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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-09-28 14:57:50

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2195287

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2017-12-12

Adresas: Telšių r. sav., Upynos sen., Upynos k., Naujoji g. 1E
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-4867-1342

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 7875/0001:350 Upynos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 1.4296 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.2952 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.2952 ha
Kelių plotas: 0.0547 ha

Užstatyta teritorija: 1.0047 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0454 ha

Kitos žemės plotas: 0.0296 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 39.5

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 1211 Eur

Žemės sklypo vertė: 757 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 3320 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-09-16
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-09-06
2.2. Kiti inžineriniai statiniai - Silosinė

Unikalus daikto numeris: 4400-5738-9905
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: s1
Statybos pradžios metai: 2021

Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 832.62 kv. m

Tūris: 3097 kub. m
Medžiaga: Gelžbetonis

Koordinatė X: 6201204.73
Koordinatė Y: 414979.09

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 207000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 207000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 207000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-09-06

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-09-06
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: MANTAS ŽIVATKAUSKAS, gim. 1990-10-15
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5738-9905, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2021-09-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-20

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: JONAS ŽIVATKAUSKAS, gim. 1962-09-20

IRENA ŽIVATKAUSKIENĖ, gim. 1961-04-28
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4867-1342, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-12-03 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. T3GP-9987
Įrašas galioja: Nuo 2018-12-05

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: MANTAS ŽIVATKAUSKAS, gim. 1990-10-15
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4867-1342, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-12-22 Nuomos sutartis
Plotas: 1.4296 ha

Įrašas galioja: Nuo 2019-05-24
Terminas: Nuo 2019-01-01 iki 2039-12-31

7.2. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4867-1342, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-12-03 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. T3GP-9987
Įrašas galioja: Nuo 2018-12-05
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8. Žymos:
8.1. Apribojimas keisti daikto pagrindinę naudojimo paskirtį

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4867-1342, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-12-03 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. T3GP-9987

Įrašas galioja: Nuo 2018-12-05
8.2. Pasinaudojimas atpirkimo teise

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4867-1342, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-12-03 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. T3GP-9987

Įrašas galioja: Nuo 2018-12-05

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4867-1342, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-09-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 4857.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-16

9.2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4867-1342, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-09-13 Kadastro tvarkytojo sprendimas Nr. SPR6-15836 (14.2 E)
Plotas: 298.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-16
9.3. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4867-1342, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-09-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 1430.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-16

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ROBERTA MOCKĖ
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5738-9905, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2017-12-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2590
2021-09-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-17
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5738-9905, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2021-09-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-09-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-17

10.3. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4867-1342, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-09-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-16

10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
LAIMUTIS DOMEIKA

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4867-1342, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-10-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2578

2021-09-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-16

10.5. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4867-1342, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. ŽP-55k
2017-11-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 37SK-1198-(14.37.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2017-12-15

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ



2021-09-28 14:37 NT Registras 44/2533248

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1632829044&tnr=44&rnr=2533248&ntr=&doktipas=0 1/4

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-09-28 14:37:26

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2533248

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2020-07-03

Adresas: Telšių r. sav., Upynos sen., Upynos k., Naujoji g. 9
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5464-6574

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 7875/0001:359 Upynos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Statusas: Suformuotas sujungus daiktus
Daikto istorinė kilmė: Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-4936-8902

Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-1610-2071
Žemės sklypo plotas: 2.4000 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.6343 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.6343 ha

Užstatyta teritorija: 1.7657 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 39.5

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 1074 Eur

Žemės sklypo vertė: 671 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 5310 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-07-03
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-06-01
2.2. Pastatas - Karvidė

Unikalus daikto numeris: 4400-1070-2633
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita (fermų)

Žymėjimas plane: 1Ž1b
Statybos pradžios metai: 1980

Statybos pabaigos metai: 1980
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio blokai
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 1661.31 kv. m

Pagrindinis plotas: 1403.46 kv. m
Tūris: 6547 kub. m

Užstatytas plotas: 1764.00 kv. m
Koordinatė X: 6201286
Koordinatė Y: 414992

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 379113 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 41 %

Atkuriamoji vertė: 223876 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 4489 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-01-09

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-04-02
2.3. Pastatas - Veršidė

Unikalus daikto numeris: 4400-3244-9277
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita (fermų)

Žymėjimas plane: 1Ž1p
Statybos pradžios metai: 1960

Statybos pabaigos metai: 1960
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 1950.58 kv. m

Pagrindinis plotas: 1832.51 kv. m
Tūris: 9091 kub. m

Užstatytas plotas: 2349.00 kv. m
Koordinatė X: 6201247.09
Koordinatė Y: 415071.03

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 545000 Eur
Atkuriamoji vertė: 219000 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 4380 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-02-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-02-10
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2.4. Kiti inžineriniai statiniai - Skysto mėšlo rezervuaras
Unikalus daikto numeris: 4400-2137-7255

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: MR

Statybos pradžios metai: 2009
Statybos pabaigos metai: 2011

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 62558 Eur

Atkuriamoji vertė: 53290 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1066 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-01-09

Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-02-11
2.5. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai

Aprašymas / pastabos: ( mėšlidė M, siloso tranšėja ST;ST1; ST2
Unikalus daikto numeris: 4400-3244-9300

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pradžios metai: 1960

Statybos pabaigos metai: 1990
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 365000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 91200 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 1820 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-02-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-02-10

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: IRENA ŽIVATKAUSKIENĖ, gim. 1961-04-28
JONAS ŽIVATKAUSKAS, gim. 1962-09-20

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5464-6574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-09-11 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6759

2008-09-11 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. V9-300
2018-12-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. T3GP-9991
2020-06-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 37SK-842-(14.37.110.E)

Įrašas galioja: Nuo 2020-07-03
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: IRENA ŽIVATKAUSKIENĖ, gim. 1961-04-28
JONAS ŽIVATKAUSKAS, gim. 1962-09-20

Daiktas: pastatas Nr. 4400-3244-9277, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-3244-9300, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2017-02-10 Apylinkės teismo sprendimas Nr. 2YT-59-971/2017
Įrašas galioja: Nuo 2017-03-22

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: IRENA ŽIVATKAUSKIENĖ, gim. 1961-04-28

JONAS ŽIVATKAUSKAS, gim. 1962-09-20
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2137-7255, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2011-04-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1D-7536
Įrašas galioja: Nuo 2011-04-21

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: JONAS ŽIVATKAUSKAS, gim. 1962-09-20

Daiktas: 1/2 pastato Nr. 4400-1070-2633, aprašyto p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2007-08-16 Apylinkės teismo sprendimas Nr. 2-1149-187/2007

Įrašas galioja: Nuo 2007-09-28
4.5. Nuosavybės teisė

Savininkas: IRENA ŽIVATKAUSKIENĖ, gim. 1961-04-28
Daiktas: 1/2 pastato Nr. 4400-1070-2633, aprašyto p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2007-08-16 Apylinkės teismo sprendimas Nr. 2-1149-187/2007
Įrašas galioja: Nuo 2007-09-28

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5464-6574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-09-11 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6759

2018-12-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. T3GP-9991
Įrašas galioja: Nuo 2020-07-03

7.2. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė
Daiktas: pastatas Nr. 4400-3244-9277, aprašytas p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-3244-9300, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2017-02-10 Apylinkės teismo sprendimas Nr. 2YT-59-971/2017

Įrašas galioja: Nuo 2017-03-22
7.3. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2137-7255, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2011-04-21 Asmens prašymas Nr. 2476526

Įrašas galioja: Nuo 2011-04-21

8. Žymos:
8.1. Pasinaudojimas atpirkimo teise

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5464-6574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-12-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. T3GP-9991
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Plotas: 0.8905 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-07-03

8.2. Apribojimas keisti daikto pagrindinę naudojimo paskirtį
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5464-6574, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-12-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. T3GP-9991
Plotas: 0.8905 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-07-03

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5464-6574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-06-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 37SK-842-(14.37.110.E)
Plotas: 2393.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-07-03
9.2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5464-6574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-06-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 37SK-842-(14.37.110.E)
Plotas: 64.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-07-03

9.3.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5464-6574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-06-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 37SK-842-(14.37.110.E)
Plotas: 96.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-07-03

9.4.
Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo
įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5464-6574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-06-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 37SK-842-(14.37.110.E)
Plotas: 24000.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-07-03
9.5. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5464-6574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-06-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 37SK-842-(14.37.110.E)
Plotas: 1658.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-07-03

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1070-2633, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2021-09-02 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-83-210902-00030

Aprašymas: Rekonstravimas
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-02

10.2. Suformuotas sujungimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5464-6574, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-06-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-06-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 37SK-842-(14.37.110.E)

Įrašas galioja: Nuo 2020-07-03
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ALFRUZINA KATARSKIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5464-6574, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-11-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1945
2020-06-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-07-03
10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k. 180101069
Daiktas: pastatas Nr. 4400-3244-9277, aprašytas p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-3244-9300, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2015-02-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 78/8914

2017-02-10 Apylinkės teismo sprendimas Nr. 2YT-59-971/2017
Įrašas galioja: Nuo 2017-03-22

10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
BIRUTĖ MAŽEIVIENĖ

Daiktas: pastatas Nr. 4400-3244-9277, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-3244-9300, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-456
2015-02-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 78/8914

Įrašas galioja: Nuo 2017-03-22
10.6. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k. 180101069
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2137-7255, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2011-02-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 78/8222
2011-04-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1D-7536

Įrašas galioja: Nuo 2011-04-21
10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k. 180101069
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2137-7255, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-456
2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)
2011-02-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 78/8222

Įrašas galioja: Nuo 2011-04-21
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11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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3 PRIEDAS. 

Gretimo gyvenamo sklypo, kur įregistruota specialioji sąlyga registro išrašas 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-09-28 15:24:36

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1768543

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2015-01-26

Adresas: Telšių r. sav., Upynos sen., Upynos k., Naujoji g. 1
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-3209-2574

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 7875/0001:323 Upynos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.2463 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.1261 ha

iš jo: sodų plotas: 0.1261 ha
Užstatyta teritorija: 0.1202 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 27.2
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 144 Eur
Žemės sklypo vertė: 90 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 664 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-03-23

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-12-18

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: JADZĖ INDRIJAUSKIENĖ, gim. 1952-06-26
KAZYS INDRIJAUSKAS, gim. 1952-11-30

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3209-2574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2001-03-14 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 441

2001-06-29 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. A 78/2001-0667
2001-06-29 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P 78/2001-0665
2015-03-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 37ŽKĮ-7-(14.37.127.)
2015-03-06 Žemės konsolidacijos sutartis Nr. T3GP-1574

Įrašas galioja: Nuo 2015-03-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3209-2574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-03-06 Žemės konsolidacijos sutartis Nr. T3GP-1574

Įrašas galioja: Nuo 2015-03-21

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo
įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3209-2574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.2463 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3209-2574, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.2158 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3209-2574, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1295 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3209-2574, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

EKOSTRUKTURA
Rectangle

EKOSTRUKTURA
Rectangle
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Plotas: 0.0603 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas pagal konsolidacijos projektą (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3209-2574, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-01-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2015-03-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 37ŽKĮ-7-(14.37.127.)
2015-03-06 Žemės konsolidacijos sutartis Nr. T3GP-1574

Įrašas galioja: Nuo 2015-03-21
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Žemaitijos projektai", a.k. 300590059
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3209-2574, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-01-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1709
2015-01-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2015-03-21

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai- Registras Nr.80/32501.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PRIEDAS. 

Atrankos dėl PAV išvada 



               

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“
El. p. info@rachel.lt

J. Živatauskui
El. p. jonaszivatauskas@gmail.com

Adresatams pagal sąrašą

Nr.

ĮĮ 2019-06-11 Nr.Nr. 20190611-1

ATRANKOS IŠVADA DĖL PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS TELŠIŲ R. 
SAV., UPYNOS SEN., NAUJOJI G. 9., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2019-06-                      Nr. (30.2)-A4E- 

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

Ūkininkas Jonas Živatauskas, Naujoji g. 9, Upyna, Telšių r. sav.,  tel. +37068581717, el. p. 
jonaszivatauskas@gmail.com
          2.Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, 
fizinis asmuo, adresas, tel.). 

UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“, S. Žukausko g. 33-57, LT-09129, Vilnius, tel. +370 655 
42182,  el. p. info@rachel.lt.    
          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.

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma šiuo metu eksploatuojamame 
pienininkystės komplekse Telšių r. sav., Upynos sen., žemės sklypuose, esančiuose Naujoji g. 9, kad. 
Nr. 7875/0001:299; Naujoji g. 1E, kad. Nr. 7875/0001:350 Naujoji g. 11, kad. Nr. 7875/0001:351. 
Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys – žemės ūkio. Sklypai ir juose esantys 
pastatai nuosavybės teise priklauso J. Živatkauskui ir I. Živatkauskienei.  PŪV atitinka Telšių 
rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius. 

PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse yra visa reikiama inžinierinė infrastruktūra (privažiavimo 
keliai, elektros transformatorinė, požeminio vandens gręžinys, mėšlo kaupimo rezervuarai). 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Upynos kaime. Kaimas išsidėstęs pietų, pietryčių kryptimi 
nuo komplekso teritorijos. 

Artimiausios gyvenamosios teritorijos komplekso atžvilgiu nutolusios: Naujoji g. 1 – 
gyvenamojo namo sklypo ribos yra už 10 m nuo projektuojamos naujos silosinės pietvakarių 
kryptimi ir už 30 m. nuo projektuojamos silosinės bei priestato. Naujoji g. 3 gyvenamoji teritorija 
yra už 85 m. nuo projektuojamo skysto mėšlo rezervuaro bei priestato ir už 145 m. nuo 
projektuojamos naujos silosinės šiaurės vakarų kryptimi. Naujoji g. 2 gyvenamoji teritorija yra už 
145 m nuo projektuojamos naujos silosinės ir už 220 m. nuo projektuojamo skysto mėšlo 
rezervuaro bei priestato pietryčių kryptimi.

Visuomeninės paskirties objektai esantys arčiausiai PŪV ribų – Upynos kapinės ( už 190 m. 
pietryčių kryptimi), medinė Šv. Jono Labdario bažnyčia (už 370 m. pietryčių kryptimi), Upynos 
lopšelis – darželis ir Upynos paštas (už 500 m. pietryčių kryptimi).

Artimiausi pramonės objektai – apleistos sandėlių, remonto dirbtuvių patalpos nuo PŪV ribų 
nutolusios 25 m. atstumu rytų kryptimi; grūdų sandėlis 130 m. atstumu pietryčių kryptimi ir 
lentpjūvė, nutolusi 100 m. pietryčių kryptimi.

Rekreacinės teritorijos esančios arčiausiai PŪV – Upynos I tvenkinys (už 500 m.) ir Upynos 
II tvenkinys (už 30-85 m. nuo pienininkystės komplekso, už 145 m. nuo projektuojamos silosinės ir 
už 175-200 m. nuo projektuojamo skysto mėšlo rezervuaro bei priestato).

PŪV teritorijoje ir gretimuose sklypuose žemės gelmių išteklių plotai neužfiksuoti. Artimiausi 
nustatyti žemės gelmių išteklių plotai nuo komplekso teritorijos nutolę apie 3,3 km pietų kryptimi. 
Nagrinėjamoje teritorijoje ar šalia jos geotopų nėra aptinkama.

Dalis esamos komplekso teritorijos ribojasi su gamtinio karkaso (migracijos koridorius C1) 
teritorijomis. Vertinamoje teritorijoje keletą dešimtmečių įsteigtas pienininkystės kompleksas su 
jam būdingais pagalbiniais pastatais. Nauji objektai (priestatas ir skysto mėšlo rezervuaras) 
planuojami esamoje komplekso teritorijoje. Plėtra neplanuojama į gretimus sklypus. Įtakos 
mikroregioninės svarbos migracijos koridoriui pienininkystės ūkio plėtra neturės.

Planuojamos vieta pagal Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapį pažymėta 
indeksu V1H3-d. Vizualinę struktūrą formuojantys veiksniai (vertikalioji sąskaida):- V1 nežymi 
vertikalioji sąskaida (banguotas bei lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su 2 lygmenų videotopų 
kompleksais). Horizontalioji sąskaida – H3 vyraujančių atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių 
kraštovaizdis. Vizualinis dominantiškumas d (kraštovaizdžio erdvinė struktūra neturi išreikštų 
dominantų).

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose nėra 
saugomų teritorijų, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Artimiausia 
saugoma teritorija – Gintenių miško drebulės genetinis draustinis, nuo PŪV vietos nutolusi 5 km 
atstumu pietryčių kryptimi.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nefiksuojama saugoma biologinė įvairovė. Teritorija 
užstatyta – čia nuo seno įsikūręs galvijų kompleksas. Teritorijoje ir gretimybėse nėra fiksuojama 
saugomų rūšių. Žemės sklypuose, kuriuose bus vykdoma PŪV, miškų, natūralių pievų, pelkių ir 
kitų vertingų biotopų nėra. Artimiausi durpingi pažemėjimai nutolę apie 0,95 km šiaurės ir pietų 
kryptimis.

 Didžioji dalis pienininkystės komplekso teritorijos nėra melioruota. Tačiau teritorija, kurioje 
planuojama statyti priestatą ir skysto mėšlo rezervuarą yra melioruota, todėl PŪV organizatorius 
statybų metu sugadintą melioracijos sistemą privalės sutvarkyti ar atkurti savo lėšomis. 

 Sklypas, esantis adresu Naujoji g. 9, kuriame projektuojamas skysto mėšlo rezervuaras bei 
tvarto Nr.1 priestatas, nepatenka į paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas bei 
paviršinio vandens telkinio apsaugos zoną, potvynių zonas, karstinį regioną, požeminio vandens 
vandenvietes ir jų apsaugos zonas.
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastru, planuojamos ūkinės 
veiklos sklypai nesiriboja ir nepatenka į paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas ar 
vandens telkinių apsaugos zonas. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zona (Upynos II tvenkinys) 
nuo projektuojamos silosinės nutolusi 38 metrų atstumu, skysto mėšlo rezervuaras – apie 72 metrų 
atstumu, tvartas Nr.1 su projektuojamu priestatų – apie 70 metrų atstumu. Paviršinio vandens 
telkinių apsaugos zona (up.Upyna) nuo projektuojamos silosinės nutolusi 43 metrų atstumu, skysto 
mėšlo rezervuaras – apie 122 metrų atstumu, tvartas Nr.1 su projektuojamu priestatu – apie 65 
metrų atstumu. Planuojama ūkinė veikla įtakos šiam biotopui neturės.

Vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis, pienininkystės komplekso teritorija ar 
joje esantys bei projektuojami statiniai nesiriboja su nekilnojamomis kultūros vertybėmis ar jų 
aplinka.

5.Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
Šiuo metu pienininkystės komplekse laikomos melžiamos karvės bei auginamas jų prieauglis. 

Taip pat sandėliuojami bei džiovinami grūdai. Esamą pienininkystės kompleksą sudaro: melžiamų 
karvių tvartas (Nr. 1), prieauglio tvartas (Nr. 2), grūdų sandėlis (Nr. 4), silosinės (Nr. 3), skysto 
mėšlo rezervuaras (Nr. 6), tiršto mėšlo aikštelė (Nr. 5).

Šiuo metu ūkyje yra laikoma 211 melžiamų karvių ir 172 galvijai prieauglio (kas atitinka 
308,5 sąlyginio gyvulio (toliau – SG)). Visi galvijai šeriami silosu, taip pat šienainiu, 
kombinuotaisiais pašarais, du kartus dienoje, pašarus išduodant į lovius. Galvijų girdymui visuose 
tvartuose yra įrengtos automatinės girdyklos. Tvartai nešildomi, vėdinami natūraliai. Melžiamų 
karvių tvarte įrengti 10 vnt. elektrinių ventiliatorių, kurie skirti tik tvartų vėsinimui. Galvijai 
tvartuose laikomi ištisus metus.

Įgyvendinus pienininkystės komplekso plėtrą, šalia esamo melžiamų karvių tvarto Nr.1 bus 
pastatytas priestatas. Taip pat greta esamo skysto mėšlo rezervuaro bus įrengtas papildomas 6000 
m3 skysto mėšlo rezervuaras. Greta esamų silosinių, bus įrengta papildoma siloso tranšėja (12x50x6 
m). Įgyvendinus komplekso plėtrą, bendras visame ūkyje (tvarte Nr. 1 ir tvarte Nr. 2) numatomas 
įrengti vietų skaičius, skirtas gyvuliams auginti sieks 800 vnt., kur bus laikomi skirtingo amžiaus 
galvijai: tvarte Nr. 1 bus įrengtos 450 vietų melžiamoms karvėms; tvarte Nr. 2 – 300 vietų skirtingo 
amžiaus prieaugliui (200 vietų prieaugliui iki 1 metų; 100 vietų prieaugliui nuo 1 metų iki 2 metų) 
bei 50 vietų veršingoms telyčioms virš 2 metų. Bendras numatomas galvijų skaičius – 800 vnt. ( 
642,5 SG).

Pagal projektavimo taisykles 800 vnt. galvijų reikalingas minimalus plotas siekia 3475 m2. 
Įvertinus esamus ir projektuojamus pastatus, ūkis eksploatuos 6410,3  m2 ploto, t. y. tenkins 
numatytus galvijų laikymo reikalavimus. Likęs pastato plotas bus skiriamas šėrimo takams, mėšlo 
takams ir pan.

Rekonstruotas melžiamų karvių tvartas šildomas nebus. Vėdinimas vyks natūraliai, per 
langus, duris bei angas stogo konstrukcijose. Atsižvelgiant į projektinius pajėgumus, melžiamų 
karvių tvarte, greta esamų 10 vnt. ventiliatorių, planuojama įrengti 4 vnt. papildomų ventiliatorių.

Melžiamų karvių tvarte susidarantis skystas mėšlas nuo grindų bus šalinamas automatine 
mėšlo nustūmimo sistema (išskirtinais atvejais – grandikliais). Skystas mėšlas bus surenkamas į 
tvarto gale esantį surinkimo kanalą, iš kurio bus perpumpuojamas į 2 skysto mėšlo kaupimo 
rezervuarus (esamą 2665 m3 bei projektuojamą 6000 m3), kurių bendra talpa siekia 8665 m3. Į šiuos 
rezervuarus bus nukreipiamas ne tik melžiamų karvių tvarte susidarantis skystasis mėšlas, bet ir 
gamybinės, paviršinės nuotekos, siloso sultys ir kt. Per 6 mėnesių laikotarpį tai sudarys 8618,46 m3.

Ūkyje eksploatuojama kraikinio mėšlo mėšlidė 2,5 m aukščio ir 803 m2 ploto. Atsižvelgiant 
į tai, kad mėšlas gali būti kraunamas į 2,5-3 m aukštį, mėšlidėje gali būti talpinama iki 2007-2409 
m3 kraikinio mėšlo. Per 6 mėnesių kraikinio mėšlo kaupimo laikotarpį ūkyje susidarys 1587 m3 

kraikinio mėšlo.
Vadovaujantis „Pažangaus ūkininkavimo taisyklėmis ir patarimai“, veršelius ir veršiavimosi 

gardus būtina kreikti. Veršeliai, kaip ir esamoje situacijoje, bus laikomi tvarte Nr.2. Veršidėje 
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susidaręs kraikinis mėšlas periodiškai bus surenkamas ir išvežamas į šiaurinėje pienininkystės 
sklypo dalyje esančią 2007 m3 mėšlidę. Mėšlidės grindys bei šonai betonuoti, todėl tirštam mėšlui 
bei srutoms patekti į dirvožemį ar gruntinius vandenis galimybės nėra. Prisipildžius mėšlidei, 
mėšlas išvežamas į laukus. Srutos nuo tiršto mėšlo kaupimo aikštelės surenkamos ir nukreiptos į 
skysto mėšlo rezervuarus. Laukai tręšiami pagal iš anksto sudarytus ir suderintus laukų tręšimo 
planus. Tręšimo darbai nevykdomi savaitgaliais ir švenčių dienomis. Mėšlas ir srutos išvežami 
tvarkinga technika, todėl dirvožemio tarša (važiuojant barstomas mėšlas ar laistomos srutos) 
minimali. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-735/3D-700 „Dėl aplinkos ministro ir žemės 
ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų 
mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ priedu, ūkiui reikalingas ne mažesnis nei  
554,5 ha žemės plotas mėšlui skleisti.

Pienininkystės ūkis veikia ištisą parą, be išeiginių dienų. Ūkį aptarnauja 19 darbuotojų, o 
įgyvendinus ūkio plėtrą bus priimti papildomi 4 darbuotojai.

Ūkyje pagaminta produkciją (pieną) planuojama išvežti kiekvieną dieną. Į ūkį kombinuoti 
pašarai po 20 tonų bus atvežami į mėnesį du kartus. Taip pat į ūkį 2-3 kartus per mėnesį bus 
atvežami pieno milteliai, plovikliai, mineraliniai priedai. 

 Galvijai šeriami mobiliais pašarų dalintuvais, girdomi iš automatinių girdyklų, karvių 
melžimas vyksta melžimo aikštelėje. Nuo vakuumo sistemos atskirtas pienas persiurbiamas į 
pagalbinių patalpų bloke pastatytą vienos paros talpos pieno šaldytuvą, kur pienas yra atšaldomas 
iki 4 oC. Pieno paėmimas į pienovežius atliekamas per pieno išdavimo patalpą. 2020 metais 
planuojama pagaminti 5000 t žaliavinio pieno (šiuo metu pagaminama apie 2500 t/m).

Pašarams skirtas silosas gaminamas vasaros pabaigoje/rudenį prie tvartų įrengtoje silosinėje. 
Masė tranšėjoje spaudžiama. Tranšėja pripildoma per 1-2 dienas ir nedelsiant sandariai uždengiama 
polietileno plėvele. Siloso paviršius uždengiamas 40 µk storio plėvele, ant jos klojama 150 µk 
storio plėvelė. Viršutinis dangalas prispaudžiamas dėvėtomis padangomis. Silosas aplinkoje genda, 
jame atsiranda pelėsių, todėl atidengus siloso tranšėjos galą, reikia nedelsiant atpjautą kiekį vežti į 
tvartą ir išdalyti gyvuliams. Likęs siloso tranšėjos galas vėl sandariai uždengiamas.

Vienintelis ūkyje naudojamas gamtos išteklis - tai vanduo iš gręžinio. Ūkyje yra naudojamas 
gręžinio Nr. 22 vanduo. Gręžinys pradėtas eksploatuoti 1968 m. Per metus planuojama sunaudoti 
iki 31039,2 m3 vandens. Didžioji vandens dalis (29700 m3/m) bus sunaudojama gyvulių girdymui ir 
tik nedidelė jo dalis sunaudojama gamybinėms reikmėms (1123,2 m3/m) bei buitinėms reikmėms 
(216 m3/m). 

Susidarančios buitinės atliekos surenkamos į standartinius buitinių atliekų surinkimo 
konteinerius su dangčiu. Per mėnesį susidaro 0,1 t buitinių atliekų (iki 1,2 t per metus). Atliekos 
išvežamos 1 kartą į savaitę pagal sutartį su regiono atliekų tvarkymo centru. Įstatymų nustatyta 
tvarka atliekos rūšiuojamos. Kritę gyvuliai 24 val. bėgyje, pagal sutartį, perduodami UAB „Rietavo 
veterinarinė sanitarija“, kuri išveža kritusius gyvulius savo transportu.

Susidariusių buitinių nuotekų kiekis per mėnesį siekia 18 m3, per metus – 216 m3. Buitinės 
nuotekos patenka į nuotekų surinkimo rezervuarą (20 m3). Sukauptas buitines nuotekas išveža jas 
tvarkanti įmonė. Gamybinės nuotekos – iš esamos melžimo aikštelės nuotekos patenka į skysto 
mėšlo rezervuarus (sunaudojama apie 3,12 m3/parą; 93,6 m3/mėn.; 1123,2 m3/metus). Susidaręs 
paviršinis vanduo nuo silosinių (tame tarpe ir siloso sultys) savitaka patenka į nuotekų surinkimo 
rezervuarą, iš kurio perpumpuojamas į esamus skysto mėšlo rezervuarus. Ūkyje paviršinės (lietaus) 
nuotekos nuo kietų dangų – privažiavimų, aikštelių– nėra surenkamos, nes danga žvyras.

Ūkyje eksploatuojamas 35 kW Viadrus U22/7 biokuro katilas, skirtas buitinių – 
administracinių patalpų šildymui. Skaičiuojama, kad per metus sudeginama apie 10 m3 malkų (apie 
7,1 t/metus). Remiantis įrenginio techniniais dokumentais katilui veikiant maksimaliu rėžimu 
sudeginama iki 11,19 kg/val. kuro. Deginant kietąjį kurą į aplinkos orą išsiskirs 0,053 t/m anglies 
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monoksido (A), 0,007 t/m azoto oksidų (A), 0,004 t/ m sieros dioksido (A) ir 0,022 t/m kietųjų 
dalelių (A). Ūkyje taip pat eksploatuojama 697 kW galios Tornum TS 3-10-3 grūdų džiovykla. 
Džiovyklos degiklyje per metus sudeginama apie 15 t dyzelino. Remiantis įrenginio techniniais 
dokumentais , džiovyklai veikiant maksimaliu rėžimu, dyzelinio kuro degiklio sąnaudos siekia 
62,97 kg/val. Deginant dyzelinį kurą į aplinkos orą išsiskirs 0,242 t/m anglies monoksido (A), 
0,059 t/m azoto oksido (A), 0,103 t/m sieros dioksido (A) ir 0,004 kietųjų dalelių (A). Susidarančių 
teršalų metiniai ir momentiniai kiekiai apskaičiuoti remiantis ,,Įvairiose gamybose susidariusių ir 
išmetamų į atmosferą teršalų įvertinimo metodikų rinkinys“. Leningradas, 1986, metodika, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-12-13 įsakymu Nr.395 „Dėl 
apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų 
išmetimo į aplinką apskaitos“.

Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View (programinės įrangos versija 
9.6.5) matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada), kuris yra skirtas pramoninių 
taršos šaltinių kompleksų išmetamų teršalų pažemio koncentracijoms skaičiuoti. Vadovaujantis 
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV – 200 įsakymu ,,Dėl 
ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo 
rekomendacijų patvirtinimo“  LR Aplinkos ministerija AERMOD įvardina kaip vieną iš modelių, 
kurie gali būti naudojami atliekant strateginį bei išsamų poveikio aplinkai bei sveikatos vertinimus. 
Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo metu nustatytos šios didžiausios aplinkos oro teršalų 
koncentracijos:

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia 8 val. anglies monoksido koncentracija be 
fono - 149 μg/m3 (0,015 ribinės vertės (toliau – RV)), o su fonu – 339 μg/m3 (0,034 RV). 
Prognozuojama, kad azoto dioksido koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės.

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija 
be fono – 4,8 μg/m3 (0,12 ribinės vertės), o su fonu – 10,4 μg/m3 (0,26 RV). Didžiausia 1 val. azoto 
dioksido koncentracija be fono – 41,8 μg/m3 (0,21 RV), su fonu – 47,4 μg/m3 (0,24 RV). 
Prognozuojama, kad azoto dioksido koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės.

Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių 
koncentracija be fono – 2,6 μg/m3 (0,07 RV), su fonu – 14,5 μg/m3 (0,36 RV). Didžiausia 24 val. 
kietųjų dalelių koncentracija be fono – 4,4 μg/m3 (0,09 RV), o su fonu – 16 μg/m3 (0,32 RV). 
Prognozuojama, kad kietųjų dalelių (KD10) koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės.

Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių 
koncentracija be fono – 1,2 μg/m3 (0,05 RV), o su fonu – 10,8 μg/m3 (0,43 RV). Prognozuojama, 
kad kietųjų dalelių (KD2,5) koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės.

Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. sieros dioksido koncentracija be fono – 
71 μg/m3 (0,2 RV), o su fonu – 73 μg/m3 (0,21 RV). Didžiausia 24 val. sieros dioksido 
koncentracija be fono – 31 μg/m3 (0,25 RV), su fonu – 32,8 μg/m3 (0,26 RV). Prognozuojama, kad 
sieros dioksido koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės.

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) (valandos) koncentracija be fono sudaro 0,7 μg/m3 (0,1 RV).
Amoniakas (NH3). Suskaičiuota didžiausia valandos be fono – koncentracija 263 μg/m3 (1,31 

RV). Prognozuojama, kad amoniako koncentracija viršys nustatytą ribinę vertę ūkinės veiklos 
teritorijoje greta kraikinio mėšlo mėšlidės (a. t. š. 605).

Skaičiavimo rezultatai rodo, kad specifinio aplinkos oro teršalo – amoniako (NH3) maksimali 
pažemio koncentracija, kuri nustatyta pienininkystės komplekso sklypo ribose, gali viršyti leistiną ribinę 
vertę iki 1,3 karto. Suskaičiuota maksimali NH3 pažemio koncentracija (263 µg/m3) fiksuojama 
nagrinėjamos ūkinės veiklos teritorijos aplinkos ore, greta kraikinio mėšlo mėšlidės (a. t. š. 605). 
Tolstant nuo taršos šaltinio (a. t. š. 605), amoniako koncentracija palaipsniui mažėja ir ties 
pienininkystės komplekso sklypo ribomis nebeviršija leistinos ribinės vertės. Artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje (Naujoji g. 1 – gyvenamojo namo sklype, esančiame už 165 m) suskaičiuota 
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NH3 koncentracija svyruoja 11,4 –73,7 µg/m3 ribose ir neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytos 
leistinos ribinės vertės (200 µg/m3). 

Amoniako kiekio, tręšiant laukus skystu ir kietu mėšlu, į aplinkos orą apskaičiavimai atlikti 
pagal CORINAIR Tier 2 metodiką. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad tręšiant laukus mėšlu 
bendras vidutinis išmetamas į aplinkos orą amoniako kiekis sieks 14,35 t/metus.

Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „AERMOD View“ 
matematiniu modeliu. Programos galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos 
šaltinių išskiriamų teršalų koncentracijas, bet parinkus atitinkamus parametrus, simuliuoti iš taršos 
šaltinių išskiriančių kvapų sklaidos scenarijus. Kvapų sklaidos modeliavimo rezultate gauta 
maksimali požeminė koncentracija aplinkos ore sudaro 25,2 OUE/m3 (3,2 karto viršija RV). Šios 
gautos kvapo koncentracijos epicentras koncentruojasi PŪV žemės sklypo ribose, kraikinio mėšlo 
mėšlidės (a. t. š. 605) aplinkos ore, o viršnorminė kvapo zona išsiplečia 30 m atstumu šiaurės ir iki 
15 m atstumu šiaurės-rytų kryptimis už ūkinės veiklos sklypo ribų, priešingai nei orientuota 
artimiausia gyvenamoji aplinka. Artimiausia gyvenamoji aplinka (sodybos esančios adresu Naujoji 
g. 1, Naujoji g. 2 ir Naujoji g. 3) nuo kvapo koncentracijos ribinės vertės viršijimo vietos 
atitinkamai nutolusios 165, 220 ir 230 metrų atstumu.  Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje kvapo 
koncentracija bus ženkliai mažesnė, svyruos 0,4 – 3,3 OUE/m3 ribose, ir 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 kompiuterine programa CADNA A 4.0. Pagrindiniai triukšmą 
skleisiantys stacionarūs triukšmo šaltiniai, vertinami triukšmo sklaidos skaičiavimuose, yra: pagal 
poreikį melžiamų karvių tvarte Nr.1 veiksiantys 0,75 kW galios oro tiekimo ventiliatoriai (14 vnt.), 
Stallkamp LHP220 30 kW elektrinis variklis skirtas tvarte Nr. 1 susidarysiančioms srutoms 
perpumpuoti į srutų surinkimo įrenginius (a. t. š. 603 ir 604), 3 vnt. grūdų džiovyklės Tornum TS 3-
10-3 ventiliatorių (22 kW galios), sumontuotų grūdų laikymo ir džiovinimo sandėlio išorėje ir pieno 
aušintuvas KRYOS 6200.

Taip pat triukšmą kels mobilios transporto priemonės. Įvertinus nepalankiausią aplinkai 
scenarijų galima teigti, kad į pienininkystės kompleksą vienu metu gali atvažiuoti/išvažiuoti ar 
teritorijoje manevruoti iki 4 vnt. sunkiasvorių automobilių. Visi darbai organizuojami tik dienos 
metu (7.00–19.00 val.). Skaičiavimuose priimama, kad autotransportas teritorijoje judės iki 10 
km/val. greičiu.

Skaičiavimais nustatyta, kad ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje (gyvenamųjų sodybų, esančių adresu Naujoji g. 1; Naujoji g. 2 ir Naujoji g. 
3, nuo pienininkystės komplekso sklypų ribų nutolusių atitinkamai 10, 145 ir 85 metrų atstumu) 
svyruos tarp 36-49 dB(A) dienos metu (kai ribinė vertė yra 55 dB(A)) ir neviršys didžiausių 
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011. 
Visais kitais paros periodais nagrinėjamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis bus dar 
mažesnis lyginant su ribinėmis vertėmis.

Autotransporto sukeliamas triukšmas (įskaičiuojant su ūkinė veiklos plėtra susijusį transportą) 
dienos ir nakties metu sieks atitinkamai iki 59 dB(A) bei 52 dB(A) ir neviršys didžiausių leidžiamų 
triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011.
           6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam kelią.
           6.1. Ant skysto mėšlo rezervuarų (a. t. š. 603-604) paviršių susidarysianti plaukiojanti tiršto 
mėšlo pluta, kuri 43 proc. sumažins susidarančių amoniako ir kvapo emisijų patekimą į aplinkos 
orą.
           6.2. Skysto mėšlo rezervuarų (a. t. š. 603-604) paviršiaus uždengimas ne plonesniu nei 30 cm 
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storio šiaudų sluoksniu, kuris sulaikys 85 proc. susidarančių kvapo ir amoniako emisijų kiekio.
           6.3. Mėšlidės paviršiaus uždengimas 1 mm PVC/LDPE plėvele arba sustiprinta poliesterio 
PVC (900g/m2) danga. Ši taršos mažinimo priemonė sulaikys 85 proc. susidarančių kvapo ir 
amoniako emisijų kiekio.

6.4. Paviršinės lietaus nuotekų nuo mėšlu užterštų paviršių tokių kaip mėšlidės, srutovežių 
pakrovimo aikštelės ir teritorijos šalia tvartų (betonuoti pandusai) surinkimas į srutų kaupimo 
rezervuarus. Srutos ūkyje bus kaupiamos sandariuose gelžbetoniniuose kaupimo rezervuaruose.

  6.5. Gilesnio prieduobio iškasimas, ruošiant rezervuaro duobę. Jis reikalingas siurblio 
pastatymui, kuris bus skirtas atsitiktiniams lietaus vandenims išsiurbti. Taip planuojama sumažinti 
vandenų užteršimo ir pamato grunto išmirkimo tikimybę.

  6.6. PŪV organizatorius parengs Poveikio visuomenės sveikatai ataskaitą, kurios tikslas 
sanitarinės zonos tikslinimas, o gavus atsakingos institucijos išvadą dėl siūlomos sanitarinės zonos 
dydžio, ją įregistruos įstatymų nustatyta tvarka.
           6.7. 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.
           6.8. 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.

7.1. Vadovaujantis  Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos kadastro duomenimis, PŪV 
sklypai nepatenka į saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja, įskaitant Europos ekologinio tinklo 
„Natura 2000“ teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija nuo PŪV sklypų ribos – 5 km į pietryčius 
nutolęs Gintenių miško drebulės genetinis draustinis 

7.2 Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus programa „AERMOD-View“, 
apskaičiuota didžiausia aplinkos oro teršalų koncentracija. Bendrovės vykdomos ir PŪV metu 
sumodeliuotos didžiausios teršalų koncentracijos atmosferos pažemio sluoksnyje, įvertinus foninį 
užterštumą: anglies monoksido (8 valandų) – 339 μg/m3 (0,034 RV), kietųjų dalelių (KD10) (paros) 
– 4,4 μg/m3 (0,09 RV), KD10 (kalendorinių metų) – 14,5 μg/m3 (0,36 RV), kietųjų dalelių (KD2,5) 
(kalendorinių metų) – 10,8 μg/m3 (0,43 RV). Taip pat įvertinta lakiųjų organinių junginių (LOJ) ir 
amoniako (NH3) koncentracija be fono. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) (valandos) koncentracija 
be fono sudaro 0,7 μg/m3 (0,1 RV). Amoniako (NH3) maksimali pažemio koncentracija, kuri 
nustatyta pienininkystės komplekso sklypo ribose, gali viršyti leistiną ribinę vertę iki 1,3 karto. 
Suskaičiuota maksimali NH3 pažemio koncentracija (263 µg/m3) fiksuojama nagrinėjamos ūkinės 
veiklos teritorijos aplinkos ore, greta kraikinio mėšlo mėšlidės (a. t. š. 605). Tolstant nuo taršos 
šaltinio (a. t. š. 605), amoniako koncentracija palaipsniui mažėja ir ties pienininkystės komplekso 
sklypo ribomis nebeviršija leistinos ribinės vertės. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 
suskaičiuota NH3 koncentracija svyruoja 11,4 –73,7 µg/m3 ribose ir neviršija žmonių sveikatos 
apsaugai nustatytos leistinos ribinės vertės (200 µg/m3).
         7.3. Pagal atliktus PŪV skleidžiamo kvapo skaičiavimus artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje (sodybos esančios adresu Naujoji g. 1, Naujoji g. 2 ir Naujoji g. 3) kvapo koncentracija , 
svyruos 0,4 – 3,3 OUE/m3 ribose, ir 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“.

7.4. Pagal atliktus triukšmo skaičiavimus kompiuterine programa CADNA A 4.0., 
įgyvendinus planuojamą veiklą, nustatytas triukšmo lygis su foniniais triukšmo šaltiniais 
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artimiausioje gyvenamoje aplinkoje  (gyvenamųjų sodybų, esančių adresu Naujoji g. 1; Naujoji g. 2 
ir Naujoji g. 3) svyruos tarp 36-49 dB(A) dienos metu (kai ribinė vertė yra 55 dB(A)) ir neviršys 
didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. Autotransporto sukeliamas triukšmas dienos ir 
nakties metu sieks atitinkamai iki 59 dB(A) bei 52 dB(A) ir taip pat neviršys didžiausių leidžiamų 
triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011.
           7.5. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas statybos ir PŪV metu 
susidariusias atliekas numatoma perduoti registruotoms atliekas tvarkančioms įmonėms. Kritusius 
galvijus ir kitus šalutinius produktus, pagal sutartį bendrovė priduos šalutinių gyvūninių produktų 
tvarkymo įmonei UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“. 
           7.6. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas  pagal PAV Įstatymo 6 str. 5 d. 1 p., 
atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2019-05-14 raštu Nr. (8-11 14.3.5 E)2-23916 nurodė, kad 
PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
           7.7.  Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba  pagal PAV Įstatymo 6 str. 5 d. 3 p., 
atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, 
ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 
pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad planuojamai ūkinei veiklai reikalinga 
atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė. 
           7.8. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinis padalinys 
pagal PAV Įstatymo 6 str. 5 d. 2 p., atsakingas už galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį 
nekilnojamajam kultūros paveldui, 2019 05 06 raštu Nr. (9.38.-Te)2Te-320 nurodė, kad PŪV 
poveikio aplinkai vertinimas nereikalingas.
           7.9. Telšių rajono savivaldybės administracija pagal PAV Įstatymo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga 
už planuojamos ūkinės veiklos 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, pasiūlymų informacijai atranka, pagal kurią priimama ši 
atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą nepateikė.
           7.10. Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo, pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.
           8. Priimta atrankos išvada.

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus bei priemones, numatomam reikšmingam neigiamam 
poveikiui aplinkai išvengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: pagal 
atrankos išvadai pateiktą informaciją planuojamai ūkinei veiklai – Pienininkystės komplekso 
plėtrai, Telšių r. sav., Upynos sen., Naujoji g. 9, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

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 įgaliotas direktoriaus pavaduotojas Vytautas Krušinskas 

Paulius Alejūnas, tel. (8 41) 201129, el. p. paulius.alejunas@aaa.am.lt
Ingrida Asanavičienė, tel. (8 37) 337509, el. p. ingrida.asanaviciene@aaa.am.lt
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LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNVBOS 
PRIE APLIN KOS MINISTERIJOS 
TVRIMV IR PLETROS SKVRIUS 

I 2019-10-11 Sutarti Nr. P6-41 (2019) 

PAZVMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SJ\LVGAS 

2019 m. spalio�f d. Nr. (5.58-10)-B8El6 .. 

Elektroniniu pastu pateikiame informacijq tersal4 sklaidos skaiciavimams 18-os 
meteorologijos stoci4 (toliau -MS) 2014-2018 m. duomenimis: 

Birz4 MS koordinates: 56,193191 ir 24,774184, aukstis virs jOros lygio -60,2 m; 
Dotnuvos MS koordinates: 55,395993 ir 23,866224, aukstis virs jOros lygio -69,1 m; 
DOksto MS koordinates: 55,517856 ir 26,316140, aukstis virs jOros lygio -161,6 m; 
Kauno MS koordinates: 54,883960 ir 23,835880, aukstis virs jOros lygio -76,1 m; 
Kybart4 MS koordinates: 54,633167 ir 22,783011, aukstis virs jOros lygio -56,9 m; 
Klaipedos MS koordinates: 55,731350 ir 21,091570, aukstis virs jOros lygio -6,2 m; 
Laukuvos MS koordinates: 55,608860 ir 22,239463, aukstis virs jOros lygio -165,4 m; 
Lazdij4 MS koordinates: 54,232210 ir 23,510680, aukstis virs jOros lygio -133,2 m; 
Ni dos MS koordinates: 55,302210 ir 21,007360, aukstis virs jOros lygio -2,0 m; 
Panevezio MS koordinates: 55,735154 ir 24,417184, aukstis virs jOros lygio -57,1 m; 
Raseini4 MS koordinates: 55,394569 ir 23,133073, aukstis virs jOros lygio -110,7 m; 
Siaul4 MS koordinates: 55,942222 ir 23,331111, aukstis virs jOros lygio -105,9 m; 
Silutes MS koordinates: 55,352222 ir 21,446944, aukstis virs jOros lygio -2,7 m; 
Telsi4 MS koordinates: 55,991245 ir 22,256657, aukstis virs jOros lygio -153,3 m; 
Ukmerges MS koordinates: 55,264145 ir 24,760335, aukstis virs jOros lygio -72,0 m; 
Utenos MS koordinates: 55,515321 ir 25,589692, aukstis virs juros lygio -104,8 m; 
Varenos MS koordinates: 54,248271 ir 24,551760, aukstis virs juros lygio -109,1 m; 
Vilniaus MS koordinates: 54,625992 ir 25,107064, aukstis virs jOros lygio -162,0 m. 

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologini4 stebejim4 
nuostatus meteorologijos stotyse visi stebejimai atliekami kas 1 val. (debesuotumo -kas 3 val. 8 
kartus per parq (7 MS) arba 5 kartus (11 MS). 

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLIN KOS MINISTERIJOS 

Biudzetine /staiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874; el. p.lhmt@meteo.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini4 asmen4 registre, kodas 290743240 

www.meteo.lt 
ISO 9001:2015 



Vejo parametrai matuojami 10 m aukityje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. isakymq
Nr. D1-492 ,,Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkridio 30 d. jsakymo Nr. D1-
653 ,,Dd[ ter5alq sklaidos skaidiavimo modeliq, foninio aplinkos oro uZteritumo duomenq ir

' meteorologiniq duomenq naudojimo 0kines veiklos poveikiui aplinkos orui ivertinti"
pakeitimo".

PRIDEDAMA:

1. Jungtinel.Tz;

2. Jungtine2.Tz

Zina Kitriene

Mob. 8 648 06 311, e[. p. zina.kitriene@meteo.lt
Originalas nebus siundiamas



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:
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Vertintojas

Darius Pratašius

ÿmonþ

UAB EkoStruktýra +370 

60723980 info@ekostruktura.lt

Pastaba:

Su fonine tarša

Analizuojama veikla:
TELÿIþ R. SAV., UPYNOS SEN., UPYNOS K., NAUJOJI G. 9, PROJEKTAS. Òkininkas J.Ë
Oro terþalý sklaida

ÿaltiniý skaiúius

46

Receptoriþ skaiüius
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Concentration

Maksimali koncentracija

17,08 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software
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Pastaba:

Su fonine tarša

Analizuojama veikla:
TELÿIþ R. SAV., UPYNOS SEN., UPYNOS K., NAUJOJI G. 9, PROJEKTAS. Òkininkas J.Ë
Oro terþalý sklaida

ÿaltiniý skaiúius

46

Receptoriþ skaiüius

441

Concentration

Maksimali koncentracija

15,01 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

LOJ- 0,5 val.

Vertintojas

Darius Pratašius

ÿmonþ

UAB EkoStruktýra +370 

60723980 info@ekostruktura.lt

Pastaba:

Su fonine tarša

Analizuojama veikla:
TELÿIþ R. SAV., UPYNOS SEN., UPYNOS K., NAUJOJI G. 9, PROJEKTAS. Òkininkas J.Ë
Oro terþalý sklaida

ÿaltiniý skaiúius

46

Receptoriþ skaiüius

441

Concentration

Maksimali koncentracija

19,0 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

NH3-0,5 val.

Vertintojas

Darius Pratašius

ÿmonþ

UAB EkoStruktýra +370 

60723980 info@ekostruktura.lt

Pastaba:Analizuojama veikla:
TELÿIþ R. SAV., UPYNOS SEN., UPYNOS K., NAUJOJI G. 9, PROJEKTAS. Òkininkas J.Ë
Oro terþalý sklaida

ÿaltiniý skaiúius

46

Receptoriþ skaiüius

441

Concentration

Maksimali koncentracija

35,9 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

NH3-24 val.

Vertintojas

Darius Pratašius

ÿmonþ

UAB EkoStruktýra +370 

60723980 info@ekostruktura.lt

Pastaba:Analizuojama veikla:
TELÿIþ R. SAV., UPYNOS SEN., UPYNOS K., NAUJOJI G. 9, PROJEKTAS. Òkininkas J.Ë
Oro terþalý sklaida

ÿaltiniý skaiúius

46

Receptoriþ skaiüius

441

Concentration

Maksimali koncentracija

31,45 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

NO2-1 val.

Vertintojas

Darius Pratašius

ÿmonþ

UAB EkoStruktýra +370 

60723980 info@ekostruktura.lt

Pastaba:

Su fonine tarša

Analizuojama veikla:
TELÿIþ R. SAV., UPYNOS SEN., UPYNOS K., NAUJOJI G. 9, PROJEKTAS. Òkininkas J.Ë
Oro terþalý sklaida

ÿaltiniý skaiúius

46

Receptoriþ skaiüius

441

Concentration

Maksimali koncentracija

41,9 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

NO2-metai

Vertintojas

Darius Pratašius

ÿmonþ

UAB EkoStruktýra +370 

60723980 info@ekostruktura.lt

Pastaba:

Su fonine tarša

Analizuojama veikla:
TELÿIþ R. SAV., UPYNOS SEN., UPYNOS K., NAUJOJI G. 9, PROJEKTAS. Òkininkas J.Ë
Oro terþalý sklaida

ÿaltiniý skaiúius

46

Receptoriþ skaiüius

441

Concentration

Maksimali koncentracija

8,31 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

CO- 8 val.

Vertintojas

Darius Pratašius

ÿmonþ

UAB EkoStruktýra +370 

60723980 info@ekostruktura.lt

Pastaba:

Su fonine tarša

Analizuojama veikla:
TELÿIþ R. SAV., UPYNOS SEN., UPYNOS K., NAUJOJI G. 9, PROJEKTAS. Òkininkas J.Ë
Oro terþalý sklaida

ÿaltiniý skaiúius

46

Receptoriþ skaiüius

441

Concentration

Maksimali koncentracija

337 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

KD2,5-metai

Vertintojas

Darius Pratašius

ÿmonþ

UAB EkoStruktýra +370 

60723980 info@ekostruktura.lt

Pastaba:

Su fonine tarša

Analizuojama veikla:
TELÿIþ R. SAV., UPYNOS SEN., UPYNOS K., NAUJOJI G. 9, PROJEKTAS. Òkininkas J.Ë
Oro terþalý sklaida

ÿaltiniý skaiúius

46

Receptoriþ skaiüius

441

Concentration

Maksimali koncentracija

9,51 ug/m^3



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PRIEDAS. 

Kvapų sklaida 



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Kvapas - 1 val.

Vertintojas

Darius Pratašius

ÿmonþ

UAB EkoStruktýra +370 

60723980 info@ekostruktura.lt

Pastaba:

Esamas skysto mùølo rezervuaras ir 
tiríto mõílo aikítelõ dengiami íiaudé 
sluoksniais.

Naujai projektuojamas rezervuaras 
dengiamas tento danga.

Analizuojama veikla:
TELÿIþ R. SAV., UPYNOS
SEN., UPYNOS K., NAUJOJI G. 9, PROJEKTAS. Ókininkas J. Ë.
Kvapo sklaida

ÿaltiniý skaiúius

10

Receptoriþ skaiüius

441

Concentration

Maksimali koncentracija

6,15 OU/M**3



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PRIEDAS. 

Triukšmo sklaida, specifikacijos 



In accordance with our policy of continuous development, we reserve the right to change specifications and prices at any time without notice or incurring liability to purchasers.
All goods supplied according to our published terms and conditions of sale (copies on application) 

Chelworth, Malmesbury, Wiltshire, SN16 9SG. England
T: +44 (0) 1666 577333    F: +44 (0) 1666 577339    E: info@alvanblanch.co.uk    W: www.alvanblanchgroup.com

Ventilating Fans
Drying and conditioning of grain and vegetables via on-floor systems or silo ventilation.

High performance fans, of top build quality, designed to offer many years of trouble free operation.

The precision engineered backward curved centrifugal impellors, extremely smooth bell mouthed inlet 

cones and direct motor drive ensure optimal efficiency, low noise and zero maintenance.

Options: 

- Drive - prices include direct drive foot mounted 3 phase motors (without starters). Belt drive alternatives give 

wider range of speeds for each size of rotor. PTO versions are also available

- Control Panels - to incorporate temperature and humidity regulation

- Burners - modulating oil or gas burners can be fitted

- Special applications - wide range of specialist fans available to suit industrial or specialist agricultural applications

- Direct drive offers optimal efficiency (no losses from belt transmission). Zero maintenance and reduced cost, but it means that on some models larger diameter fans 
have to be run at 960rpm in order to achieve the full range of airflows e.g. FR902/11
- Diffuser vanes are fitted in inlet cone of certain models as indicated, reducing power absorption to match smaller motor e.g. Models such as FR711/15 with 15kW 
motor can be driven when diffusers are fitted - becoming FR712/11.
- Noise levels read at a distance of 1.5m
- Fans are offered right or left handed with choice of 8 discharge orientations in each case.

SPECIFICATIONS
Model Capacity 

@ 100mm (4”WG)
(m/hr)     (CFM)

Drive 
(kW)

Speed
 (rpm)

Rotor
 (Dia.)

Diff. 
Vane

Dimensions
 (mm)

    A           B            C          D           E            F           G    

Noise
 (dBA)

FR352/3 4420 2600 3 2900 350 Yes 745 595 405 129 610 361 256 75

FR561/4 9350 5500 4 1440 560 No 1125 925 629 207 810 569 404 74

FR632/5.5 12750 7500 6 1440 630 Yes 1265 1040 698 232 915 638 453 75

FR631/7.5 15810 9300 8 1440 630 No 1265 1040 698 232 915 638 453 78

FR712/11 20927 12300 11 1440 710 Yes 1415 1165 775 258 1065 715 507 79

FR902/11 24650 14500 11 960 900 Yes 1765 1460 958 321 1200 898 638 75

FR711/15 29410 17300 15 1440 710 No 1415 1165 775 258 1065 715 507 82

FR802/18.5 35700 21000 19 1440 800 Yes 1580 1300 861 290 1230 801 569 82

FR801/22 39100 23000 22 1440 800 No 1580 1300 861 290 1230 801 569 85

FR902/30 51000 30000 30 1440 900 Yes 1765 1460 958 321 1390 898 638 85

FR1001/22 51000 30000 22 960 1000 No 1975 1645 1067 359 1345 1007 715 82

FR1121/37 68000 40000 37 960 1120 No 2215 1855 1200 402 1640 1130 801 85

FR1252/45 87125 51250 45 960 1250 Yes 2505 2085 1337 451 1885 1267 898 85

FR1251/75 106200 62507 47 960 1250 No 2505 2085 1337 451 1885 1267 898 88
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Džiovyklos ventiliatorių keliamas triukšmas
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Oro maišymo ventiliatorių triukšmas
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Aušintuvo keliamas triukšmas



Seitenzahl16

Technische Daten         Technical Details 

Typ Motor-
leistung Anlauf Nennstrom Erforderliche 

Absicherung Drehzahl Maximaler 
Druck

Förder- 
leistung

Kugel-
durchgang

Schall- 
pegel**

Type Motor-
Power Start-Up Nominal 

Current
Required 
Protection

Number of 
Revolutions 

Maximum 
Pressure

Flow  
Rate

Ball 
Gangway

Sound 
Level**

kW A A Träge 
(delay)

U/min 
 - rpm bar m3/h Ø dB (A)

LHP 110 11.0 Y / 22.0 32 1450 2.0 200 48 67

LHP 150 15.0 Y / 28.0 50 1450 2.5 250 48 67

LHP 185 18.5 Y / 36.0 50 1450 3.2 300 48 67

LHP 220 22.0 Y / 43.0 63 1450 4.0 350 48 67

LHP - T
Winkelgetriebe, Zapfwelle 540 U/min

1620 4.4 400 48 ---
Mitre gear, power take off shaft 540  - rpm

  

LHP 185
LHP 150LHP 110

LHP 220

LHP T

Leistungsdiagramm*

Performance diagram*
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]
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LHP mit Verteiler- 
gehäuse und Rührdüse

LHP with distributor body 
and agitating nozzle 

Die Fördermenge (Volumenstrom in m3) ist 
abhängig von der Dichte und der Viskosität der 
Flüssigkeit, der Art und dem TS-Gehalt der Gülle 
(Fütterung der Tiere), der Förderhöhe und Stre-
cke, sowie dem Rohrleitungsdurchmesser.

The flow rate (volume flow in m³) depends on 
the density and viscosity of the fluid type and the 
dry matter content of the manure (feeding the 
animals), the delivery height and haul road and 
the pipe diameter. 

** Im eingetauchten Zustand    ** In submerged condition

Einbaubeispiel LHP System Vorgrube  
mit Verteilergehäusen und Rührdüse

Application example LHP system 
pre-lagoon with distributor body and 
agitation nozzle

LHP mit Verteilergehäuse 
und Rührdüse

LHP with distributor body 
and agitating nozzle 

Die Rührdüse lässt sich horizontal um 
280° und vertikal um 50° nach oben 
und 20° nach unten schwenken.

Die in Öl laufende Antriebs-
welle ist mehrfach gelagert 
und abgedichtet.

The continuous drive shaft is 
mounted in oil and sealed 
repeatedly. 

The agitation nozzle can be mounted 
horizontally by 280° and vertically 50° 
upwards and 20° downwards swing. 

Elastische Kupplung

Elastic coupling 

* Prüfstand mit Wasser * tested with water

X
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Skysto mėšlo siurblinės variklis
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0 110 22055 m e trų

")01

")02

")03

")04

")06

")05

PŪV sk lypų ribos
Gyve nam i sk lypai
Negyve nam i pastatai
Gyve nam i pastatai
Mėšlid ė
Silosinės
Ūk io te chnik os m ane vravim o te ritorija
LA, SA (pie novėžio, ŠGP) jud e jim o traje k torija
Mėšlo, pašarų iš(į)ve žim o jud ėjim o traje k torija

#0 Aušintuvo k om pre sorius
"/ Džiovyklės ve ntiliatorius 3 vnt.
!. Siurblinės varik lis

01 - Esam as tvartas (proje k tu re k onstruojam as)
02 - Prie auglio tvartas
03 - Silosinės (proje k tu įre ngiam a 1 papild om a silosinė)
04 - Grūd ų sand ėlis
05 - Mėšlid ė
06 - Skysto m ėšlo reze rvuaras (proje k tu įre ngiam a 1 papild om a)

Telšių r. sav., Upynos se n., 
Upynos k ., Naujoji g. 3

Telšių r. sav., Upynos se n.,
Upynos k ., Naujoji g. 1

Telšių r. sav., Upynos se n., 
Upynos k ., Naujoji g. 2

Esamos situacijos triukšmo sklaida Ldiena

< 3
5

35 
- 40

40 
- 45

45 
- 50

50 
- 55

55 
- 60

60 
- 65

65 
- 70

70 
- 75

75 
- 80

80 
- 85
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PŪV sk lypų ribos
Gyve nam i sk lypai
Negyve nam i pastatai
Gyve nam i pastatai
Mėšlid ė
Silosinės
Ūk io te chnik os m ane vravim o te ritorija
LA, SA (pie novėžio, ŠGP) jud e jim o traje k torija
Mėšlo, pašarų iš(į)ve žim o jud ėjim o traje k torija

#0 Aušintuvo k om pre sorius
"/ Džiovyklės ve ntiliatorius 3 vnt.
!. Siurblinės varik lis

01 - Esam as tvartas (proje k tu re k onstruojam as)
02 - Prie auglio tvartas
03 - Silosinės (proje k tu įre ngiam a 1 papild om a silosinė)
04 - Grūd ų sand ėlis
05 - Mėšlid ė
06 - Skysto m ėšlo reze rvuaras (proje k tu įre ngiam a 1 papild om a)

Telšių r. sav., Upynos se n., 
Upynos k ., Naujoji g. 3

Telšių r. sav., Upynos se n.,
Upynos k ., Naujoji g. 1

Telšių r. sav., Upynos se n., 
Upynos k ., Naujoji g. 2

Esamos situacijos triukšmo sklaida Lvakaras

< 3
5

35 
- 40

40 
- 45
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- 50

50 
- 55

55 
- 60

60 
- 65

65 
- 70

70 
- 75

75 
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80 
- 85
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PŪV sk lypų ribos
Gyve nam i sk lypai
Negyve nam i pastatai
Gyve nam i pastatai
Mėšlid ė
Silosinės
Ūk io te chnik os m ane vravim o te ritorija
LA, SA (pie novėžio, ŠGP) jud e jim o traje k torija
Mėšlo, pašarų iš(į)ve žim o jud ėjim o traje k torija

#0 Aušintuvo k om pre sorius
"/ Džiovyklės ve ntiliatorius 3 vnt.
!. Siurblinės varik lis

01 - Esam as tvartas (proje k tu re k onstruojam as)
02 - Prie auglio tvartas
03 - Silosinės (proje k tu įre ngiam a 1 papild om a silosinė)
04 - Grūd ų sand ėlis
05 - Mėšlid ė
06 - Skysto m ėšlo reze rvuaras (proje k tu įre ngiam a 1 papild om a)

Telšių r. sav., Upynos se n., 
Upynos k ., Naujoji g. 3

Telšių r. sav., Upynos se n.,
Upynos k ., Naujoji g. 1

Telšių r. sav., Upynos se n., 
Upynos k ., Naujoji g. 2

Esamos situacijos triukšmo sklaida Lnaktis
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PŪV sk lypų ribos
Gyve nam i sk lypai
Negyve nam i pastatai
Gyve nam i pastatai
Mėšlid ė
Silosinės
Planuojam i statiniai
Ūk io te chnik os m ane vravim o te ritorija
LA, SA (pie novėžio, ŠGP) jud e jim o traje k torija
Mėšlo, pašarų iš(į)ve žim o jud ėjim o traje k torija

#0 Aušintuvo k om pre sorius 
"/ Džiovyklės ve ntiliatorius 3 vnt.
!. Siurblinės varik lis

01 - Esam as tvartas (proje k tu re k onstruojam as)
02 - Prie auglio tvartas
03 - Silosinės (proje k tu įre ngiam a 1 papild om a silosinė)
04 - Grūd ų sand ėlis
05 - Mėšlid ė
06 - Skysto m ėšlo reze rvuaras (proje k tu įre ngiam a 1 papild om a)

Telšių r. sav., Upynos se n., 
Upynos k ., Naujoji g. 3

Telšių r. sav., Upynos se n.,
Upynos k ., Naujoji g. 1

Telšių r. sav., Upynos se n., 
Upynos k ., Naujoji g. 2

Prognozinė triukšmo sklaida  PŪV generuosiančio transporto
privažiavimo keliuose Ldiena
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PŪV sk lypų ribos
Gyve nam i sk lypai
Negyve nam i pastatai
Gyve nam i pastatai
Mėšlid ė
Silosinės
Planuojam i statiniai
Ūk io te chnik os m ane vravim o te ritorija
LA, SA (pie novėžio, ŠGP) jud e jim o traje k torija
Mėšlo, pašarų iš(į)ve žim o jud ėjim o traje k torija

#0 Aušintuvo k om pre sorius 
"/ Džiovyklės ve ntiliatorius 3 vnt.
!. Siurblinės varik lis

01 - Esam as tvartas (proje k tu re k onstruojam as)
02 - Prie auglio tvartas
03 - Silosinės (proje k tu įre ngiam a 1 papild om a silosinė)
04 - Grūd ų sand ėlis
05 - Mėšlid ė
06 - Skysto m ėšlo reze rvuaras (proje k tu įre ngiam a 1 papild om a)

Telšių r. sav., Upynos se n., 
Upynos k ., Naujoji g. 3

Telšių r. sav., Upynos se n.,
Upynos k ., Naujoji g. 1

Telšių r. sav., Upynos se n., 
Upynos k ., Naujoji g. 2

Prognozinė triukšmo sklaida nuo  PŪV generuosiančio transporto 
privažiavimo keliuose Lvakaras (vakaro metu PŪV transportas nevažinėja)
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PŪV sk lypų ribos
Gyve nam i sk lypai
Negyve nam i pastatai
Gyve nam i pastatai
Mėšlid ė
Silosinės
Planuojam i statiniai
Ūk io te chnik os m ane vravim o te ritorija
LA, SA (pie novėžio, ŠGP) jud e jim o traje k torija
Mėšlo, pašarų iš(į)ve žim o jud ėjim o traje k torija

#0 Aušintuvo k om pre sorius 
"/ Džiovyklės ve ntiliatorius 3 vnt.
!. Siurblinės varik lis

01 - Esam as tvartas (proje k tu re k onstruojam as)
02 - Prie auglio tvartas
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