojamas
sunaudotas
sunaudoti
2017 m.
kiekis per metus
2,22

2,8

2,635

3,3

2,6

3,1

1,4

1,8

300

400

43,0

54,0

priemonė
Vilgiklis speniams po
melžimo „FARM Lactic
Plius“
Valiklis speniams prieš

4000
4000
1500
Mėnesio poreikis 152
t

t
t

0,2
4

Pavojingumo klasė

H314, H302, H400

H314, H272
H312, H332, H400,
H319, H314, H318
H315, H318

melžimą „FARM Lafoam“
Chloro tabletės

Vnt.

Kalkakmenis

t

-

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.
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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.
8 Lentelė. Kuro, energijos kiekiai
Kuro rūšis

Sunaudota 2019 m.

Benzinas
Dyzelinas (raudonas)

0,0225
Nenaudojamas, tik
sandėliuojamas
75
850

Dyzelinas (žalias)
Elektros energija, MWh

Planuojamos kuro sąnaudos,
t/metus
0,03
Nenaudojamas, tik
sandėliuojamas
90
1030

Kritę gyvūnai, pagal nustatytą tvarką, priduodami UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“
kaip šalutiniai gyvūniniai produktai. Planuojama, kad per metus gali susidaryti apie 10 t kritusių,
apie 0,8 t abortinių gyvulių. Jie surenkami ir priduodami UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“.
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.
Susidarančios atliekos statybos metu bus laikomos statybos vietoje, tam skirtoje
aikštelėje, o surūšiuotos bus priduotos atestuotiems atliekų tvarkytojams. Radioaktyvių atliekų
nesusidarys.
9 Lentelė. Informacija apie planuojamas atliekas statybos metu ir galvijų ūkio veiklos metu

Eil.
Nr.

Atliekų pavadinimas

ir

kartono

Atliekų
preliminarūs
metiniai kiekiai

Atliekų kodas ir
pavojingumas

1,0 t

15 01 01,
nepavojingos

1.

Popieriaus
pakuotės

2.

Mūras, betonas

10 m3

3.

Metalas (stogai) skarda

100 m2

4

Kabeliai, nenurodyti 17
04 10

0,5 t

6.

Plastikinės pakuotės

2,5 t

7.

Mišrios
atliekos

0,6 t

komunalinės

17 01 07,
nepavojingos
17 04 07,
nepavojingos
17 04 11
nepavojingos
15 01 02,
nepavojingos
20 03 01,
nepavojingos

Atliekų susidarymo
vieta

Tvartų statybos
metu

Tvartų statybos
metu

Tvarky
mo
veiklos
rūšis
Pagal
sutartį
priduos
atliekų
tvarkytoja
ms

Galvijų ūkio veikla
Gamybinė-buitinė
veikla
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8.

LED
lempos
–
elektros ir elektroninės
įrangos atliekos

0,01

9.

Naudotos padangos

0,5 t

10.

Švino akumuliatoriai

0,20 t

11.

12.

13.

14

Kita variklio, pavarų
dėžės ir tepalinė alyva
(panaudoti
tepalai)
Absorbentai,
filtrų
medžiagos
(įskaitant
kitaip
neapibrėžtus
tepalų
filtrus),
pašluostės, apsauginiai
drabužiai,
užteršti
pavojingomis
cheminėmis
medžiagomis
Atliekos,
kurių
rinkimui ir šalinimui
taikomi
specialūs
reikalavimai, kad būtų
išvengta infekcijos
Smėliagaudžių atliekos

16 02 16,
nepavojingos

Gamybinė-buitinė
veikla

16 01 03,
nepavojingos
16 06 01*,
pavojingos

0,8 t

13 02 08*,
pavojingos

0,05 t

15 02 02*,
pavojingos

Eksploatuojant
ūkio autotransportą

0,11 t

18 01 03*

Galvijų ūkio veikla

0,2061

19 08 02

Lietaus nuotekų
surinkimas

Pagal
sutartį
priduos
atliekų
tvarkytoja
ms
Išvežamos į
sąvartyną

Nagrinėjamos alternatyvos

1.2

PAV ataskaitoje numatyta nagrinėti techninių ir technologinių sprendinių, poveikį
aplinkai mažinančių priemonių variantus. Nagrinėjami variantai:
1.

0 alternatyva (nieko nedarymo). Vertinama esama situacija

2. Plėtros alternatyva su priemonėmis, galimais techninių, technologinių

sprendinių variantais.
1.3

Veiklos vykdymo etapai

Tvartų statybos vyks etapais. Atlikus PAV procedūras, pirmiausia bus statoma
mėšlidė, vėliau karvių tvartas Nr.4 ir veršelių tvartas Nr.5 ir skysto mėšlo rezervuaras
Nr.5.
Veikla būtų vykdoma šiais etapais:
•

Poveikio aplinkai vertinimas 2020-2021 m.

•

Techninio projekto parengimas 2021 m.
17
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•

Statybos darbai 2021-2022 m.

•

Eksploatacija 2021-2022 m.

2
APLINKOS KOMPONENTAI (OBJEKTAI,
PLANUOJAMA VEIKLA GALI PAVEIKTI
2.1

TERITORIJOS),

KURIUOS

Bendroji dalis

Atliekant poveikio aplinkai vertinimą (su poveikio visuomenės sveikatai vertinimu), bus
nagrinėjamas galimas poveikis:
•

gamtinei aplinkai (biologinei įvairovei, vandeniui, dirvožemiui, kraštovaizdžiui,
kultūros paveldui ir kt.);

•

visuomenės sveikatai (gyventojams galintiems patirti oro taršos poveikį,
triukšmo, kvapų poveikį).

•

bus įvertintas atliekų susidarymas, potencialios ekstremalios situacijos bei jų
valdymas.

Galimi poveikio aplinkai šaltiniai, kurie bus nagrinėjami PAV ataskaitoje:
•

tvartai gyvuliams laikyti;

•

skysto ir tiršto mėšlo tvarkymo sistemos (rezervuarai, mešlidės);

•

silosinės;

•

bendrovėje susidarančių nuotekų (buitinių, gamybinių, paviršinių) surinkimo ir
tvarkymo sistemos;

•

transportas;

•

statybos darbai.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje PŪV aplinka pirmiausia vertinama remiantis
esamais duomenų šaltiniais – oficialiais duomenimis (tai bendrieji planai, kadastrai, elektroninės
duomenų bazės Geoportal.lt, Regia.lt, vstt.lt ir kt.) bei esant poreikiui lauko tyrimais, kurie, jei to
reikalauja konkretūs aplinkos komponentai, gali būti atliekami tam tikru laiku ir pagal pripažintas
metodikas. Jei lauko tyrimų atlikimas neprivalo būti atliktas specifiniais metodais ar laiku, arba
yra atlikti tyrimai ankstesniais metais, lauko tyrimas atliekamas tyrėjui tinkamu metu, siekiant
patikslinti esamą situaciją ar įvertinti pokyčius.
Programoje pateikiami vertinimo principai arba esamos situacijos apibendrinimai, o
išsami esamos situacijos analizė bus pateikta pilnoje PAV ataskaitoje.
Atliekant PAV, bus vertinami galimi reikšmingi poveikiai:
•

tiesioginiai ir netiesioginiai,

•

suminiai, besikaupiantys (kumuliaciniai),

•

teigiami ir neigiami,
18
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•

trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai − statybos ir veiklos naudojimo
metu.

Poveikiai bus įvertinami kiekybiškai (oro kokybei, kvapams, akustiniam klimatui), mišriu
būdu, o kurių kiekybiškai įvertinti neįmanoma − kokybiškai. Nagrinėjama teritorija −
nagrinėjamos teritorijos ribos nustatomos kiekvienam vertinamam aplinkos veiksniui,
komponentui. Atlikus PAV, numatomas monitoringo planas.
PAV ataskaitoje bus 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.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje bus pateikti duomenys apie suplanuotas
gyvenamąsias, rekreacines ir kt. teritorijas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus
(pvz., detaliaisiais planais).
10 lentelė. Atliekant vertinimą, bus analizuojamas galimas poveikis gamtinei aplinkai. Lentelėje
pateikiama suvestinė informacija. Detali informacija pateikta kituose skyriuose.
Komponentas

PAV ataskaitoje bus vertinama

Aplinkos oro kokybei,
kvapų sklaida.

Vietinės taršos, kvapų vertinimas (teršalų koncentracijos
aplinkoje skaičiavimas ir gautų rezultatų palyginimas su
ribinėmis vertėmis), numatomos priemonės.

Aplinkos triukšmui

Aplinkos triukšmo lygio gyvenamojoje
modeliavimas, priemonių parinkimas/tikslinimas.

Vandens
kokybei,
hidrografiniam tinklui

Vertinamas
poveikis

aplinkoje

Galimas poveikis paviršiniams vandens telkiniams ir
požeminiam vandeniui: tarša eksploatacijos metu, tarša
avarijų metu vandens telkiniams, aplinkosauginių priemonių
parinkimas/patikslinimas.

Geologiniams aspektams, Apibūdinamos geologinės sąlygos, naudingųjų iškasenų
naudingosioms
telkiniai, galimas poveikis.
iškasenoms
Dirvožemiui

Galimi poveikis dėl derlingojo dirvožemio sluoksnio
nuėmimo, dirvos erozijos, dirvožemio taršos.

Kertinėms
miško
buveinėms, miškams

Įvertinamos kertinės miško buveinės, apžvelgiami esami
miškai, galimas poveikis

Bioįvairovei

Floros ir faunos vertinimas.

Saugomoms teritorijoms

Poveikiai saugomoms teritorijoms, saugomoms rūšims.

Kraštovaizdžiui,
gamtiniam karkasui

Įvertinamas esamas kraštovaizdis, aprašomas galimas
poveikis
kraštovaizdžio mozaikiškumui, biotopų
fragmentacijai, estetinei ir vizualinei kraštovaizdžio vertei,
rekreacijai, reljefui, gamtiniam karkasui.

- tiesioginis ir
netiesioginis,

suminis,
besikaupiantis
(kumuliacinis),

- teigiamas ir
neigiamas,

- trumpalaikis,
vidutinės
trukmės
ir
ilgalaikis,
statybos
ir
veiklos
naudojimo
metu.
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2.1

Geologinės sąlygos, naudingosios iškasenos

Geologija, naudingosios iškasenos bus aprašyta, vadovaujantis Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacinės sistemos „Geolis“ duomenimis (www.lgt.lt).
Atsižvelgiama į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, įsigaliojusiu nuo 202001-01 (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) taikytinus reglamentus.
2.2

Dirvožemis

Bus 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 eksploatacijos metu bei vykdant statybos darbus (tarša, derlingojo sluoksnio nuėmimas,
erozija).
2.3

Paviršinis vanduo

PAV programoje apžvelgiamas hidrografinis tinklas. Aprašomos paviršinių vandens
telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos 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).
Atsižvelgiama į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, įsigaliojusiu nuo 2020-01-01 (2019
m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) taikytinus reglamentus, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos
vandens įstatymu 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01).
Ataskaitoje bus išnagrinėtas nuotekų tvarkymas, vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo
reglamentu 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 (Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01), Vandens
įstatymu.
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.
11 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

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

20

Poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMA. PAPILĖS ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTRA

vidutinis
kampo

nuolydžio/polinkio

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. D198 įsakymu, suvestinė redakcija nuo 2019-12-18).

3 pav.

Vandens telkiniai (tipas pagal georeferencinių Lietuvos duomenų duombazę).
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4 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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5 pav.

2.4

Potvyniai

Požeminis vanduo

Poveikis požeminiam vandeniui bus vertinamas vadovaujantis Lietuvos geologijos
tarnybos informacinės sistemos Geolis duomenimis: „Vandenvietės“, „Eksploatuojami požeminio
vandens gręžiniai“ (šaltinis lgt.lt). Įvertinamos esamos ir projektinės vandenviečių apsaugos
zonos. Bus vadovaujamasi požeminio vandens apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, tokiais
kaip 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.
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.
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12 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

2.

Daubiškių
(Akmenės r.)

(Nr. 2896)

860 m

820 m

1_JUOSTA

1_JUOSTA
(Akmenės r.)

Daubiškių

50m_JUOSTA
(Akmenės r.)

Daubiškių

Tarša gali būti tiek vykdant statybos darbus, tiek vykdant veiklą, kurios metu susidaro
gamybinės, buitinės ir paviršinės nuotekos. Ataskaitoje bus nagrinėjamas:
•

numatomas vandens paėmimas ir vartojimas;

•

buitinių, paviršinių ir gamybinių nuotekų susidarymas;

•

galima aplinkos tarša dėl išleidžiamų nuotekų;

•

duomenys apie nuotekų šaltinius ir nuotekų surinkimą, tvarkymą.
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2.5

Žemėvalda

Planuojami du tvartai ir skysto mėšlo rezervuaras bei mėšlidė bus statomi dvejuose
sklypuose, kurių paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas - kiti žemės ūkio sklypai. žemės
paskirtis nesikeis. Sklypo 4400-0285-7990 (kadastrinis numeris 3240/0001:335) plotas 0,6073 ha,
4400- 0258-1033 (kadastrinis numeris 3240/0001:326) - 2,0082 ha. Šiems sklypams nustatytos
šios specialios žemės naudojimo sąlygos:
•

melioruotos žemės ir melioruotų statinių apsaugos zonos;

•

pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų
kaupimo įrenginiais;

•

vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;
4.elektros linijų apsaugos zonomis.

13 Lentelė. Sklypų informacija
Žemės
sklypo
plotas, ha

Eil.
Nr.

Nekilnojamojo turto
registro
kadastrinis Nr.

1.

4400-0258-1033

2,0082

2.

4400-0285-7990

0,6073

3.

4400-0613-2945

2,7820

4.

4400-2214-5410

0,3738

5.

4400-2214-4845

1,6600

6.

4400-2214-3576

0,1622

7.

4400-4216-5611

0,6062

8.

4400-4216-5655

0,2330

9.

4400-2214-5175

0,7165

Adresas
Vegerių k.5A,
Papilės sen.
Vegerių k.5, Papilės
sen.
Vegerių k.4, Papilės
sen.
Vegerių k.6, Papilės
sen.
Vegerių k.3, Papilės
sen.
Vegerių k., Papilės
sen.
Vegerių k.7, Papilės
sen.
Vegerių k., Papilės
sen.
Vegerių k.8, Papilės
sen.

Nuosavybės teisė
priklauso
Papilės ŽŪB
Papilės ŽŪB
Papilės ŽŪB
LR, nuoma su
Papilės ŽŪB
LR, nuoma su
Papilės ŽŪB
LR, nuoma su
Papilės ŽŪB
Papilės ŽŪB
LR, nuoma su
Papilės ŽŪB
LR, nuoma su
Papilės ŽŪB
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6 pav.

Sklypai, regia.lt (PŪV teritorija pažym. raudonai)

2.6

Kraštovaizdis, gamtinis karkasas, rekreacinės teritorijos

PAV Ataskaitoje bus detaliau nagrinėjamas kraštovaizdis, gamtinis karkasas ir galimas
vizualinis, struktūrinis, estetinis pokyčiai, nagrinėjamos kraštovaizdžio schemos. PAV programoje
apžvelgiami tik esminiai kraštovaizdžio aspektai.
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-irkrastovaizdis/krastovaizdis, 2020 m. informacija.

•

Nagrinėjamos vietos fotofiksacine medžiaga ir kt. informacija.

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). Žiūr. 7 pav., 10 pav.
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.
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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 V0H1-d zoną, kurioje V0 –
dominuoja neraiški vertikalioji sąskaida, H2 – vyrauja pusiau uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių
kraštovaizdis, a – kraštovaizdžio erdvinė struktūra be raiškių vertikalių ir horizontalių dominančių.
Žiūr. 8 pav., 9 pav.
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. Žiūr. 11 pav.
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. Žiūr. 12 pav.

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.
Gamtinis karkasas. PAV ataskaitoje vertinant gamtinį karkasą bus vadovaujamasi
Gamtinio karkaso nuostatais 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-96 (Suvestinė redakcija nuo 2015-1110 iki 2017-10-27), reglamentuojančiais veiklą šiose vertingose kraštovaizdžio aspektu
teritorijose.
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7 pav.
Gamtinis pobūdis pagal „Kraštovaizdžio tvarkymo zonų brėžinį1:200000“, ištrauka iš Nacionalinio
kraštovaizdžio tvarkymo plano 1 priedo.

8 pav.
Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros ir jos tipų identifikavimo studijos.
Nagrinėjama teritorija patenka į V0H1-d tipą. Šis tipas nepriskiriama prie vertingiausių šalies teritorijų
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9 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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10 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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11 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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12 pav.
Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo krypčių brėžinys pagal Nacionalinį kraštovaizdžio
tvarkymo planą, PŪV patenka į teritoriją, kur taikomi tausojančio bioprodukcinio naudojamo reglamentai

2.7

Nekilnojamosios kultūros vertybės

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.
14 Lentelė. Nekilnojamosios kultūros vertybės
Nr.

Pavadinimas

Nnikalus objekto Nr.

Atstumas nuo PŪV iki
objekto

Atstumas nuo
apsaugos zonų

1.

Vandens
malūnas
su
technologine
įranga

22039

1,1 km

1 km

2.

Papilės
kapinynas

1823

1,2 km

160 m

PŪV

iki
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3.

Papilės
piliakalnis
gyvenviete

23852

1,2 km

840 m

1,2 km

-

1,6 km

870 m

su

Papilės
koplytstulpis

2925

Papilės
piliakalnis
II,
vad.
Pašalpos
kalnu

1822

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

-

4.

13 pav.
PŪV kultūros paveldo vertybių atžvilgiu (šaltinis: kultūros paveldo vertybių duomenys iš geoportal
duombazės), 2020 m.
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2.8

Saugomos teritorijos

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.

14 pav.

Artimiausios saugomos teritorijos PŪV atžvilgiu (www.vstt.lt kadastro duomenys), 2020 m.

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.
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Parke esantis yra 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.

2.9

Biologinė įvairovė, buveinės (ES svarbos, kertinės miško buveinės)

Nagrinėjamos teritorijos biologinė įvairovė vertinama naudojantis esamais duomenimis.
Taip pat ataskaitoje bus 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.
Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių
saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinė sistema (SRIS) bus nagrinėjama PAV
ataskaitoje.
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).
Vietovėje sutinkamos įprastos visose Lietuvos žemės ūkio teritorijose rūšys: stirnos
(Capreolus capreolus), paprastasis pelėnas (Microtus arvalis), kurmis (Talpa europaea), taurusis
elnias (Cervus elaphus), šernas (Sus scrofa), pilkasis kiškis (Lepus europaeus), įvairios žiurkių ir
pelių rūšys, baltakrūtis ežys (Erinaceus concolor), baltasis gandras (Ciconia ciconia), paprastoji
rupūžė (Bufo bufo), rusvoji varlė (Rana temporaria), iš paukščių – dirvinis vieversys (Alauda
arvensis), kurapka (Perdix perdix), pempė (Vanellus vanellus).
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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

15 pav.

Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės (šaltinis: geoportal.lt)

2.10
Miškai
Duomenys apie miškus analizuojami pagal Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastrą ir
Lietuvos skaitmeninį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT bei viešai prieinamas kosminio ir
ortofoto nuotraukas.
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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16 pav.
Miškų priskyrimas grupėms, valstybinės reikšmės miškai (parengta pagal miškų kadastro duomenis,
geoportal.lt)

2.11

Gyvenamoji aplinka, 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.
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17 pav.
Artimiausi gyvenamieji namai. Plėtra planuojama į priešingą pusę, nei yra artimiausi gyventojai, kad
sumažinti galimą neigiamą poveikį

18 pav.

Gyvenamosios vietovės, regia.lt
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PAV ataskaitoje taip pat bus išnagrinėti:
•

Visuomeniniai objektai, atstumai iki bendrovės teritorijos bus išnagrinėti ir
pateikti PAV ataskaitoje.

•

Vietovės inžinerinė infrastruktūra.

•

Vietovės ekonominė aplinka darbo rinka.

Bus remiamasi Statistikos departamento informacija apie vietovės gyventojų sveikatą,
amžių, ligas.

2.12
Triukšmas
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 bus 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-LCPCCSTB), 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.
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Taip pat vadovaujamasipakeista 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).
1 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 Maksimalus garso
slėgio lygis (LAeqT), slėgio lygis
dBA
(LAFmax), dBA

1

2

3

4

1.

Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos,
visuomeninės paskirties pastatų miegamieji
kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros
įstaigų palatos

2.

Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose
vyksta mokymas ir (ar) ugdymas

3.

4.

5

diena
vakaras
naktis

45
40
35

55
50
45

–

45

55

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

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.).
PAV ataskaitoje bus analizuojami variantai:
•

Esama akustinė situacija, parengiami triukšmo sklaidos žemėlapiai, nustatomi
triukšmo lygiai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje;

•

Sumodeliuota prognozinė akustinė situacija po bendrovės plėtros, parengiami
triukšmo sklaidos žemėlapiai, nustatomi triukšmo lygiai artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje.

Duomenys pateikiami lentelių ir žemėlapių pavidalu.

2.13
Oro kokybė
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.
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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 bus palyginamos su didžiausiomis
leistinomis aplinkos oro teršalų koncentracijomis aplinkos ore (DLK), vadovaujantis dokumentais:
•
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".
Viršijus DLK bus siūlomos priemonės išsiskiriančių teršalų koncentracijai mažinti.
Poveikis klimato kaitai analizuojamas pagal teršalų emisiją.

2.14
Kvapai
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 OU/m 3). Nuo 2024 m. sausio
1 d. įsigalioja didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore
5 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
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nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė
prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1OU/m3).
Ataskaitoje, licencijuota programa bus vertinami ir modeliuojami kvapai, gauti rezultatai
lyginami ribinėmis vertėmis ir nustačius viršijimus, siūlomos priemonės kvapo koncentracijai
mažinti.
3

PRIEMONĖS NEIGIAMO POVEIKIO SUMAŽINIMUI

PAV ataskaitoje gali būti siūlomos poveikio aplinkai sumažinimo priemonės, t.y.
priemonės, kurias taikant galima sumažinti neigiamą planuojamos ūkinės veiklos poveikį ar net
visiškai jo išvengti. Poveikio sumažinimo ar prevencijos priemonės bus numatytos įvertinus PAV
metu nustatytą poveikio mastą. Už poveikio sumažinimo priemonių įgyvendinimą yra atsakingas
planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. Galimi priemonių parinkimo metodai:
•

Techninis, technologinis – numatomos techninės, technologinės poveikį
mažinančios priemonės;

•

Analogo – poveikio sumažinimo ar prevencijos priemonės parenkamos remiantis
informacija, gauta projektuojant ar vykdant tos pačios rūšies ir apimties ūkines
veiklas;

•

Planavimo – planuojami ūkinės veiklos vykdymo etapai taip, kad poveikis
aplinkai būtų kuo mažesnis;

•

Monitoringo / stebėsenos – priemonės, skirtos sumažinti poveikį, kuris gali būti
pastebėtas tik pradėjus vykdyti veiklą.

Planuojamai veiklai gali būti taikomos priemonės: oro taršos sumažinimui, taršos kvapais
sumažinimui nuo mėšlo sandėliavimo vietų gali būti nagrinėjami probiotikai, įvairios
plaukiojančios, kietos dangos, tokios kaip tentai, šiaudai, plastiko elementai, plėvelės, aliejus, ar
kitos inovatyvios ir efektyvios priemonės.
Paviršinio, dirvožemio taršos sumažinimui (nuotekų tvarkymo sistema).
Priklausomai nuo poveikio aplinkai vertinimo rezultatų, gali būti svarstomos ir kitos
poveikį aplinkai mažinančios priemonės.
Vadovaujantis „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“
(Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2018-03-02) nuostatais bus analizuojamos ūkio subjektų
aplinkos monitoringo rūšys ir teikiamos rekomendacijos:
•

technologinių procesų monitoringui;

•

taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringui;

•

poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringui.
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4

EKSTREMALIOS SITUACIJOS

PAV ataskaitoje bus analizuojamos ekstremalios situacijos, parengtas galimų ekstremalių
situacijų ir priemonių joms išvengti bei padariniams likviduoti trumpas aprašymas. Ekstremalios
situacijos gali susidaryti fermos eksploatavimo metu, tiek jos plėtros / statybos metu dėl gaisrų,
dėl biologinės kilmės ligų ir virusų protrūkio, gamtinis įvykis dėl stichinių reiškinių, ekologinis
įvykis dėl aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užteršimo.
5

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 2020-05-01).
5.1

Visuomenės informavimas apie PAV programą

Apie PAV programą PAV dokumentų rengėjas praneša visuomenei visuomenės
informavimo priemonėse (spaudoje, savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose/internetiniame
puslapyje), informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą, paskelbia PAV programą PAV rengėjo –
UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt.
Visuomenė gali teikti pasiūlymus PAV programai, o pasiūlymų kopijas turi pateikti
Aplinkos apsaugos agentūrai, kad Agentūra, prieš tvirtindama programą, turėtų informaciją apie
visus pateiktus pasiūlymus.
PAV dokumentų rengėjas, gavęs suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, juos registruoja
ir kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi gautus suinteresuotos visuomenės
pasiūlymus sugrupuoja pagal temas, juos įvertina, o pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos
visuomenės atstovams atsako motyvuotai raštu, kaip atsižvelgta ar neatsižvelgta į pateiktus
pasiūlymus.
Visuomenės informavimo medžiaga pateikta 4 priede.
Į visuomenės pasiūlymus bus atsižvelgta (pasiūlymai, įvertinimas pateikti 5 priede).
Gautas Daubiškių kaimo bendruomenės pasiūlymas programai, kad srutos nebūtų laistomos aplink
gyvenvietę esančiose pievose, ir prašo susitikimo, kad paaiškinti visuomenei apie projektą ir srutų
laistymą.
Bendruomenė raštiškai informuota, kad į jų pasiūlymus tikrai bus atsižvelgiama,
susirinkimo metu bus pristatoma poveikio aplinkai vertinimo ataskaita visuomenei ir su užsakovu
– Papilės žemės ūkio bendrovės pirmininku Algiu Revucku taip pat yra suderinta, kad susirinkimo
metu su gyventojais bus geranoriškai tariamasi dėl atstumo, kuriuo aplink gyvenvietę nelaistyti
srutų.
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5.2

Informavimas apie PAV ataskaitą

Visuomenė bus informuojama apie parengtą PAV ataskaitą, bus rengiamas viešas
visuomenės supažindinimas su ataskaita, visuomenė galės teikti pasiūlymus.
Apie parengtą PAV ataskaitą, PAV dokumentų rengėjas praneša visuomenei visuomenės
informavimo priemonėse (spaudoje, savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose/internetiniame
puslapyje), paskelbia PAV rengėjo – UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje
www.ekostruktura.lt, viešina PAV ataskaitą.
5.3

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.
6

SIŪLOMAS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS TURINYS

PAV ataskaitos turinys parengtas vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo tvarkos aprašu 2017 m. spalio 31 d. Nr. D1-885 (Galiojanti suvestinė redakcija
nuo 2020-05-01), 1 priedu „REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
DOKUMENTŲ STRUKTŪROS IR APIMTIES“.
TURINYS
ĮVADAS
1.

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

1.1 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
1.2 PLANUOJAMOS
CHARAKTERISTIKOS

ŪKINĖS

VEIKLOS

FIZINĖS

IR

TECHNINĖS

2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS POVEIKIS,
NUMATOMO REIKŠMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO,
SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS
2.1 VANDUO
2.1.1 Paviršiniai vandens telkiniai (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio
vertinimas, priemonės)
2.1.2 Požeminis vanduo (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas,
priemonės)
2.2 APLINKOS ORAS (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas,
priemonės)
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2.3 KLIMATAS (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės)
2.4 ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS
2.4.1 Žemė (jos paviršius ir gelmės) (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio
vertinimas, priemonės)
2.4.2 Dirvožemis (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės)
2.5 KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ
2.5.1 Kraštovaizdis, gamtinis karkasas, rekreacija (vertinimo metodas, esama situacija,
poveikio vertinimas, priemonės)
2.5.2 Žemėnauda (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės)
2.5.3 Saugomos teritorijos (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas,
priemonės)
2.5.4 Biologinė įvairovė (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas,
priemonės)
2.5.5 Miškai (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, priemonės)
2.6 MATERIALINĖS VERTYBĖS (vertinimo metodas, esama situacija, poveikio
vertinimas, priemonės)
2.7 NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS (vertinimo metodas, esama
situacija, poveikio vertinimas, priemonės)
2.8 VISUOMENĖS SVEIKATA
2.8.1 Artimiausia gyvenamoji, visuomeninė aplinka
2.8.2. Planuojamos teritorijos vietovėje esamos visuomenės sveikatos būklės analizė
2.8.3. Planuojamos ūkinės veiklos vertinimas oro taršos atžvilgiu
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)
2.8.5. Numatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikis dėl triukšmo (vertinimo metodas,
esama situacija, prognozuojama situacija, poveikio vertinimas, priemonės)
2.8.6. Numatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikis dėl oro taršos
2.8.7 Poveikio visuomenės sveikatai prognostinis vertinimas
2.9 RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS, PRIEMONĖS
2.10 ALTERNATYVŲ ANALIZĖ IR JŲ VERTINIMAS
2.11 STEBĖSENA (MONITORINGAS)
2.12 TARPVALSTYBINIS POVEIKIS
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4. PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR
VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS
APRAŠYMAS
5. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO NETECHNINIO POBŪDŽIO SANTRAUKA
6. LITERATŪROS SĄRAŠAS
7. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ PRIEDAI
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LITERATŪROS SĄRAŠAS (TEISĖS AKTAI, DUOMENŲ BAZĖS)
1. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, 1996 m. rugpjūčio 15d.
Nr.1-1495 ir vėlesniais pakeitimais (Aktuali redakcija nuo 2017-11-01).
2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė redakcija
nuo 2020-05-01).
3. Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, patvirtinti LR
aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Galiojanti suvestinė
redakcija nuo 2010-07-28).
4. Lietuvos
erdvinės
informacijos
portalas.
Prieiga
prie
interneto:
https://www.geoportal.lt/map/
5. Aplinkos ministerijos portalas: https://epaslaugos.am.lt/.
6. Saugomų teritorijų duomenų bazė: https://stk.am.lt/portal/.
7. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kultūros vertybių registro
duomenų bazė. Prieiga prie interneto: http://www.kpd.lt/.
8. 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.
9. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nuo 2020-01-01 (2019 m. birželio 6 d. Nr.
XIII-2166)
10. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos
aprašas (patvirtintu LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98 įsakymu,
suvestinė redakcija nuo 2019-12-18).
11. Saugomų teritorijų įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01).
12. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01).
13. Kt.
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PRIEDAI
1.
2.
3.
4.
5.

Atrankos išvada
Įmonės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo licencijos kopija, rengėjų
kvalifikacijos dokumentų kopijos
PAV programos derinimas (subjektų išvados)
Visuomenės informavimo medžiaga
Visuomenės pasiūlymai ir jų įvertinimas
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1 PRIEDAS.
Atrankos išvada

Elektroninio dokumento nuorašas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekopaslauga“
El. p. uabekopaslauga@gmail.com

Į 2020-09-24
Nr.

prašymą

Papilės žemės ūkio bendrovei
El. p. a.revuckas@zvalguva.lt
Adresatams pagal sąrašą
ATRANKOS IŠVADA DĖL PAPILĖS ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO

2020-10-

Nr. (30.2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).
Papilės ŽŪB, Daubiškių k., Papilės sen., Akmenės r. sav., tel. +370-614-03536, el. p.
a.revuckas@zvalguva.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).
UAB „Ekopaslauga“, Taikos pr. 4, 50187 Kaunas, tel. +370 37 311558, el. p.
uabekopaslauga@gmail.com.
3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).
Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV Įstatymas) 2 priedo 14 punktu: „į Planuojamos ūkinės
veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės
veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos
planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos
proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio
(masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas
ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte
nurodytus atvejus“ bei 2 priedo 1.1. punktu „Intensyvus gyvūnų ar paukščių auginimas statiniuose,
jeigu vietų jiems laikyti yra: 1.1.4.p. „karvėms, buliams – 250 ar daugiau“.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Planuojamą ūkinę veiklą (toliau – PŪV) ketinama vykdyti dvejuose 0,6073 ir 2,0082 ha ploto
žemės sklypuose (kad. Nr. 3240/0001:335 ir kad. Nr. 3240/0001:326), esančiuose Vegerių k., Papilės
sen., Akmenės r. sav. PŪV žemės sklypų naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas - kiti
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žemės ūkio sklypai (įgyvendinus PŪV žemės sklypų paskirtis nesikeis). Planuojami žemės sklypai
ribojasi tik su vienu, fiziniam asmeniui priklausančiu žemės ūkio paskirties žemės sklypu (un. Nr.
3240/0001/440).
Artimiausios gyvenamosios teritorijos yra pietrytinėje Papilės ŽŪB dalyje: Vegerių k. 2 – nuo
artimiausio tvarto iki gyvenamojo namo yra apie 107 m, nuo Vegerių k. 1 iki artimiausio tvarto yra
apie 162 m. PŪV metu numatomi nauji statiniai bus priešingoje žemės ūkio bendrovės dalyje –
šiaurės vakarinėje, o atstumas iki artimiausių gyvenamųjų sodybų sieks apie 300 m (nuo tvarto Nr.
4). Kitos gyvenamosios teritorijos – Vegerių ir Daubiškių gyvenvietės nuo žemės ūkio bendrovės
nutolusios atitinkamai apie 0,5 ir 0,6 km atstumu.
Visuomeninės paskirties objektas esantis arčiausiai PŪV teritorijos – Augustaičių malūnas
nutolęs per 1,3 km šiaurės rytų kryptimi. PŪV žemės sklypų gretimybėje nėra jokių rekreacinių bei
kurortinių teritorijų, taip pat ir pramonės bei sandėliavimo teritorijų (išskyrus žemės sklypą kad. Nr.
3240/0001:590, priklausantį Papilės ŽŪB, kurio paskirtis – pramonės ir sandėliavimo, ir kuriame
yra pastatytas pašarų sandėlis).
Pagal Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, patvirtintus 202006-23, planuojamos veiklos vieta patenka į žemės ūkio teritorijų zoną – tai yra apibendrinta
funkcinė zona, kurioje dominuoja žemės ūkio paskirties žemė. Galimas žemės naudojimo paskirties
keitimas į kitą paskirtį socialinės ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai. Planuojama veikla
neprieštarauja Savivaldybės bendrojo plano sprendiniams.
Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenimis, PŪV vietoje ir
artimiausiose jos gretimybėse nėra eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių išteklių telkinių
(artimiausias Šaltiškių II molio išteklių plotas yra už 6,1 km), geologinių procesų ir reiškinių
(aršiausiai esanti nuošliauža Nr. 862 yra už 2,1 km) bei geotopų (artimiausia – Jurakalnio griovos
atodanga yra už 1 km).
Planuojama vieta pagal Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapį pažymėta
indeksu V0H1-d. Vizualinę struktūrą formuojantys veiksniai (vertikalioji sąskaida):- V0 neišreikšta
vertikalioji sąskaida (lygumų kraštovaizdis su vieno lygmens videotopais). Horizontalioji sąskaida –
H1 vyraujančių pusiau uždarų, iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Vizualinis
dominantiškumas d (kraštovaizdžio erdvinė struktūra neturi išreikštų dominantų). Analizuojama
vietovė nepatenka į gamtinio karkaso teritorijas.
Artimiausia saugoma teritorija bendrovės atžvilgiu yra Ventos regioninis parkas esantis už 0,7
km rytų kryptimi. PŪV teritorija taip pat nepatenka ir į Europinio ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorijas bei su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos yra: buveinių apsaugai
svarbi teritorija (BAST) – Ventos upė (LTAKM0002) ir paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST)
– Ventos upės slėnis (LTAKMB002), kurios yra nutolusios apie 0,7 ir 0,9 km rytų – šiaurės rytų
kryptimis. Vadovaujantis saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) pateikta informacija, PŪV
teritorijoje jokių saugomų rūšių nerasta (tuo tarpu gretimybėje užfiksuotos 3 saugomos rūšys).
Planuojamame plote ir jo gretimybėse Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių nėra
(artimiausios tokios buveinės (natūrali pievų buveinė 6510) nuo PŪV vietovės yra nutolusios rytų
kryptimi apie 1,3 km).
Pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) duomenis, PŪV
teritorijoje vandens telkinių nėra. Artimiausias vandens telkinys – upė Pelkupis (un. kodas
30010560) nuo PŪV teritorijos yra nutolusi 0,35 km šiaurės rytų kryptimi. Kitas vandens telkinys –
Ventos upė (un. kodas 30010001) prateka už 1 km rytų ir šiaurės kryptimis. Nagrinėjama vietovė
nepatenka į jokių paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos zonas ir juostas. Vietovė ir jos
gretimybės taip pat nepatenka ir į potvynių grėsmės ir rizikos teritorijas. Remiantis Žemės gelmių
registro duomenimis, PAV teritorija nepatenka į artimiausių vandenviečių apsaugos zonas
(artimiausia veikianti geriamojo gėlo vandens vandenvietė (Nr5071) yra už 0,4 km). Bendrovė
eksploatuoja vandens gręžinį savo reikmėms, kuris yra PŪV teritorijoje, nuo artimiausio tvarto
nutolęs 0,09 km.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo departamento kultūros vertybių
registro duomenimis, PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse kultūros vertybių nėra. Artimiausia
nekilnojamoji kultūros vertybė – Papilės kapinės (un. kodas 1823) ir Papilės piliakalnis su
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gyvenviete (un. Nr. 23852) nuo planuojamos teritorijos yra nutolusios per 0,8 km šiaurės rytų –
šiaurės kryptimis.
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
Papilės ŽŪB veiklą pradėjo 1992 m., paukštininkystės tarybinio ūkio bazėje. Šiuo metu
galvijų kompleksas išsidėstęs devyniuose žemės sklypuose, kurie bendrai užima 9,1492 ha plotą.
Bendrovės galvijų ūkyje yra laikoma 1114 vnt. įvairių grupių gyvulių arba 1066 santykinių
gyvulių (toliau – SG). PŪV metu numatoma galvijų ūkio plėtra iki 1460 vnt. galvijų arba iki 1340
SG, taip gamybos apimtis (pagal SG) padidinant 26%. Šiuo metu fermoje, turinčioje tris tvartus,
laikomos melžiamos bei užtrūkusios ir besiveršiuojančios karvės (1050 vnt.) ir veršeliai (iki 1 mėn.
amžiaus) (64 vnt.). Plečiant galvijų kompleksą ketinama pastatyti du modernius tvartus, iš kurių
vienas bus skirtas karvėms, kitas - veršeliams (iki mėn. amžiaus) laikyti. Planuojama į naują tvartą
Nr.4 perkelti užtrūkusias ir besiveršiuojančias karves (250 vnt.), į naują tvartą Nr.5 perkelti 160 vnt.
veršelių.
Apibendrintai, šiuo metu bendrovės teritorijoje yra: trys galvijų tvartai (1-3), skysto mėšlo
rezervuarai (1-4), 3 sandėliai (kombinuotų pašarų, sėklinių grūdų bei daržinė), 7 silosinės bei
eksploatuojamas (18 m3/val. našumo) vandens gręžinys. Tuo tarpu PŪV metu yra numatoma
pastatyti šiuos statinius bei įrenginius: du naujus tvartus (Nr.4 (karvidė) ir Nr.5 (veršeliai iki 1 mėn.
amžiaus)), atvirą mėšlidę (1023 m2 arba 2557 m3), skysto mėšlo rezervuarą Nr.5 (4200 m3),
požeminę srutų siurblinę, paviršinių nuotekų tinklus su išleistuvu į gamtinę aplinką.
Tvartų statybos vyks etapais – pirmiausia bus statoma mėšlidė, vėliau karvių tvartas Nr.4 ir
veršelių tvartas Nr.5 bei skysto mėšlo rezervuaras Nr.5. Numatomo pastatyti karvių tvarto Nr.4
matmenys – 90,7 x 21,4 m. Pastatas vieno aukšto, stogas – dvišlaitis su 7 vėdinimo angomis. 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. Projektuojamo veršelių tvarto Nr. 5 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. Abiejuose tvartuose kaip kraiką yra numatoma naudoti šiaudus, patys tvartai bus
šalto tipo. Šiltuoju metų laiku veršeliai bus laikomi atviroje 18 x 21,4 m stoginėje (boksuose).
Užtrūkusių ir besiveršiuojančių karvių, veršelių tvarto, mėšlidės ir skysto mėšlo rezervuarų statybos
metu dirvožemis bus veikiamas mechaniškai. Iškastas gruntas bus naudojamas teritorijos
planiravimui, reljefo išlyginimui bei teritorijos sutvarkymui.
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 ir toliau bus laikomos
melžiamos karvės. Užtrūkusios ir besiveršiuojančios karvės iš esamo tvarto Nr.2 bus perkeltos į
projektuojamą tvartą Nr. 4, o iki 1 mėn. amžiaus veršeliai – į projektuojamą tvartą Nr. 5. Tvarte Nr.
5 planuojama laikyti 230 melžiamų karvių. Tvarte Nr. 3 pokyčiai neplanuojami: jame ir toliau bus
laikoma 400 melžiamų karvių. Galvijai tvartuose laikomi visus metus, jų laikymo metu susidarys
skystas mėšlas.
Šiuo metu skystas mėšlas laikomas keturiuose skysto mėšlo rezervuaruose (kurių kiekvieno
talpa 4200 m3). Kaip minėta, planuojama pastatyti naują, skysto mėšlo rezervuarą Nr. 5, kuris bus
analogiškas tūriu ir matmenimis kaip ir jau esantys skysto mėšlo rezervuarai.
Susidarantis skystas mėšlas tilps 5 srutų rezervuaruose. Numatoma, kad per pusmetį susidarys
20,6 tūkst. m3 srutų, o turimų ir planuojamų talpyklų tūris – 21,0 tūkst. m3. Projektuojamos
mėšlidės tūris 2557 m3, o po ūkio plėtros susidarys 2483 m3 tiršto mėšlo. Taigi, žemės ūkio
bendrovė turi pakankamai vietos tiek skystam, tiek tirštam mėšlui laikyti 6 mėnesius. Per metus
žemės ūkio bendrovėje susidarys 4 967 t tiršto ir 41 113 t skysto mėšlo, kurie bus išlaistyti ir
paskleisti žemdirbystės laukuose. Laikomam gyvulių skaičiui reikalingas 773 ha mėšlo ir srutų
skleidimo plotas. Bendrovė deklaruoja 1803 ha mėšlo ir srutų skleidimo plotus.
Iki PŪV įgyvendinimo tirštas mėšlas, susidarantis nuo veršelių (iki 1 mėn. amžius) yra
išvežamas į Biliūniškių kaimą. Pastačius tvartą Nr. 4 (užtrūkusių ir besiveršiuojančių karvių) ir
tvartą Nr. 5 (veršelių iki 1 mėn. amžiaus), mėšlas bus kaupiamas projektuojamoje 1023 m2 arba
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2557 m3 talpos tiršto mėšlo mėšlidėje. Mėšlidės grindys bus betonuotos, mėšlidę iš dviejų pusių
sups 35 x 40 m trijų metrų aukščio siena, kur mėšlo kaupas sieks iki 2,5 m. Lietaus vanduo pateks į
atvirą mėšlidę, o filtratas nuo mėšlidės bus nuvedamas į skysto mėšlo rezervuarą Nr. 4.
Švarios lietaus nuotekos nuo esamų tvartų vakarinės dalies patenka į lietaus nuotekų tinklus,
toliau į melioracijos griovį, kuriuo vanduo subėga į Vegerės upelį. Į šį tinklą planuojama pajungti
lietaus nuotekas nuo planuojamo ketvirto ir penkto tvarto (iš viso 5494 m3/metus). Lietaus nuotekos
nuo rytinės esamų tvartų dalies pateks į priešgaisrinį rezervuarą (iš viso 4273 m3/metus). Kadangi
skysto mėšlo rezervuarai nedengti, juose kaupsis lietaus vanduo. Nuo potencialai taršios betonuotos
4605 m2 aikštelės, esančios šiaurinėje projektuojamų tvartų dalyje ir besiribojančios su mėšlide,
lietaus nuotekos pateks į projektuojamus tinklus ir į esamą skysto mėšlo rezervuarą Nr.4 (iš viso
6870 m3).
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). Numatoma, kad įgyvendinus PŪV,
metinis vandens poreikis sieks apie 44 694 m3. Eksploatuojami vandentiekio tinklai, tarp pirmo ir
antro tvarto yra įrengtos buitinės patalpos. Buitinių nuotekos tinklų nėra, buitinės nuotekos patenka
į slysto mėšlo rezervuarus.
Žemės ūkio bendrovės teritorijoje yra gerai išvystyta infrastruktūra, įrengtos visos reikiamos
vietinės komunikacijos. Reikiamam elektros energijos tiekimui įrengta elektros pastotėtransformatorinė, elektros tinklai. Prie kiekvieno tvarto įrengtos privažiavimo aikštelės, tvartų
galuose yra vietos technikos manevravimui. Teritorijos prie tvartų, srutų rezervuarų yra dengtos
skaldos dangomis, o prie planuojamų statyti tvartų ir mėšlidės ketinama įrengti autotransporto
privažiavimui ir manevravimui patogią betoninę dangą.
Pagrindinė PŪV organizatoriaus veikla - gyvulininkystė. Be to, bendrovė taip pat augina
grūdinės kultūras, pašarus gyvuliams bei augina ir parduoda prieauglį. Pagrindinė bendrovės
gaunama produkcija – pienas, kuris yra surenkamas pieno bloke, esančiame tarp tvarto Nr. 1 ir
tvarto Nr. 2. Dalį karvių yra numatoma melžti planuojamame tvarte Nr. 5. Primelžtas pienas
atšaldomas ir laikomas dvejuose pieno šaldytuvuose iki išvežimo į pieno perdirbimo įmonę (pienas
vežamas kasdien). Numatoma, kad išplėtus galvijų kompleksą, bendras primelžiamo pieno kiekis
sudarys apie 11 300 t/metus. Taip pat įgyvendinus PŪV, bendrovės tiekiamas prieauglio mėsos
kiekis išaugs iki 250 t/metus. Planuojama, kad išplėtus bendrovės veiklą fermoje dirbs 25
darbuotojai (vienu metu 10 žmonių).
Ūkyje gyvuliai ir toliau bus laikomi laisvai ant gilaus kraiko, šaltai, tvartai šildomi nebus.
Karvės šeriamos silosu, šienainiu, kombinuotaisiais pašarais ir priedais kartą per dieną. Veršeliai
girdomi kartą per dieną, o kombinuotais pašarais gardai papildomi šiam pasibaigus. Visuose
tvartuose yra įrengtos automatinės girdyklos.
Silosas pašarui laikomas 7 silosinėse. Siloso tranšėjos dengiamos specialia trisluoksne juodai
balta plėvele, skirta silosuotiems pašarams, atspindinčia šviesą, atsparia pramušimui 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 kvapo išsiskyrimas vertinamas tik nuo ploto, kuris atidengiamas pašarų paėmimo metu.
(maksimaliai atvira vieta gali siekti iki 2 x 9 m, arba 18 m2).
Fermos funkcionavimui reikalinga elektros energija. Ji reikalinga patalpų apšvietimui,
mechanizmų bei įrenginių veikimui. Vidutinis metinis elektros energijos poreikis – 850 MWh.
Įgyvendinus PŪV, elektros energijos poreikis padidės iki 1030 MWh. Kurą deginančių įrenginių
ūkyje nėra ir jie nėra planuojami, vanduo šildomas elektriniais boileriais. Kuras, reikalingas ūkio
veiklai laikomas dvejose 50m3 antžeminėse talpose dirbtuvėse, esančiose Daubiškių kaime (už 0,8
km nuo bendrovės). Vienoje laikomas žalias, žymėtas, skirtas žemės ūkio technikai, antroje –
raudonas dyzelinas. Nagrinėjamoje fermoje transportui naudojamas tik žaliasis dyzelinas.
Planuojama, kad po ūkio plėtros jo poreikis išaugs nuo 75 t/metus iki 90 t/metus.
Žemės ūkio bendrovė neplanuoja naudoti jokių pavojingų ir nepavojingų atliekų. Atliekos,
susidarysiančios statybos metu bus laikomos tam skirtoje aikštelėje, rūšiuojamos ir priduodamos
atestuotiems atliekų tvarkytojams. Kritę gyvūnai, pagal nustatytą tvarką, bus atiduodami į UAB
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„Rietavo veterinarinė sanitarija“ kaip šalutiniai gyvūniniai produktai (numatoma, kad per metus gali
susidaryti apie 10 t kritusių ir apie 0,8 t abortinių gyvulių).
Oro ir kvapo taršos sklaidos modeliavime PŪV metu buvo vertinami šie taršos šaltiniai: tvartas
Nr. 1 (601), tvartas Nr. 2 (602), tvartas Nr. 3 (603), tvartas Nr. 4 (001), tvartas Nr. 4 (002), tvartas Nr. 4
(003), tvartas Nr. 4 (004), tvartas Nr. 4 (005), tvartas Nr. 4 (006), tvartas Nr. 4 (007), tvartas Nr. 5 (008),
tvartas Nr. 5 (009), tvartas Nr. 5 (010), srutų rezervuaras Nr.1 (604), srutų rezervuaras Nr.2 (605), srutų
rezervuaras Nr.3 (606), srutų rezervuaras Nr.4 (607), srutų rezervuaras Nr.5 (608), projektuojama tiršto
mėšlo mėšlidė (609), silosinė (610). 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. 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. Teršalų, išsiskiriančių į atmosferą nuo minėtų taršos šaltinių – amoniako, kietųjų
dalelių, lakiųjų organinių junginių, bei azoto oksidų apskaičiavimui naudota Europos aplinkos
agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (EMEP/EEA air pollutant emission
inventory guidebook, chapter 3B. Manure management, 2019).
PŪV metu yra numatomos naudoti aplinkos oro taršos amoniaku ir kvapais mažinimo
priemonės: probiotikas „Slurry Bug“, kuris ženkliai sumažina šiltnamio dujų susidarymą, bei
sumažina nuo azoto praradimą (azotas prarandamas garuojant amoniakui) nuo 32% iki 12% - tokiu
būdu amoniako emisija sumažėja 2,67 kartus (remiantis Jungtinės Karalystės, Lankasterio
universiteto mokslininkų tyrimų rezultatais). Taip pat skysto mėšlo rezervuarų emisija mažėja ir dėl
susidariusios paviršiuje natūralios plutos, nes skystas mėšlas paduodamas į rezervuarus iš apačios,
taip amoniako tarša nuo paviršiaus vidutiniškai sumažėja 42,5%, arba 1,739 kartus (remiantis
EMEP Corinair a 1.2.3 skyriaus nuoroda į UNECE 2007 (2009 4B, lentelė A2-2, psl.43).
Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant ADMS 4.2., vadovaujantis Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV – 200 ,,Dėl ūkinės veiklos poveikiui
aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų
patvirtinimo“. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo metu nustatytos šios didžiausios
aplinkos oro teršalų koncentracijos:
Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija
be fono – 4,6 μg/m3 (0,11 ribinės vertės (toliau – RV)), o su fonu – 7,87 μg/m3 (0,2 RV). Didžiausia
1 val. azoto dioksido koncentracija be fono – 7 μg/m3 (0,03 RV), su fonu – 10,3 μg/m3 (0,05 RV).
Prognozuojama, kad azoto dioksido koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės.
Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių
koncentracija be fono – 0,68 μg/m3 (0,02 RV), su fonu – 11 μg/m3 (0,27 RV). Didžiausia 24 val.
kietųjų dalelių koncentracija be fono – 1,7 μg/m3 (0,03 RV), o su fonu – 12 μg/m3 (0,24 RV).
Prognozuojama, kad kietųjų dalelių (KD10) koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės.
Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių
koncentracija be fono – 0,44 μg/m3 (0,02 RV), o su fonu – 7,64 μg/m3 (0,38 RV). Prognozuojama,
kad kietųjų dalelių (KD2,5) koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės.
Lakiųjų organinių junginių (LOJ). Didžiausia 1 val. koncentracija be fono sudaro 131,8 μg/m3
(koncentracijos su fonu duomenų nėra).
Amoniakas (NH3). Suskaičiuota didžiausia 24 val. be fono koncentracija ties bendrovės
teritorijos riba – 38,20 μg/m3 (0,955 RV) (koncentracijos su fonu duomenų nėra). Prognozuojama,
kad amoniako (NH3) koncentracija priartės prie nustatytos ribinės vertės, tačiau jos neviršys. Tuo
tarpu amoniako 24 val. koncentracija bendrovės teritorijoje, siekia 48,86 µg/m³ ir viršija nustatytą
ribinę vertę (iki 1,22 RV).
Bendras teršalų kiekis, PŪV metu pateksiantis į aplinkos orą (taikant taršą mažinančias
priemones): azoto oksidų – 1,5 t/m, kietųjų dalelių – 3,74 t/m, amoniako – 16,15 t/m ir lakiųjų
organinių junginių – 48,45 t/m. Amoniako kiekio, tręšiant laukus skystu ir kietu mėšlu, bendras
vidutinis išmetamas į aplinkos orą kiekis sieks 57,57 t/metus.
Kvapo koncentracijos aplinkos ore apskaičiuotos modeliavimo būdu naudojant tą pačią
programinę įrangą ir vadovaujantis tais pačiais principais, kaip ir nustatant teršalų koncentraciją
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aplinkos ore. Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatais gauta, kad maksimali pažeminė kvapo
koncentracija PŪV vietos aplinkos ore sudaro 1,565 OUE/m3, o maksimali koncentracija ties sklypo
riba – 1,4 OUE/m3. Maksimali pažeminė kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore – 0,543
OUE/m3 (0,068 leistinos RV), kuri neviršys nustatytos leistinos ribinės vertės (8 OUE/m3),
nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė
gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010
m. spalio 4 d. įsakymu Nr.V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos
ore taisyklių patvirtinimo“.
Triukšmo skaičiavimai atlikti pagal Malcom J. Crocker „Handboo Noise and Vibration
control, 2007“ metodiką. PŪV metu stacionarių triukšmo šaltinių nebus. Visas triukšmas bus
sukeliamas mobilių transporto priemonių – ūkį aptarnausiančios sunkiosios technikos (dienos metu,
nuo 7 val. iki 19 val.).
Skaičiavimais nustatyta, kad ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje dienos metu sieks iki 41,2 dB(A) ir neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo
ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal Lietuvos higienos normoje HN
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės
paskirties pastatų aplinkoje.
Numatoma, kad PŪV metu didžiausias transporto srautas bendrovėje susidarys skysto ir tiršto
mėšlo išvežimo metu. Įmonė turi 8 srutovežius, kuriais sezono metu per dieną išvežama nuo 10 iki
1000 m3 skysto mėšlo (maksimalus vežančio transporto skaičius piko metu gali siekti iki
75 vnt/dieną). Todėl skysto mėšlo ir srutų vežimo metu eismas bus gana intensyvus, kuris
daugiausiai įtakos turės gyvenamosioms aplinkoms, esančioms Vegerių k. 9, Vegerių k. 10 ir
Vegerių k. 11 bei Pagojų k. 1.
Svarbu pažymėti, kad Pagal Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymą (2019-09-19, Nr.9862) bendrovei, planuojančiai laikyti daugiau nei 1200 SG galvijų,
numatoma 500 m sanitarinės apsaugos zona (toliau – SAZ). Šiuo metu, laikomų SG kiekiui esant
1066, nustatyta 300 m SAZ. SAZ tikslinamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu ar
atliekant poveikio aplinkai vertinimą.
6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba
užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.
6.1. Pasirinkta srutų rezervuaro konstrukcija su skystu srutų padavimu iš apačios nepažeis
savaime susidariusios plutos, kuri mažina teršalų ir kvapų emisiją.
6.2. Skystas mėšlas tvartuose bus apdorojamas probiotiku „Slurry bug“, kuris 2,67 karto
mažina amoniako ir kvapų emisijas iš tvartų ir skysto mėšlo rezervuarų.
6.3. Užterštos paviršinės (lietaus) nuotekos nuo užterštų kelio dangų bei mėšlidės bus
nuvedamos į skysto mėšlo rezervuarą. Visas susidaręs skystas mėšlas augalų vegetacijos periodu,
pagal sudarytus tręšimo planus, bus išlaistomas bendrovės žemės ūkio reikmėms naudojamuose
laukuose.
6.4. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos
informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės
nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos
apimtis/nutraukti veiklą.
6.5. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:
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7.1. PŪV – pienininkystės komplekso plėtra, 26% padidinant šiuo metu ūkyje laikomų galvijų
skaičių. Šiuo metu ūkyje yra laikoma 1114 vnt. galvijų, kas sudaro 1066 SG. Po plėtros ūkyje
numatoma laikyti 1460 vnt. galvijų, kas sudarys 1340 SG. Į normatyvinę 500 m sanitarinės
apsaugos zoną patenka namų valdos ir gyvenamieji namai (Vegerių k. 1 ir Vegerių k. 2, Papilės
sen., Akmenės r. sav.). Atliekant privalomą poveikio aplinkai vertinimą būtų įvertintas poveikis
gyvenamajai aplinkai bei suplanuotos poveikį mažinančios priemonės.
7.2. Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus (programa „ADMS 4.2“) ir įvertinus
gautus rezultatus, išsiskiriančio amoniako koncentracija įmonės teritorijoje viršija 1,22 karto paros
ribinę vertę, tačiau ties bendrovės teritorijos ribomis koncentracija sumažėja iki 38,20 µg/m³, tai
sudaro 0,955 RV. Kitų aplinkos oro teršalų – kietųjų dalelių, azoto oksidų bei lakiųjų organinių
junginių, koncentracijos aplinkos ore neviršys ribinių verčių tiek bendrovės teritorijoje tiek ir už jos
ribų. Atlikus skaičiavimus įvertinta, kad panaudojant probiotikus („Slurry Bug“) oro teršalų emisija
yra gerokai mažesnė. Atlikus privalomą poveikio aplinkai vertinimą būtų detaliai įvertintos
probiotikų ar kitų priemonių taikymo galimybės išplečiant galvijų komplekso veiklą, nustatytos
aplinkos oro taršą mažinančios priemonės.
7.3. Pagal atliktus PŪV metu skleidžiamo kvapo skaičiavimus nustatyta, kad didžiausia kvapų
koncentracija – 1,565 OUE/m3 susidarys pačioje įmonės teritorijoje. Tačiau ribinė kvapo vertė
nebus viršijama ne tik įmonės teritorijoje, bet už jos ribų, tai pat nebus viršijamos ribinės kvapo
vertės ir ties artimiausiais gyventojais. Išsiskiriančių kvapų mažinimui taip pat numatoma naudoti
prevencines priemones: probiotikus „Slurry Bug“ (priimta, kad kvapus jie mažina tiek pat kartų,
kiek ir amoniako koncentracijas - iki 2,67 karto), bei pasinaudoti ant skysto mėšlo rezervuarų
paviršiaus susidarančia natūralia pluta, kuri kvapų išsiskyrimą sumažina iki 1,7 karto. Panaudojant
probiotikus (bei kitas prevencines priemones) kvapų pažemio koncentracija apylinkėse ženkliai
sumažės. Atlikus privalomą poveikio aplinkai vertinimą būtų detaliai įvertintos probiotikų taikymo
galimybės išsiskiriančių kvapų sumažinimui po galvijų ūkio plėtros, ar nustatytos kitos kvapų
poveikį mažinančios priemonės.
7.4. Skaičiavimais nustatyta, kad tręšiant laukus mėšlu bendras vidutinis išmetamas į aplinkos
orą amoniako kiekis sieks apie 57,57 t/metus. Atlikus privalomą poveikio aplinkai vertinimą būtų
įvertinta kokiu atstumu nuo PŪV ir gyvenamųjų teritorijų nutolę bendrovės deklaruojami tręšimo
laukai (ūkis yra deklaravęs 1803 ha dirbamos žemės) bei įvertintas suminis amoniako teršalų
poveikis aplinkai.
7.5. Poveikio aplinkai vertinimo metu visuomenė būtų visapusiškai supažindinta su PŪV,
būtų suteikta daugiau galimybių suinteresuotai visuomenei dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo
procese, teikti pasiūlymus dėl PŪV, kuriuos PŪV užsakovas privalėtų argumentuotai įvertinti.
7.6. Poveikio aplinkai vertinimo metu būtų išanalizuotos alternatyvos (vietos, technologijos,
techninės įrangos ir pan.), ko pasėkoje būtų galima parinkti geriausią sprendimą PŪV.
7.7. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių
departamentas pagal PAV Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už PŪV veiksnių,
darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2020-10-08
raštu Nr. (6-25 14.3.5 E)2-77704 pateikė pasiūlymą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas
privalomas.
7.8. Akmenės rajono savivaldybės administracija pagal PAV Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5
punktą, atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai,
atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes
pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos
stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2020-10-07 raštu Nr. S-2537 paprašė atlikti poveikio aplinkai
vertinimą kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme.
7.9. Įvertinus planuojamos ūkinės veiklos mastą ir pobūdį, svarbu pažymėti, kad poveikio
aplinkai vertinimo metu būtų įgyvendinti PAV Įstatymo 4 straipsnyje numatyti poveikio aplinkai
vertinimo tikslai padėsiantys detaliai:
- nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos
poveikį šiems aplinkos elementams (dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui,
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klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei) taip pat materialinėms vertybėms,
nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai;
- nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos
sukeliamų fizikinių veiksnių poveikį visuomenės sveikatai, taip pat aplinkos elementų ir
visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai;
- nustatyti galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkos elementams ir visuomenės
sveikatai dėl planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir (ar)
galimų ekstremaliųjų situacijų;
- nustatyti priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti numatomo reikšmingo
neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, jį sumažinti ar, jeigu įmanoma, jį kompensuoti;
- nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį, vietą ir (ar) poveikį aplinkai,
atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos,
gaisrinės ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.
Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV
Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už PŪV vykdymo metu galimų įvykių,
ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir
padariniams likviduoti, 2020-10-08 raštu Nr. 9.4-6-943 pateikė atsakymą, kad pasiūlymų atrankos
informacijai dėl poveikio aplinkai vertinimo neturi; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Šiaulių skyrius pagal PAV Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą
PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, pasiūlymų informacijai atrankai, pagal kurią
priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą
nepateikė.
8. Priimta atrankos išvada.
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis PAV Įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi,
priimama atrankos išvada: pagal pateiktą informaciją atrankai dėl Papilės žemės ūkio bedrovės
planuojamos ūkinės veiklos – Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros – poveikio aplinkai vertinimas
privalomas.
9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka
Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,
01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per
vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

Direktoriaus įgaliota direktoriaus pavaduotoja

Paulius Alejūnas, tel. 8 687 81192, el. p. paulius.alejunas@aaa.am.lt

Aldona Teresė Kučinskienė
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PLĖTROS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
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2020-10-29 Nr. (30.2)-A4E-9722

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0, GEDOC
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Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

ALDONA TERESĖ KUČINSKIENĖ, Direktoriaus pavaduotoja

Parašo sukūrimo data ir laikas
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Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas
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Registravimas
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Danguolė Petravičienė
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2020-10-29 13:50:36
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Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
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Sertifikato galiojimo laikas

2020-01-09 - 2021-01-08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v.
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2020-10-29 14:57:08

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2020-10-29 atspausdino Paulius Alejūnas

Paieškos nuoroda

2 PRIEDAS.
Įmonės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo licencijos kopija, rengėjų
kvalifikacijos dokumentų kopijos

3 PRIEDAS.
PAV programos derinimas (subjektų išvados)

Elektroninio dokumento nuorašas

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
ŠIAULIŲ DEPARTAMENTAS
Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Vilniaus g. 229, LT-76343 Šiauliai, tel. (8 41) 59 63 73, faks. (8 41) 52 54 75,
el. p. siauliai@nvsc.lt

UAB „Ekostruktūra“

2020-12Nr. (6-11 14.3.2 E)2Į 2020-12-14 Nr. 20-198

DĖL PAPILĖS ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PROGRAMOS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Šiaulių departamentas išnagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programos
dokumentus, kurie gauti ir užregistruoti 2020-12-14, Nr. 1-175569.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – Papilės ŽŪB, Daubiškių k., Papilės sen.,
Akmenės r. sav., el. paštas a.revuckas@zvalguva.lt., tel. +37061403536.
Planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengėjas – UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario
pl. 288A-9, Kaunas, tel. +370 607 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt.
Planuojama ūkinė veikla – Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtra.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vegerių kaimas, Papilės seniūnija., Akmenės rajono
savivaldybė.
Galvijų ūkyje laikoma 1114 vnt. įvairių grupių gyvulių arba 1066 SG. Planuojama galvijų ūkio
plėtra – 1460 vnt. gyvulių arba 1340 SG, t. y. gamybos apimtis pagal SG padidės 26%. Planuojama
pastatyti du modernius tvartus, iš kurių vienas bus skirtas karvėms, kitas - veršeliams iki mėnesio
laikyti. Bus įrengta, tiršto mėšlo mėšlidė. Planuojant laikyti daugiau nei 1200 SG galvijų, numatoma
500 m sanitarinės apsaugos zona (toliau – SAZ). Šiuo metu, laikomų SG kiekiui esant 1066, nustatyta
300 m SAZ.
PAV programoje rašoma, kad artimiausi gyvenamieji pastatai 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 kitą pusę, nei esami namai, todėl
planuojamas tvartas nutolsta 294 m, planuojamas skysto mėšlo rezervuaras apie 370 m, planuojama
mėšlidė apie 355 m. Tankiau gyvenamos teritorijos yra apie 760 m atstumu – Daubiškių kaimas.
Dokumento rengėjo pateikta informacija, sanitarinė apsaugos zona bus tikslinama atliekant poveikio
visuomenės sveikatai vertinimą.
PAV ataskaitoje numatoma išnagrinėti planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir mastą įvairiems
aplinkos komponentams: orui, dirvožemiui, vandenims, socialinei-ekonominei aplinkai ir
visuomenės sveikatai, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, nekilnojamosioms kultūros vertybėms,
pateikti priemones neigiamam poveikiui išvengti, mažinti, kompensuoti.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje bus pateikta informacija
apie
buitinių
ir paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymą, apie įmonės naudojamas situacijos valdymo,
Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2020-12-22
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taršos mažinimo, incidentų prevencijos priemones, stacionarių organizuotų bei neorganizuotų taršos
šaltinių charakteristikas (iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių išmetamų aplinkos oro teršalų kiekio
skaičiavimai, skaičiavimams naudotų koeficientų bei kitų charakteristikų reikšmės, metodikos); apie
planuojamas taikyti poveikio aplinkos oro kokybei, kvapams bei triukšmui mažinimo priemones,
priemonių efektyvumą.
PAV ataskaitoje bus svarstomas ir vertinamas aplinkos monitoringo poreikis, neigiamą poveikį
mažinančių priemonių bei kompensacinių priemonių poreikis. PAV ataskaitoje bus atliktas ūkinės
veiklos rizikos vertinimas ir išanalizuotos rizikos valdymo galimybės.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių
departamentas įvertino pateiktą informaciją dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo programos ir jai pritaria.

Šiaulių departamento direktorė

Simona Abromavičienė

J. Šileikienė, tel. (8 41) 59 63 75, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. jone.sileikiene@nvsc.lt
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PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
ŠIAULIŲ DEPARTAMENTAS
Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Vilniaus g. 229, LT-76343 Šiauliai, tel. (8 41) 59 63 73, faks. (8 41) 52 54 75,
el. p. siauliai@nvsc.lt
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2020-12- Nr. (6-25 14.3.2 E)2Į 2020-12-14 Nr. 20-198

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PROGRAMOS
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos rengėją UAB „Ekostruktūra“, registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, biuro
adresas: Studentų g. 67-410, LT-51392 Kaunas, tel. 8 607 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt,
www.ekostruktura.lt
Planuojamo ūkinės veiklos organizatorius - Papilės ŽŪB, Akmenės r. sav., Papilės sen.,
Daubiškių k., tel. 8 614 03536, (8 425) 37 775, el. paštas: a.revuckas@zvalguva.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtra.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Vegerių kaimas, Papilės seniūnija., Akmenės rajono
savivaldybė.
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikio aplinkai vertinimo programos vertinimas
- Papilės ŽŪB planuoja galvijų ūkio plėtrą: nuo šiuo metu laikomų 114 vnt. įvairių grupių
(melžiamų karvių ir prieaugio) gyvulių arba 1066 SG skaičiaus iki 1460 vnt. gyvulių arba 1340 SG
skaičiaus. Planuojama pastatyti du modernius tvartus, iš kurių vienas bus skirtas karvėms, kitas veršeliams iki mėnesio laikyti. Bus įrengta, tiršto mėšlo mėšlidė. Planuojami du tvartai ir skysto
mėšlo rezervuaras bei mėšlidė bus statomi dvejuose sklypuose, kurių paskirtis – žemės ūkio,
naudojimo būdas - kiti žemės ūkio sklypai, žemės paskirtis nesikeis. Sklypo 4400-0285-7990
(kadastrinis numeris 3240/0001:335) plotas 0,6073 ha, 4400-0258-1033 (kadastrinis numeris
3240/0001:326) - 2,0082 ha.
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 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.
Tankiau gyvenama teritorija yra apie 760 m atstumu – tai Daubiškių kaimas.
PŪV poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatomą įvertinti PŪV keliamą oro taršą,
kvapą, triukšmą. Į normatyvinę 500 m sanitarinės apsaugos zoną patenka namų valdos ir gyvenamieji
namai (Vegerių k. 1 ir Vegerių k. 2, Papilės sen., Akmenės r. sav.). Atliekant privalomą poveikio
Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2020-12-23
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aplinkai vertinimą bus vertinamas poveikis gyvenamajai aplinkai bei suplanuotos poveikį
mažinančios priemonės.
Vertinimo išvada – Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtra planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo programai pritariame.

Šiaulių departamento direktorė

Simona Abromavičienė

J. Rakauskienė, tel. (8 425) 56 916, el. p. jolanta.rakauskiene@nvsc.lt
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direktorei Onai Samuchovienei
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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (PAV) PROGRAMOS
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba susipažino su UAB „EKOSTRUKTŪRA“ pateikta planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa, planuojant Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtrą,
Papilės sen., Vegerių k. administruojamoje teritorijoje.
Rengiant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, Akmenės
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba pageidauja, kad skyriuje „Ekstremaliosios situacijos“ plačiau būtų
išnagrinėta gaisrų kilimo tikimybė, vandens gaisrams gesinti poreikis ir jo paėmimo šaltiniai,
privažiavimo prie objekto keliai bei maršrutai. Kitų pasiūlymų ir papildymų, kuriuos reikėtų įtraukti
į poveikio aplinkai vertinimo programą neturime.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba nori susipažinti ir su parengta planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo ataskaita, siekdama išsiaiškinti, kaip bus sprendžiami galimų ekstremaliųjų
situacijų prevencijos bei ekstremaliųjų įvykių lokalizavimo, likvidavimo ir padarinių šalinimo
klausimai.

Viršininko pavaduotojas

Marius Skerstonas,
tel. (8 425) 59 268, el. p. marius.skerstonas@vpgt.lt;
Vytautas Dambrauskas, tel. (8 41) 39 79 43, el. p. vytautas.dambrauskas@vpgt.lt

Gražvidas Butkus

2021-01-05
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UAB ,,Ekostruktūra”
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Nr.
Nr.

S20-198

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS

Akmenės rajono savivaldybės administracija, kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektas,
gavo parengtą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą
,,Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtra“.
Esamą veiklą planuojama plėsti prie pakankamai arti esančių apgyvendintų teritorijų:
Daubiškių kaimo, Papilės miestelio. Pakankamai arti yra ir Ventos regioninio parko lankytini
objektai. Atsižvelgiant į tai, akcentuojame būtinumą PAV ataskaitoje aptarti kvapų poveikio
sumažinimą gyvenamoms teritorijoms cheminėmis, technologinėmis, želdinių juostomis ar kitomis
priemonėmis.
Manome, kad ataskaitoje turi būti nagrinėjamos ir galimybės galvijų ūkio plėtrą vykdyti
kitose, atokesnėse teritorijose.

Administracijos direktorė

S. Vilkas, tel. (8 425) 59772
El. p. svajunas.vilkas@akmene.lt

Aromeda Laucienė

2021-01-05
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Gmail - Dėl papildytos PAV programos_Papilės ŽŪB

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Dėl papildytos PAV programos_Papilės ŽŪB
2 laiškai(-ų)
EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>
Kam: info@akmene.lt

2021 m. sausio 5 d. 14:09

Laba diena,
Prašome išnagrinėti papildytą Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtros, adresu Akmenės rajono savivaldybė, Papilės
seniūnija, Vegerių kaimas, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą ir per 5 darbo dienas pateikti išvadas (pritarti
PAV programai).
Pridedama: Lydraštis (prisegtas prie laiško); ataskaitą pdf ir word formatu prašome atsisiųsti čia (nuoroda galioja 7
dienas): https://we.tl/t-UB9Ao8jKSl
Labai prašome patvirtinti, kad laišką gavote ir raštą užregistravote.
Pagarbiai,
Ona Samuchovienė
Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980
El. paštas: info@ekostruktura.lt
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

207 Subjektui -Akmenės raj. sav dėl papildytos PAV programos_Papilės ŽŪB.pdf
282K
Akmenės rajono savivaldybė <info@akmene.lt>
Kam: EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>

2021 m. sausio 8 d. 10:41

Laba diena, Jūsų siųs dokumentai gau ir užregistruo 2021-01-05 Nr. G-41

Pagarbiai,

Daiva Dimšaitė
Bendrojo skyriaus
administratorė referentė
Tel. ( 8 425) 57 133,
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar1717516245337631389&simpl=msg-a%3Ar-14100258…
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Gmail - Dėl papildytos PAV programos_Papilės ŽŪB

daiva.dimsaite@akmene.lt

From: EKOstruktura [mailto:info@ekostruktura.lt]
Sent: Tuesday, January 5, 2021 2:09 PM
To: info@akmene.lt
Subject: Dėl papildytos PAV programos_Papilės ŽŪB

Laba diena,
Prašome išnagrinėti papildytą Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtros, adresu Akmenės rajono savivaldybė, Papilės
seniūnija, Vegerių kaimas, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą ir per 5 darbo dienas pateikti išvadas (pritarti
PAV programai).

Pridedama: Lydraštis (prisegtas prie laiško); ataskaitą pdf ir word formatu prašome atsisiųsti čia (nuoroda galioja 7
dienas): https://we.tl/t-UB9Ao8jKSl

Labai prašome patvirtinti, kad laišką gavote ir raštą užregistravote.

Pagarbiai,
Ona Samuchovienė

Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980
El. paštas: info@ekostruktura.lt

Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar1717516245337631389&simpl=msg-a%3Ar-14100258…
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Elektroninio dokumento nuorašas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.8 70662008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie
Aplinkos ministerijos

2021-01-

Nr.(30.2)-A4ENr.

Kopija
UAB „Ekostruktūra“
Papilės žemės ūkio bendrovei
DĖL KVIETIMO DALYVAUTI POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESE
Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo poveikio aplinkai
vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjo UAB „Ekostruktūra“ parengtą Papilės žemės ūkio
bendrovės planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtra, poveikio
aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV programa).
Agentūra, kaip atsakinga institucija PAV procese, vadovaudamasi PAV įstatymo1 5 straipsnio
2 dalimi ir Tvarkos aprašo2 36 punkto nuostatomis, atsižvelgdama į PŪV pobūdį, mastą ir vietos
ypatumus kviečia Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT),
dalyvauti Papilės žemės ūkio bendrovės PŪV – Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtra – PAV procese
kaip PAV subjektą.
Vadovaujantis PAV įstatymo1 6 straipsnio, ir Tvarkos aprašo2 36 punkto nuostatomis,
kviečiame Jus, kaip PAV subjektą per 10 darbo dienų nuo šiuo raštu pateiktos informacijos gavimo
dienos pateikti pagal savo kompetenciją motyvuotas išvadas dėl PAV programos Agentūrai ir PAV
dokumentų rengėjui – UAB „Ekostruktūra“. Nepateikus minėtos informacijos per nurodytą terminą,
bus laikoma, kad šių pasiūlymų PAV subjektas neturi.
Taip pat šiuo raštu informuojame PAV organizatorių (užsakovą) – Papilės žemės ūkio
bendrovę ir PAV dokumentų rengėją – UAB „Ekostruktūra“ apie VSTT, kaip PAV subjekto,
dalyvavimą Papilės žemės ūkio bendrovės PŪV – Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtra – PAV procese.
PRIDEDAMA. PAV programa, skaitmeniniu formatu.

Departamento direktorė

Danguolė Kazlauskienė

Paulius Alejūnas, tel. 8 687 81192, el. p. paulius.alejunas@aaa.am.lt

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (toliau – PAV įstatymas).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).
1
2
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Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL KVIETIMO DALYVAUTI POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO PROCESE (Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtra)

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-01-22 Nr. (30.2)-A4E-819

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

DANGUOLĖ KAZLAUSKIENĖ, Vedėja

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-01-21 18:12:11

Parašo formatas

Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-01-21 18:12:26

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2020-09-07 - 2023-09-07

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-01-22 08:03:16

Parašo formatas

Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2021-01-07 - 2023-01-07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v.
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2021-01-22 09:43:55

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2021-01-22 atspausdino Paulius Alejūnas

Paieškos nuoroda

Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. p. vstt@vstt.lt http://www.vstt.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724381

Aplinkos apsaugos agentūrai
UAB „Ekostruktūra“

2021-02Į 2021-01-21

Nr. (4)-V3-

(7.21E)

Nr. (30.1)-A4E-819

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (PAPILĖS ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTRA)
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją
išnagrinėjo pateiktą Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros Akmenės r. sav., Papilės sen., Vegerių k.
poveikio aplinkai vertinimo programą ir esminių pastabų jai neturi.
Tačiau atkreipiame 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.

Direktorius

R. Jakučiūnienė, +370 659 63291, el. p. rita.jakuciuniene@vstt.lt

Albertas Stanislovaitis

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Antakalnio g. 25,
LT-10312 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (PAPILĖS ŽŪB
GALVIJŲ ŪKIO PLĖTRA) POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO PROGRAMOS

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-02-02 Nr. (4)-V3-160

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

ALBERTAS STANISLOVAITIS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-02-02 14:16:20

Parašo formatas

Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-02-02 14:16:32

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2019-01-09 - 2022-01-08

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

VSTT RAŠTINĖ

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-02-02 16:05:25

Parašo formatas

Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2021-01-07 - 2023-01-07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v.
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2021-02-02 16:05:56

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2021-02-02 atspausdino VSTT RAŠTINĖ

Paieškos nuoroda

Elektroninio dokumento nuorašas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekostruktūra“
El. p. info@ekostruktūra.lt

2021-01Į 2021-01-14

Nr. (30.2)-A4ENr. 21-212

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), išnagrinėjusi UAB „Ekostruktūra“ parengtą
Papilės žemės ūkio bendrovės planuojamos ūkinės veiklos – Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtra –
poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV programa), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 9
dalimi, teikia motyvuotus reikalavimus pataisyti ir papildyti PAV programą:
1. Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo1
69.6 punkto nuostatomis, PAV programos aktyvi internetinė nuoroda turi būti veikianti iki
programą patvirtins Agentūra, jei programa pataisoma ar papildoma, PAV dokumentų rengėjas arba
planuojamos ūkinės veiklos organizatorius turi paskelbti atnaujintą programos versiją savo
svetainėje. Jūsų internetiniame tinklapyje, nuorodoje2, patalpinta neatnaujinta PAV programos
versija.
2. PAV programoje nepateikti duomenys ar vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 67.1 punkto nuostatomis, informacija apie parengtą
PAV programą buvo paskelbta Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje.
3. Prašome PAV programoje numatyti, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje bus
pateikti duomenys apie suplanuotas gyvenamąsias, rekreacines ir kt. teritorijas pagal patvirtintus
teritorijų planavimo dokumentus (pvz., detaliaisiais planais).
4. PAV programos 8 lentelėje neteisingai nurodytas sunaudojamo ir planuojamo sunaudoti
kuro rūšis ir kiekis. Prašome patikslinti PAV programos 8 lentelės duomenis.
5. PAV programos 10 lentelėje nurodoma, kad PAV ataskaitoje bus vertinamas galimas
poveikis paviršiniam vandens telkiniui – Šešupės upei, nors PAV yra numatoma Akmenės r. sav.
Prašome patikslinti PAV programos 10 lentelėje pateiktą informaciją.
Pagal pateiktas pastabas pataisytą ir papildytą PAV programą prašome pateikti Agentūrai
pakartotinam nagrinėjimui.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimas, kad poveikio aplinkai
1

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2 http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/12/PAV-programa_Papiles-ferma.pdf

2
vertinimo programa nebeprivaloma, numatoma alternatyva – pranešimas apie poveikio aplinkai
vertinimo proceso pradžią. Įstatymo pasikeitimo nuostatos nenumato, kad pradėtos rengti, bet
nepatvirtintos poveikio aplinkai vertinimo programos turi būti pabaigtos, poveikio aplinkai
vertinimo dokumentų rengėjams lieka galimybė rinktis, t. y., nutraukt pradėtą poveikio aplinkai
vertinimo programos derinimą ir pateikti pranešimą apie poveikio aplinkai vertinimo proceso
pradžią.
Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka3.

Departamento direktorė

Danguolė Kazlauskienė

Paulius Alejūnas, tel. 8 687 81192, el. p. paulius.alejunas@aaa.am.lt

3Agentūrai

(A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 09311) per 6 mėnesius nuo pažeidimų paaiškėjimo dienos Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui dėl valstybės
tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo
srityje per vienerius metus nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino g. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
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Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311
Vilnius
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SKUBU! DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PROGRAMOS (Papilės ŽŪB plėtra)

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-01-28 Nr. (30.2)-A4E-1061
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ADOC-V1.0, GEDOC
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DANGUOLĖ KAZLAUSKIENĖ, Vedėja

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-01-27 17:09:55

Parašo formatas

Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-01-27 17:10:13

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2020-09-07 - 2023-09-07

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-01-28 08:03:28

Parašo formatas

Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2021-01-07 - 2023-01-07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius
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Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
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El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
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2021-01-28 atspausdino Paulius Alejūnas
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4 PRIEDAS.
Visuomenės informavimo medžiaga

Visuomenės informavimo apie PAV programą suvestinė

Apie Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtros, Akmenės rajono savivaldybėje, Papilės
seniūnijoje, Vegerių kaime poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą visuomenė buvo
informuota:
1. 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-poveikioaplinkai-vertinimo-programa/2249.
2. Papilės seniūnijos skelbimų lentoje 2020-12-11.
3. Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“ 2020-12-12.
4. 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_Papilesferma.pdf
5. 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-8146-45a8-82b839c21102611f#3
Pridedama: Raštų, skelbimų, el. laiškų kopijos.
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.

5 priede pridedama: pasiūlymas, jo įvertinimas, atsakymas ir kt.

2021-01-14

Informacija apie parengtą Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

  +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

Informacija apie parengtą Papilės ŽŪB
galvijų ūkio plėtros poveikio aplinkai
vertinimo (PAV) programą

Paskelbta: gruodžio 9, 2020
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Papilės ŽŪB, įm. kodas 152979693, Akmenės r. sav.,
Papilės sen., Daubiškių k., tel. +37061403536, 842537775, el. paštas: a.revuckas@zvalguva.lt.
PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164,
www.ekostruktura.lt, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410,
51392 Kaunas.
PŪV pavadinimas: Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtra.
Vieta: Akmenės rajono savivaldybė, Papilės seniūnija, Vegerių kaimas.
PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks
išvadas: 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.
Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą, priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62
www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-papiles-zub-galviju-ukio-pletros-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-programa/
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2021-01-14

Informacija apie parengtą Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

008, el. p. aaa@aaa.am.lt
Susipažinti

su

PAV

www.ekostruktura.lt,

programa
rubrikoje

galima

PAV

„Visuomenės

dokumentų

rengėjo

informavimas“

internetiniame

(programos

aktyvi

puslapyje
internetinė

nuoroda: http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/12/PAV-programa_Papiles-ferma.pdf ).
Pasiūlymus PAV programai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu
info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) 10 darbo dienų nuo informacijos
paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo, o pasiūlymų kopijas pateikti
Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais.
SUSIPAŽINTI su programa spausčia čia: PAV programa_Papiles ferma

KITA

KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS

ATLIKTI PROJEKTAI

LICENCIJA

KONTAKTAI

PRIVATUMO POLITIKA

www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-papiles-zub-galviju-ukio-pletros-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-programa/

2/2

2020-12-11

Gmail - Informuojame apie parengtą Papilės ŽŪB galvijų plėtros PAV programą

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Informuojame apie parengtą Papilės ŽŪB galvijų plėtros PAV programą
EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>
Kam: aaa@aaa.am.lt

2020 m. gruodžio 11 d. 11:43

Laba diena,
Informuojame apie parengtą Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtros, Akmenės rajono savivaldybėje, Papilės seniūnijoje,
Vegerių kaime, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą.
Pridedamas skelbimas (1 lapas), kuris viešinamas spaudoje, savivaldybėje, seniūnijoje,
Skelbimas adresu: http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/, PAV programos tiksli nuoroda: http://www.
ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/12/PAV-programa_Papiles-ferma.pdf
Pagarbiai,
Ona Samuchovienė
Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980
El. paštas: info@ekostruktura.lt
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

Visuomenės informavimo skelbimas.doc
38K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar3767469977281572083&simpl=msg-a%3Ar37674699…
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5 PRIEDAS.
Visuomenės pasiūlymai ir jų įvertinimas

2021-01-13

Gmail - Atsakant į gautą raštą dėl visuomenės informavimo apie PAV programą 2020-12-12 Nr.20-197

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Atsakant į gautą raštą dėl visuomenės informavimo apie PAV programą 2020-12-12
Nr.20-197
2 laiškai(-ų)
Juratė Garolienė <jurate.garoliene@gmail.com>
Kam: info@ekostruktura.lt, info@akmene.lt, Papilės seniūnija <Papiles.seniunija@akmene.lt>

2020 m. gruodžio 23 d. 11:16

Laba diena,
Daubiškių gyvenvietės bendruomenė prieštarauja fermų plėtrai (Vegerių kaime , Papilės seniūnijoje) projekte
numatytomis sąlygomis, jeigu nebus numatytas kitoks srutų utilizavimo būdas , nei išlaistant jas apie gyvenvietę
esančiose pievose, laukuose. Atkreipiame dėmesį, kad nesame prieš verslo vystymą, tačiau jis turi vystytis ne gyventojų
sveikatos ir komforto sąskaita. Šiai dienai yra daug įvairių priemonių atitinkamoms problemoms sutvarkyti. Mes tik norime
gyventi švarioje aplinkoje nekenkiančioje mūsų sveikatai ir poreikiams. Prisegu bendruomenės raštą ir 83 gyventojų
parašus, informuojančius apie mūsų nepritarimą.Norime tikėtis, kad bus rastas sprendimas, tenkinantis abi šalis.
Pagarbiai,
Jūratė Garolienė
Bendruomenės pirmininkė
KMBT_195_09669.pdf
5702K
EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>
Kam: Juratė Garolienė <jurate.garoliene@gmail.com>

2020 m. gruodžio 23 d. 13:01

Laba diena,
patvirtiname, kad Jūsų pasiūlymas gautas ir užregistruotas.
Pasiūlymas bus įvertintas kaip reikalaujama „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 2020-0501).
Taip pat pasiūlymas bus pridedamas prie poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, kurie bus teikiami subjektams ir
atsakingai institucijai - Aplinkos apsaugos agentūrai.
Pagarbiai,
Ona Samuchovienė
Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980
El. paštas: info@ekostruktura.lt
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

[Cituojamas tekstas paslėptas]
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Gmail - Į jūsų pasiūlymus bus atsižvelgta, bus ir susirinkimas

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Į jūsų pasiūlymus bus atsižvelgta, bus ir susirinkimas
EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>
Kam: Juratė Garolienė <jurate.garoliene@gmail.com>

2021 m. sausio 14 d. 10:57

Laba diena,
Atsižvelgiant į gautas Daubiškių gyvenvietės bendruomenės pastabas, su užsakovu – Papilės žemės ūkio bendrovės
pirmininku Algiu Revucku yra suderinta, kad į bendruomenės pasiūlymą bus atsižvelgta ir susirinkimo metu su gyventojais
bus geranoriškai tariamasi dėl atstumo, kuriuo aplink gyvenvietę nelaistyti srutų.
Nors srutos laistomos vadovaujantis tai leidžiančiais teisės aktais, tačiau užsakovas siekia darniai plėtoti veiklą ir
nepabloginti gyvenimo kokybės Daubiškių kaimo gyventojams.
Visuomenei planuojama plėtra bus pristatoma viešo susirinkimo metu. Susirinkimas bus rengiamas, tuomet, kai bus
parengta poveikio aplinkai vertinimo Ataskaita. Šiuo metu parengta ir viešai paskelbta tik poveikio aplinkai vertinimo
Programa, kuri yra kaip gairės, nurodančios kas bus nagrinėjama Ataskaitoje.
Apie šį viešą susirinkimą ir jo datą, bendruomenę informuosime el. paštu. Taip pat apie parengtą Ataskaitą ir viešą
susirinkimą informuosime ir teisės aktų nustatyta tvarka (laikraštyje, seniūnijos, savivaldybės skelbimų
lentoje/internetiniame puslapyje, su pačia Ataskaita iki viešo susirinkimo bus galima susipažinti puslapyje
www.ekostruktura.lt). Planuojama, kad viešas susirinkimas galėtų vykti apytiksliai kovo-balandžio mėnesiais.
Prisegu oficialų raštą (1 lapas). Šio rašto kopija bus pateikta ir Aplinkos apsaugos agentūrai, kartu su jūsų teiktu
pasiūlymu ir parašais.
Labai prašyčiau patvirtinti, kad gavote mūsų atsakymą. Iš anksto dėkui.
Pagarbiai,
Ona Samuchovienė
Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980
El. paštas: info@ekostruktura.lt
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

211 Atsakymai_Daubiškių bendruomenei.pdf
232K
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Poveikio aplinkai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m.

12 PRIEDAS.
Visuomenės informavimo medžiaga

Visuomenės informavimo apie PAV ATASKAITĄ suvestinė
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-ukiopletros-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetinesvaizdo-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-parengtapapiles-zub-galviju-ukio-pletros-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesasusirinkima-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.
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 kaime 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.

Prieduose pateikiama: Raštų, skelbimų, el. laiškų kopijos.

2021-06-29

Informacija apie parengtą Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą (interneti…

  +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

Informacija apie parengtą Papilės ŽŪB
galvijų ūkio plėtros poveikio aplinkai
vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą
susirinkimą (internetinės vaizdo
Paskelbta: gegužės 26, 2021
transliacijos būdu)
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Papilės ŽŪB, įm. kodas 152979693, Akmenės r.
sav., Papilės sen., Daubiškių k., tel. +37061403536, 842537775, el. paštas: a.revuckas@zvalguva.lt.
Pirmininkas Algis Revuckas.
PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164,
www.ekostruktura.lt, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410,
51392 Kaunas.
PŪV pavadinimas: Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtra.
PŪV vieta: Vegerių kaimas, Papilės seniūnija, Akmenės rajono savivaldybė.
PAV 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.
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Informacija apie parengtą Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą (interneti…

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai –
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p.
aaa@aaa.am.lt
Susipažinti

su

PAV

ataskaita

galima

PAV

dokumentų

rengėjo

internetiniame

puslapyje

www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://www.ekostruktura.lt/visuomenesinformavimas/ nuo 2021 m. gegužės 31 d. iki birželio 29 d.
Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu
info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o
pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.
Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. birželio 29 d. 17:30 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu
panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/WntiqYQ arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą
www.ekostruktura.lt puslapyje. Spausti nuorodą į susirinkimą.
Peržiūrėti PAV ataskaitą: PAV ATASKAITA Papile 1, Priedai sujungti 1-7, Priedai sujungti 8-11

KITA

KONTAKTAI

KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS

ATLIKTI PROJEKTAI

LICENCIJA

PRIVATUMO POLITIKA
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Gmail - Informuojame apie planuojamą surinkimą (nuotoliniu būdu) dėl Papilės ŽŪB plėtros PAV

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Informuojame apie planuojamą surinkimą (nuotoliniu būdu) dėl Papilės ŽŪB
plėtros PAV
2 laiškai(-ų)
EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>
Kam: Juratė Garolienė <jurate.garoliene@gmail.com>

2021 m. gegužės 26 d. 15:02

Laba diena,
Pranešu, kad yra parengta Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtros poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir numatomas
viešas susirinkimas. Susirinkimo metu gyventojai bus supažindinami su planuojamais pokyčiais, priemonėmis kvapų
sumažinimui, pateikiama kita aktuali informacija, gyventojai galės pateikti klausimus, pasiūlymus. Dalyvaus ir Papilės
ŽŪB atstovas.
Susirinkimai galimi tik nuotoliniu būdu, todėl susirinkimas vyks: 2021 m. birželio 29 d. 17:30 val. internetinės vaizdo
transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/WntiqYQ arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą
www.ekostruktura.lt puslapyje.
Visi norintieji susipažinti ir peržiūrėti ataskaitą galės mūsų internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje
„Visuomenės informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ nuo 2021 m. gegužės 31 d. (nuo
pirmadienio) iki birželio 29 d., kur ataskaita bus paviešinta, gyventojai galės perskaityti.
Tiksli nuoroda su skelbimu: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-papileszub-galviju-ukio-pletros-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetines-vaizdotransliacijos-budu/ Po šiuo skelbimu bus paviešinta ataskaita.
Taip pat prisegu ir skelbimą, kuris bus viešinamas spaudoje, Akmenės rajono savivaldybėje ir Papilės seniūnijoje.
Labai prašau, patvirtinkite ar laišką gavote.
Pagarbiai,
Ona Samuchovienė
Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980
El. paštas: info@ekostruktura.lt
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

Skelbimas.doc
40K
Juratė Garolienė <jurate.garoliene@gmail.com>
Kam: EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>

2021 m. gegužės 26 d. 23:27

Laba diena,
Informaciją gavome. Dėkoju
[Cituojamas tekstas paslėptas]
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Papilės ŽŪB Galvijų ūkio plėtra

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS
2021-06-29
Užsakovas: Papilės Žemės ūkio bendrovė
PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“.
Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552.

Pranešėja: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė
Dalyvauja. UAB „Ekostruktūra“ aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius

1

PAV. Įvadas
• Poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) atliekamas
Galvijų ūkio plėtrai.
•

Veikla planuojama Vegerių kaime, Papilės seniūnijoje,
Akmenės rajono savivaldybėje.

• Ūkis skirtas pienininkystei, melžiamų karvių ir prieaugio
auginimui. Pienas parduodamas pieno perdirbėjams.
• Veikla svarbi šalies aspektu, kadangi pienininkystės ūkiai
skirti patenkinti Lietuvos pieno poreikį, kuris yra didelis.

2

2

1
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PAV. Vieta
PŪV vieta – Vegerių kaimas, Papilės seniūnija, Akmenės rajono savivaldybė.

3

3

PAV. Įvadas
Šiuo metu fermoje yra 1066 sąlyginių gyvulių.
Bendrovės teritorijoje yra: trys galvijų tvartai,
skysto mėšlo rezervuarai; 3 sandėliai (kombinuotų
pašarų, daržinė, sėklinių grūdų); 7 silosinės.
Po plėtros numatoma laikyti 1340 sąlyginių
gyvulių.
Tuo tikslu planuojama pastatyti:
• du naujus tvartus,
• skysto mėšlo rezervuarą,
• požeminę srutų siurblinę, per kurią, skystas
mėšlas bus pumpuojamas į naują rezervuarą,
• Mėšlidę.

4

4
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PAV. Subjektai, institucijos
Pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą veiklai buvo atlikta atranka dėl PAV, ją rengė įmonė UAB „Ekopaslauga“ ir buvo
gauta išvada 2020-10-29, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas.
Vadovaujantis gautu dokumentu atliekamas poveikio aplinkai vertinimas, kurio sudėtyje yra ir poveikio visuomenės sveikatai
(PVSV) dalis.
PAV subjektai yra:
• 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.

5

5

PAV. Visuomenė
Pradėjus PAV procedūras buvo parengta PAV programa.
Visuomenė buvo informuota apie PAV programą:
• 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, kad srutos
nebūtų laistomos aplink gyvenvietę esančiose pievose. Pasiūlymas įtrauktas į ataskaitą, su bendrovės pirmininku aptarta. Laistymą, tręšimą
skystu mėšlu apriboja teisės aktas, kurio bendrovė laikosi.
Po visuomenės informavimo procedūrų PAV programa buvo pateikta subjektams (institucijoms) derinti.
Visi subjektai PAV programai pritarė.
Akmenės rajono savivaldybė rašte nurodė, PAV ataskaitoje aptarti kvapų poveikio sumažinimą gyvenamoms teritorijoms cheminėmis,
technologinėmis, želdinių juostomis ar kitomis priemonėmis.
Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino PAV programą 2021-02-23 Nr. (30.2)-A4E-2122
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PAV. Metodai
Rengiant PAV panaudoti ir specialiojo plano rengimo etape atlikti tyrinėjimai, ataskaitos:
•

bendrovės informacijos analizė;

•

teisės aktų analizė;

•

įvertintos numatytos kvapų mažinimo priemonės,

•

PAV ataskaitoje detaliai įvertintas ir išnagrinėtas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai



Naudotos licencijuotos programos:
•

oro tarša, kvapai vertinti licencijuota „ADMS“ programa

•

triukšmo modeliavimai atlikti licencijuota „CADNA A“ programa

7
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PAV. Sanitarinė apsaugos zona (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.
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).
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PAV. Sanitarinė apsaugos zona (SAZ)
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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PAV. Gyventojai
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.
10
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PAV. Aplinkos oras
• Aplinkos oras. Oro taršos šaltinis yra gyvulių laikymas, skysto ir
kieto mėšlo laikymas.
• Atliktas teršalų sklaidos modeliavimas.
• 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.
• Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkos
gyvenamosioms aplinkos dėl oro taršos nebus.

oro

kokybei

ir

• Priemonės, aplinkos kokybei dėl veiklos pagerinti:
• 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.

Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (0,5 km
spindulys). Amoniako 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio
koncentracija (µg/m³)
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PAV. Kvapai
• Kvapai. Lietuvoje taikomos kvapų normos šiuo metu siekia 8 OUE/m3 RV, nei
nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios naujos kvapo RV – 5 OUE/m3.
• Palyginimui galima pasakyti, kad įvairių mokslinių tyrimų duomenimis žmogus
kvapą priklausomai nuo jautrumo pradeda jausti, kai viršijamas 1 kvapo
vienetas.
• Buvo atliktas kvapų vertinimas.
• Rezultatai rodo, kad kvapų ribinės vertės tiek ant bendrovės teritorijos ribos, tiek
už teritorijos ribos nebus viršijamos, ir nesieks nei šiuo metu galiojančios
normos nei nuo 2024 m. sausio 1 d. sugriežtėsiančios normos. Tai pat
neviršijamos ribinės kvapo vertės ties artimiausiais gyventojais Vegerių k.1 ir
Vegerių k.2.
• Didžiausia kvapų koncentracija –susidarys ties mėšlide, bendrovės teritorijoje.
Maksimali koncentracija sieks ~1,6 KV.
• Priemonės, aplinkos kokybei dėl veiklos pagerinti:
• 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.

Sumodeliuotų pažemio koncentracijų
sklaidos žemėlapis (2,0 km spindulys). Kvapų valandos
98,08-o procentilio koncentracija (ouE/m³).
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PAV. Triukšmas
Triukšmas. Atliktas triukšmo vertinimas, kurio tikslas yra užtikrinti triukšmo normas, šalia esančiuose
gyvenamuosiuose pastatuose ir jų aplinkoje pagal Lietuvoje galiojančią higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
Triukšmą kelia ūkio transportas, kuriuo atliekami kasdieniai ūkio darbai bei atvažiuojantis transportas.
Modeliavimo programa nustatyta, kad viršijimų nebus, didžiausias triukšmo lygis ties saugotinomis aplinkomis dienos
metu nustatytas 49 dB(A) (kai ribinė vertė nuo mobilių šaltinių yra 65 dB(A)).
Triukšmo mažinimo priemonėms poreikio nėra, todėl tokios nenumatomos.
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PAV. Vanduo
Paviršiniai vandens telkiniai. Įvertintas poveikis vandens
telkiniams.
Artimiausias vandens telkinys yra griovys esantis apie 60 m
atstumu nuo PŪV teritorijos, į kurį patenka tik paviršinis lietaus
vanduo nuo stogų ir švarių teritorijų – tai netaršios nuotekos. Šis
griovys už 2 km įteka į Vėgerės upėlį, toliau tekėdamas Vėgerės
upelis už ~7 km įteka į upelį Avilys.
Upė Venta teka apie 1,1 km nuo PŪV ir į jį paviršinės nuotekos
nuo fermos teritorijos nepatenka nei tiesiogiai, nei per aplinkinius
upelius ar griovius.
Padidinto taršos pavojaus nenustatyta.
Taikomos priemonės.
• Kaip priemonės vandens kokybei užtikrinti yra taikomos kietos
dangos, nuo taršių teritorijų, kad vanduo nesifiltruotų į gruntą ir
būtų surenkamas į rezervuarus.
• Ūkyje ši priemonė taikyta iki šiol bei bus taikoma ir plėtros
metu įgyvendinant numatytus sprendinius.
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PAV. 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.
Bendrovės teritorija į vandenviečių apsaugos zona nepatenka,
atsižvelgiant į tai, kad nuotekos sutvarkomos kaip
reikalaujama norminiuose dokumentuose, padidinto taršos
pavojaus nėra.
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.
Taikomos priemonės.
• Kaip priemonės vandens kokybei užtikrinti yra taikomos
kietos dangos, nuo taršių teritorijų, kad vanduo nesifiltruotų į
gruntą ir būtų surenkamas į rezervuarus.
• Ūkyje ši priemonė taikyta iki šiol bei bus taikoma ir plėtros
metu įgyvendinant numatytus sprendinius.
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PAV. Žemės gelmės
Įvertintas žemės paviršius ir gelmės, dirvožemis.
• Prie kelio žemės gelmių išteklių, saugomų
nuošliaužos nėra.

geotopų, aktyvių geologinių reiškinių, tokių kaip erozija, sufozija, karstas,

• Dirvožemiai našūs, todėl itin tinkami žemės ūkiui. Vietiniai dirvožemiai priskiriami prie didelio atsparumo erozijai, todėl
erozijos pavojus dėl darbų minimalus.
• Už fermos link Ventos slėnio jau prasideda dirvožemiai, kurių erozijos pavojus didelis.
• Reguliariai nėra atliekama dirvožemio tyrimų prie kelių, tačiau dirvožemio prie kelių užterštumą tiria įvairūs Lietuvos
mokslininkai, atliktos studijos, tyrimai.
• Tirdami ir stebėdami pokyčius mokslininkai neigiamų pokyčių nepastebėjo, teršalai neviršijo leistinų koncentracijų.
Numatomos priemonės.
•

Dirvožemio tarša nenumatoma.

• Derlingasis dirvožemio sluoksnis nuimamas prieš statybų darbus, sandėliuojamas, po darbų
sutvarkymui.

panaudojamas teritorijos
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PAV. Kraštovaizdis
Buvo nagrinėtas kraštovaizdis, neigiamo poveikio nenustatyta.
Nagrinėjama teritorija priklauso šiaurės Lietuvos regionui,
kraštovaizdis agrarinis, saugomo vertingo kraštovaizdžio nėra, jis
yra Ventos slėnyje ir į bendrovės teritoriją nepatenka.
Į gamtinio karkaso teritorijas nepatenka. Artimiausia gamtinio
karkaso teritorija driekiasi Ventos upės slėniu.

Bendrovės komplekso tvartai, kuriuose auginami pieniniai galvojai

Pagal Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą vieta
patenka į žemės ūkio teritorijų zoną. Bendruoju planu nenumatyta
teritoriją keisti į pvz., urbanizuotą, ji lieka žemės ūkio.
Tvartų ir jos priklausinių statyba numatoma komplekso ribose ir
gretimybėje.
Veikla nei kraštovaizdžio, nei gamtinio karkaso, nei struktūriniu nei
kitais pamatiniais ar vizualiniais aspektais nedarys neigiamo
poveikio kraštovaizdžiui.

Bendrovės komplekso rezervuaruose susiformavusi kieta pluta,
efektyviai sulaikančia kvapus (įrodyta moksliškai).
17
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PAV. Kraštovaizdis
Numatomos priemonės:
• Planuojama, kad kelio elementuose,
priemonėse dominuos pilka spalva.

aplinkosauginėse

• Tam, kad pagerinti fermos estetinį vaizdą, labiau prislopinti
kvapų sklidimą Daubiškių ir Papilės gyventojams yra numatoma
žalioji priemonė – apželdinimas šiaurės vakarinėje pusėje, iškart
už plėtros teritorijos.
• 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.

Aplink fermą vyrauja išskirtinai agrarinė aplinkai, kaimiškas
monotoniškas kraštovaizdis.

• 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.
Artimiausi kompleksui gyvenamieji namai.
18
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PAV. Kraštovaizdis
Numatomos priemonės:
• 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, paprastoji eglė,
europinė liepa, iš krūmų paprastąjį putiną,
forsitiją.
•

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.
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PAV. Kultūros paveldas
Įvertintas poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms.
Į PŪV teritoriją nekilnojamosios
nepatenka, artimiausios yra:

kultūros

vertybės

•

Vandens malūnas su technologine įranga, esantis už 1,1
km;

•

bei Papilės kapinynas, Papilės piliakalnis su gyvenviete,
Papilės koplytstulpis esančios už 1,2 km.

•

Vertybės yra per toli, kad galėtų daryti poveikį, todėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Šiaulių skyrius pritarė pritarė programai be
pastabų. Nurodė, kad PAV ataskaitos nenagrinės.
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PAV. Saugomos teritorijos, biologinį įvairovė
Įvertintos artimiausios saugomos teritorijos.
Ventos regioninis parkas yra nutolęs 760 m
atstumu.
Parke esantis Ventos kraštovaizdžio draustinis
nutolęs apie 870 m.
Parke esanti „Natura 2000“ paukščių apsaugai
svarbi teritorija: Ventos upės slėnis, nutolusi
apie 870 m nuo fermos. Saugomos griežlės,
tulžiai.
Parke esanti „Natura 2000“ buveinių apsaugai
svarbi teritorija: Ventos upė (LTAKM0002),
nutolusi apie 1 km.

21

21

PAV. Saugomos teritorijos, biologinį įvairovė
Neigiamas poveikis saugomoms
biologinei įvairovei nenustatytas.

teritorijoms

ar

Numatomos priemonės.
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 neigiamas poveikis nenumatomas.

Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės (šaltinis: geoportal.lt)
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PAV. Miškai
Neigiamas poveikis miškams nenustatytas.
Ferma į nuo valstybinės reikšmės miškų
toliau kaip 1 km.

nutolusi

Nevalstybiniai ūkiniai miškai yra apie 970 m atstumu,
specialiosios paskirties miškai Ventos upės slėnyje
nutolę apie 770-880 m.
Aplinkoje esantys miškai
urėdijai, Papilės girininkijai.

priskiriami

Mažeikių
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PAV. Priemonės
Numatomos priemonės.
•

Švarias lietaus (paviršinės) nuotekas nuo visų stogų planuojama išleisti į aplinką. 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.

•

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:
a)

Skystas mėšlas tvartuose yra ir bus apdorojamas probiotiku „Slurry bug“, mažinančiu amoniako ir kvapų emisijas iš tvartų ir skysto
mėšlo rezervuarų į aplinkos orą 2,67 kartus.

b)

Laikant skystą mėšlą susidariusi pluta amoniako ir kvapų emisijas sumažins dar 1,739 kartus.

•

Planuojama papildomai naują skysto mėšlo rezervuarą padengti 20 cm šiaudų sluoksniu (kuris amoniako ir kvapų išsiskyrimą į aplinką sumažina dar
80 proc.).

•

Srutos laistymo periodu (laikotarpis reglamentuojamas teisės aktais) nebus laistomos aplink gyvenvietę esančiose pievose, atsižvelgiant į gautą raštišką
Daubiškių kaimo bendruomenės prašymą.

•

Kad pagerinti fermos estetinį vaizdą, labiau prislopinti kvapų sklidimą Daubiškių ir Papilės gyventojams yra numatoma žalioji priemonė –
apželdinimas šiaurės vakarinėje pusėje, iškart už plėtros teritorijos.

•

Mėšlo skleidimas atitinka ŽŪB dirbamame žemės plote atitinka reikalavimus ir neviršija nustatytų normų, todėl žemė nebus pertręšiama.

•

Šalia naujai projektuojamų skysto mėšlo rezervuarų atsiras kontroliniai šuliniai, skirti stebėti, ar nepažeisti rezervuarai ir ar į gruntą nesiskverbia srutos.
24
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PAV apibendrinimas
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(-PVSV) išvada. 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.
Neigiamas poveikis nei visuomenės sveikatai, nei aplinkai nenustatytas. Laikomasi visų teisės aktų reikalavimų.
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PAV. Nustatyta SAZ
PAV ataskaitoje atliktas vertinimas
parodė, kad Lietuvoje taikomos oro taršos,
kvapų, triukšmo 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 8,7 ha sklypu.
Šiame
papildomai
įtraukiamame
sklype bus įrašyta specialioji sąlyga.
Raštiškas sklypo savininko sutikimas yra
gautas.
Visuose kituose sklypuose ši sąlyga jau
yra įrašyta.
Viso PAV ataskaitoje nustatomas
SAZ plotas apims ~40,7 ha (SAZ sudaro 14
sklypų).
•

„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).
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PAV. Viešas visuomenės supažindinimas
Visuomenė informuota apie PAV ataskaitą:
•
Akmenės rajono savivaldybės skelbimų lentoje, savivaldybės internetiniame puslapyje 2021-05-27
https://www.akmene.lt/informacija-apie-parengta-papiles-zub-galviju-ukio-pletros-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaitair-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-poveikioaplinkai-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.
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PAV
• Pasiūlymų per supažindinimo su PAV ataskaita laikotarpį iš visuomenės negauta.
• Susirinkimo protokolas nebus rengiamas, išsaugotas transliacijos įrašas bus pateikiamas Aplinkos apsaugos
agentūrai ir subjektams.
• Dar kartą primenama, kad Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV ataskaitą, priims sprendimą dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ DĖMESĮ !
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14

Poveikio aplinkai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m.

13 PRIEDAS.
TPDRIS išrašas apie vietovėje galiojančius planus
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