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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje naudojami sutrumpinimai: 

PVSV – poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas 

PAV – poveikio aplinkai vertinimas 

PŪV – planuojama ūkinė veikla 

SAZ – sanitarinės apsaugos zona 

VAZ – vandenvietės apsaugos zona  

HN – higienos norma  

TIPK – taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimas 

GPGB – geriausias prieinamas gamybos 

būdas  

LR – Lietuvos Respublika 

ES – Europos Sąjunga  

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija  

AM – Aplinkos ministerija 

EVRK – ekonominės veiklos rūšių klasifi-

katorius 

TAR – teisės aktų registras  

 

Įvadas 

UAB „Eigirdžių agrofirma“ valdo 20.2378 ha sklypą (kad. Nr. 7815/0001:113 Eigirdžių k. v.) ad-

resu Telšės g. 11, Eigirdžiai, Degaičių sen., Telšių r. sav. Įmonė eksploatuoja kiaulių fermų kompleksą 

nuo 1975 m., kuriame auginami ir parduodami paršiukai bei mėsiniai bekonai. Pagal galiojančia-

me TIPK leidime nurodytą įrenginio našumą, kiaulių laikymui skirtų vietų skaičius – 24 100 vnt., 

įskaitant žindomus pašelius iki 2 mėnesių arba 20 113 vietų pašteliams nuo 2 mėn. ir bekonams. 

Šiuo metu pagal TIPK leidime nustatytas sąlygas įmonei leidžiama laikyti 1653 paršavedžių ir 7150 

kiaulių virš 2 mėn. amžiaus. Viso vienu metu Pagal galima auginti ne daugiau kaip 13 769 kiaules. 

Tarp UAB „Eigirdžių agrofirma“ 2014 m. sudaryta subnuomos sutartis su dukterine UAB „Merkio 

agrofirma“, kuri eksploatuoja dalį ūkio pastatų ir įrenginių, vykdydama tą pačią kiaulių auginimo 

veiklą. TIPK taisyklių 14 punkte numatyta, kad „Kai įrenginį eksploatuoja, kontroliuoja ar valdo 

keli ūkio subjektai (veiklos vykdytojai), kuriems nuosavybės teise priklauso atskiros įrenginio dalys, 

arba kurie naudoja, valdo įrenginio dalis nuomos, panaudos, patikėjimo teise ar eksploatuoja kitu 

teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio dalių eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę, 

įrenginiui gali būti išduotas vienas leidimas.“. UAB „Eigirdžių agrofirma“ turi galiojantį TIPK 

leidimą visai ūkio teritorijoje vykdomai veiklai, todėl ir PAV procesas vykdomas visai ūkinei veik-

lai, vykdomai nagrinėjamoje teritorijoje, nepriklausomai nuo ūkinės veiklos vykdytojų. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-06-

19, Nr. 9862) 4 priedu „Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su prie jų esančiais mėšlo ir sru-

tų kaupimo įrenginiais arba be jų sanitarinės apsaugos zonos dydis“, UAB „Eigirdžių agrofirma“ 

yra taikomas normatyvinis sanitarinės apsaugos zonos plotis 1500 m, tai yra kai pastatuose, ku-

riuose lai-komi ūkiniai gyvūnai, nustatytų sutartinių gyvulių skaičius (SG) – kiaulių nuo 500 SG. 

Pagal šio įstatymo 2 priedo „Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonų dydis“ 3.2. p., objek-

tams, turintiems skerdyklas, kurių gamybos pajėgumas – iki 5 tonų šviežios mėsos ir (ar) mėsos 

produktų per parą, taikomas 100 m sanitarinės apsaugos zonos dydis. 

Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Eigirdžių agrofirma“ sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį, 

atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fizikiniai, cheminiai 

veiksniai, kvapai ir kiti aktualūs veiksniai.  

4

http://www.dge-group.lt/


 
UAB „EIGIRDŽIŲ AGROFIRMA“ kiaulių auginimo ūkis  Telšės g. 11, Eigirdžiuose, Degaičių sen., 

Telšių r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                   www.dge-group.lt  

UAB „Eigirdžių agrofirma“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės ap-

saugos zonos nustatymo pagrindai“  

1 Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)  

Įmonės pavadinimas: UAB „Eigirdžių agrofirma“ 

Adresas, telefonas, faksas: Telšės g. 11, Eigirdžių mst. LT-88126, Telšių r. sav., tel. +370 

44441538, faks. +370 44441538, el.p. uabeigirdziu.agrofirma@gmail.com  

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos: Vyriausiasis inžinierius Steponas Vaitkus, tel. tel. 

+37068794597.  

2 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją 

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens, kontaktinio asmens vardas, pavardė, adresas, 

telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas (pridedama juridinio ar fizinio asmens licencijos, lei-

džiančios verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, kopija). 

Įmonės pavadinimas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ 

Adresas, telefonas, faksas: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel.: 8 5 2644304, faks. (-), el. p. 

info@dge.lt. 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos: Aleksandras Kirpičiovas, projektų vadovas, 

visuomenės sveikatos specialistas.  

3 Planuojamos ūkinės veiklos analizė 

3.1 Ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas  

UAB „Eigirdžių agrofirma“ ūkinės veiklos pavadinimas – mėsinių kiaulių veisimas ir auginimas 

mėsai, jų realizacija ir skerdimas, pašarų gamyba. Įmonės kodas – 180255117. Įmonės veiklos rū-

šies kodas – 01 46 10 Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai. Bendrovė augina įvairaus amžiaus 

kiaules.  

3.2 Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija 

(teikiamos paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų 

(teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai,   

energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizika) 

Ūkinės veiklos gaminama produkcija ir pajėgumai 

Kiaulininkystė – pagrindinė UAB „Eigirdžių agrofirma“ kiaulių auginimo komplekso veikla. 

Galiojančio TIPK leidimo Nr. T-45 sąlygose nurodyta, kad UAB „Eigirdžių agrofirma“ kiaulių 

auginimo komplekse vienu metu gali būti auginama ne daugiau kaip 13 769 kiaulių, tame tarpe ne 

daugiau 1 653 paršavedžių ir 7 150 kiaulių iki 2 mėnesių. 
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Ūkyje 14-oje tvartų su 29 atskiromis sekcijomis yra įrengta 24 100 vietų kiaulių laikymui.  Pagal 

leidžiamą auginti gyvulių skaičių reprodukcijai naudojami 7 tvartai (dviejų dalių, vienos dalies) su 

13 atskirų sekcijų, kurių bendras jų plotas 11 648 m2. Penimų kiaulių grandžiai skirti 4 tvartai (2 

dalių) su 8 sekcijomis, kurių bendras plotas 6 642 m2.  

Kiaulių auginimo procesas reikalauja fermoje turėti daugiau vietų, negu vienu metu laikoma 

gyvulių. Vienas tvartas turi būti karantininis ir naudojamas tik kai atvežamos naujos kiaulės. Kiti 

tvartai naudojami pagal principą „pilna - tuščia - pilna“. Penimos kiaulės 3-8 mėn. amžiaus tvarte 

laikomos 3-4 mėnesius. Jas pardavus, atliekamas tvarto valymas ir dezinfekcija, kuri trunka apie 

savaitę, ir vėl užpildomas. Paršelių perkėlimas į kitų kiaulių grupių tvartus, kiaulių išvežimas trunka 

tam tikrą laiką. Tokia rotacija vyksta visose tvartuose. Visuomet dalis tvartų būna tušti: 1 

reprodukcinis (Merkio agrofirmos) tvartas, penimų kiaulių - 2 tvartai, atjunkytų paršelių - 1 tvartas.  

Pagal leidžiamą auginti kiaulių skaičių bei atsižvelgus į kiaulių auginimo technologiją įmonė 

naudoja 11 tvartų iš 14 esančių ūkyje, t. y. eksploatuoja  20 113 vietų: žindomiems paršeliams -  

504 vietos, sėklinamoms ir susėklintoms paršavedėms – 1 734 vietos, atjunkintiems paršeliams  – 

5 641 vieta, penimoms kiaulėms nuo 3 iki 8 mėnesių – 12 234 vietos.  

Kiaulių auginimo ūkyje taip pat yra administracinis pastatas, fermų pastatai, pašarų sandėlis ir paša-

rų ruošimo cechas, ūkio kiemas kuriame laikoma žemės ūkio technika ir jos priedai, taip pat plasti-

kinė dyzelinio kuro talpykla-degalinė, kieto (separuoto) mėšlo mėšlidė ir 3 skysto mėšlo laikymo 

tvenkiniai bei vienas rezervinis, taip pat naujas srutų rezervuaras.  

Įmonės gaminama produkcija pateikta 2 lentelėje.  

2 lentelė. Įmonės gaminama produkcija per metus  

Gaminama produkcija Galimas kiekis per metus 

Kiaulės (bekonai), vnt.  28 000 

Skerdiena, t  960 

Paršeliai 1-3 mėn. ( 8 – 30 kg) 18 000 

Esamas žaliavų, pašarų, vandens kiekis pateiktas 3 lentelėje.  

3 lentelė. Naudojamų žaliavų kiekiai 

Žaliava Kiekis per metus  

Kombinuoti pašarai ir priedai 10 200 t 

Medikamentai, vaistai, vakcinos 15 257 vnt. 

Vanduo 43 000 m3 

Propano-butano suskystintos dujos 30 t 

„Penergetic-g“ skystas 120 l 

„Penergetic-g“ sausas  120 kg 

Lapuočių malkos  37 t 

Akmens anglis / arba medžio granulės (alternatyva) 128 t / 156 t 

Aliejus tvenkinių paviršiaus dengimui 31 431 l 

Šiaudai tvenkinių paviršiaus dengimui 19 ritinių  

Cheminių medžiagų ir preparatų naudojimas, numatomas valant ir dezinfekuojant kiaulides, 

duomenys pateikiami 4 lentelėje. Cheminės medžiagos ir preparatai saugomi sandėlyje gamintojo 

originalioje pakuotėje ir gaminio instrukcijoje nurodytomis sąlygomis. 

4 lentelė. Cheminių medžiagų ir preparatų naudojimas 
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Cheminė medžiaga, preparatas Numatomas kiekis per metus Kiekis numatomas laikyti vietoje 

Kaustikinė soda 

Pagal 

naudojimo 

instrukciją 

500 kg 

Šarminiai plovikliai DM CID 2×30 kg 

Rūgštinis ploviklis Nitra CID 2×25 kg 

Kalcio hidroksidas (gesintos kalkės) 800 kg 

Dezosan 20×10 kg 

„Penergetic-g“ sausas 6×10 kg 

„Penergetic-g“ skystas 6×10 l 

Patalpų valymas, įrenginių plovimas ir dezinfekcija atliekami pagal poreikį. 

3.3 Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų sta-

tinių ir įrenginių išdėstymo planas 

Technologiniai procesai 

Ūkinė veikla vykdoma UAB „Eigirdžių agrofirma“ nuosavybės teise priklausančiose pastatuose. 

Taip pat UAB „Eigirdžių agrofirma“ teritorijoje veiklą vykdo šios įmonės dukterinė įmonė UAB 

„Merkio agrofirma“. 2014 m. sudaryta subnuomos sutartis su UAB „Merkio agrofirma“ (žr. 4 

priedą), kuri eksploatuoja dalį ūkio pastatų ir įrenginių, vykdydama tą pačią kiaulių auginimo 

veiklą. TIPK taisyklių 14 punkte numatyta, kad „Kai įrenginį eksploatuoja, kontroliuoja ar valdo 

keli ūkio subjektai (veiklos vykdytojai), kuriems nuosavybės teise priklauso atskiros įrenginio 

dalys, arba kurie naudoja, valdo įrenginio dalis nuomos, panaudos, patikėjimo teise ar eksploatuoja 

kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio dalių eksploatavimo ir techninio funkcionavimo 

kontrolę, įrenginiui gali būti išduotas vienas leidimas“. UAB „Eigirdžių agrofirma“ turi galiojantį 

TIPK leidimą visai ūkio teritorijai ir veiklai, todėl ir PAV procesas vykdomas visai ūkio teritorijai, 

nepriklausomai nuo ūkinės veiklos vykdytojų. 

Komplekse yra dvi pagrindinės gamybos grandys – reprodukcinis ir penėjimo cechai. 

Reprodukciniame ceche laikomos paršavedės ir paršeliai, penėjimo ceche – penimos kiaulės. 

Komplekso pajėgumas – 28 000 vnt. bekonų per metus, esant pilnam gamybos ciklui. 2017 m. 

užauginta 23 351 vnt. kiaulių per metus, iš kurių 10 521 realizuotos gyvos (8-30 kg svorio) ir iš 

kiaulių pagaminta 564 t skerdienos. Per metus sunaudojama iki 8 500 t pašarų. Sunaudojamų pašarų 

kiekis 1 kiaulės užauginimui sudaro 265 kg. Priesvorio rodikliai pagal pašarų sunaudojimą 

penimoms kiaulėms kartu su veisline banda siekia 3,4 kg/1 kg ir be veislinės bandos, 2,5 kg/1 kg.  

Kiaulių gamybos pagrindą sudaro daugybė faktorių. Vienas iš svarbiausių – kiaulių genetinis 

potencialas. Veislės parinkimas pagal gebėjimą greitai augti ir efektyviai įsisavinti pašarus sudaro 

palankias galimybes sutrumpinti penėjimo laikotarpį, sumažinti sunaudojamų pašarų kiekį bei 

aplinkos teršimą. Banda yra mišri, sukryžminta norvegų Landrasai ir didžioji Baltoji veislės, kurios 

pakankamai greitai auga ir yra atsparios ligoms. Paršavedės paršiuojasi 2,1 k./m., gimsta iki 33 

tūkst. paršelių. Per metus krenta apie 5 % atvestų paršelių, kritimų skaičių numatoma sumažinti iki 

4 %. Kiaulių penėjimo laikotarpis siekia 5,5-6 mėn. Gyvulių srautas komplekse suskirstytas į 

atskiras sekcijas – penėjimo, paršingų paršavedžių, paršiavimosi, atjunkymo, gydymo. Gyvuliai 

laikomi garduose ant grindų ir grotelių. 

Gamybos metu naudojami vandens ir energijos resursai. Lieka gamybos atliekos, t. y. gyvūniniai 

audiniai (kritę, gimę negyvi paršeliai, placentos), srutos ir mėšlas. Vadovaujantis GPGB, mėšlas ir 

srutos – geros organinės trąšos ir jas įmonė realizuoja aplinkiniams ūkininkams laukų tręšimui. Į 

aplinką patenka amoniakas, kietosios dalelės bei kvapai. Tvartuose yra naudojamas biopreparatas 

„Penergetic-g“, kuris sumažina amoniako ir kvapų emisijas į aplinką, o taip pat pakeičia mėšlo 
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savybes, kurios tampa vertinga trąša. Šis biopreparatas yra leistas naudoti Lietuvoje ekologinėje 

gamyboje, kurį yra išdavusi Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. 

„Penergetic-g“ veiksmingumo dokumentai pateikti PVSV ataskaitos 4 priede.  

Kiaulių tvartai reprodukcijos ir penėjimo cechuose. Abiejų grandžių kiaulės yra laikomas 

sublokuotų tvartų komplekse. Reprodukcijai skirta 7 tvartai (dviejų dalių, vienos dalies) su 13 

atskirų sekcijų, kurių bendras plotas 11 648 m2. Tvartai padalinti į gardus. Reprodukcijos tvartuose 

ventiliacija yra elektromechaninė, apšvietimas natūralus ir dirbtinis dienos šviesos lempomis, 

grindys ir mėšlo bei srutų nuvedimo kanalai betoniniai, virš nuvedimo kanalų grindys grotelinės. 

Temperatūra paršiavimosi skyriuose yra palaikoma elektrinėmis šildymo lempomis bei grindiniu 

šildymu. Reprodukcijos ceche laikomos paršavedės ir paršiukai iki vieno mėnesio amžiaus.  

Atjunkintiems paršeliams (iki trijų mėnesių amžiaus) skirti 2 tvartai (4 ir 2 dalių) su 6 atskiromis 

sekcijomis. Bendras jų plotas 3 692 m2.  

Penimų kiaulių grandžiai skirti 4 tvartai (2 dalių) su 8 sekcijomis, kurių bendras plotas 6 642 m2. 

Penimos kiaulės laikomos garduose, gardai nekreikiami. Garde laikomos 25-27 iki 50 kilogramų 

svorio kiaulės, viršijus 50 kilogramų svorį, kiaulių skaičius garde mažinamas. Penimų kiaulių 

tvartuose įrengta elektromechaninė ventiliacija, grindys ir mėšlo bei srutų kanalai betoniniai (virš 

nuvedimo kanalų grindys grotelinės iš ketaus ir betono). Tvartai nešildomi, temperatūra palaikoma 

natūraliai.  

Reprodukciniame ceche atliktas ventiliacinės sistemos modernizavimas ir aplinkos sąlygų tvartuose 

gerinimas. Siekiant sumažinti šilumos nuostolius, dalis langų  užmūryta keramzitbetonio blokeliais, 

sienose įstatytos orlaidės, kurios automatiškai pagal užduotą tvartuose temperatūrą, prasiveria 

daugiau ar mažiau. Veikia ištraukiamoji ventiliacija. Langai tvartuose plastikiniai. Tvartai 

apšviečiami liuminescenciniais šviestuvais. Tvartų pašildymui naudojama tiesioginio kaitinimo 

šildytuvai, vienas „B 150 CEL“ ir trys „MLV 85“. Tvartai užpildomi ir atlaisvinami pagal principą 

„tuščia – pilna“, tai reiškia, kad tvartas užpildomas paršeliais ar kiaulėmis vienu metu ir visas, taip 

pat stengiamasi ir atlaisvinti – vienu metu. Po atlaisvinimo vyksta tvarto mechaninis valymas, 

plovimas ir dezinfekavimas. Pagrinde dezinfekuojama 2% natrio šarmo tirpalu arba kitomis 

leidžiamomis dezinfekcijos ir plovimo priemonėmis.  

Pašarų ruošimas ir paskirstymas. Įmonė pašarus savo reikmėms pasiruošia savo jėgomis. 2009 

metais rekonstruotas malūnas: pastatytos diskinės girnos, grūdai iš bunkerių ir priedai iš dozatorių 

transportuojami uždarais sraigtiniais transporteriais. Miltai ir pašariniai priedai supilami ir 

išmaišomi maišyklėje. Gatavi kombinuoti pašarai saugomi 8 bunkeriuose. Iš jų automašinomis 

vežami į šėrimo bunkerius. Pašarų ruošimo linijos pajėgumas 4 tonos per valandą. Pašarų gamybos 

linija visiškai automatizuota ir kompiuterizuota, todėl gamybos linija gali dirbti be pagalbinės 

priežiūros, taupiu režimu, t. y. naktį, ne elektros naudojimo piko valandomis. Įmonė gali 

susisandėliuoti žaliavas savo saugyklose 3 savaitėms. Saugykloje yra 12 grūdų laikymui skirtų 

bunkerių, kurių kiekvieno talpa 60 t. Bendra saugyklos talpa 720 t. Pašarų gamybos metu lieka 

popieriaus, kartono bei plastiko pakuočių atliekos, jos rūšiuojamos ir pateikiamos perdirbimai į 

supirktuves. 

Pašarų naudojimas, ruošimas ir paskirstymas reprodukcijos ir penėjimo grandyse yra skirtingi. 

Penėjimo ceche ir dalyje reprodukcinio cecho šeriama skystų pašarų mišiniais, o kitoje 

reprodukcinio cecho dalyje šeriama kombinuotųjų pašarų mišiniais. Kombinuotieji pašarai yra 

subalansuoti, skirtingos sudėties, praturtinti priedais – vitaminais, mineraliniais papildais, 

fermentais, baltymais. Per metus sunaudojama apie 7 200 t kombinuotųjų pašarų. Pašarai 
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papildomai praturtinami mineraliniais priedais, kurių sunaudojama iki 800 t per metus. Pašarų 

ruošimui naudojamos išrūgos, gaunamos iš pieno perdirbimo įmonių, kurių sunaudojama iki 7 300 t 

per metus. Pašarai gaminami kasdien ir išvežiojami į cechus. Saugyklose saugomos pašarų atsargos 

3 d. laikotarpiui apie 60 t. 

Atskiroms kiaulių grupėms pašarų dienos racionai yra skirtingi: žindančioms paršavedėms proteinų 

kiekis 16 %, paršingų 13 %, paršiukams 18-19 %, pirmo penėjimo laikotarpiu kiaulėms 15-16 %, 

antro penėjimo laikotarpiu kiaulėms 14-15 % ir pan. Pašarų kokybė vertinama  sertifikuotose 

laboratorijose. Kilus įtarimams dėl pašarų kokybės, atliekami papildomi tyrimai. Papildomai į 

pašarus dedama fermentai. Fermentas fitazė pagerina organinio fosforo įsisavinimą iš pašarų, o 

fermentai ksilanazė ir gliukanazė pagerina ląstelienos virškinimą, tuo pačiu mažina amoniako ir 

kvapų išsiskyrimą į aplinką. Dėl to pagerėja maisto medžiagų įsisavinimas iš pašarų ir žymiai 

mažiau organinio fosforo ir azoto patenka į aplinką kartu su išmatomis. 

Reprodukciniame ceche kiaulės ir paršiukai šeriami sausais kombinuotų pašarų mišiniais, kurie 

rankiniu būdu išskirstomi į šėrimo lovius. Vanduo kiaulių gėrimui tiekiamas centralizuota sistema, 

kiekviename garde virš grindų įrengti čiulptukai (nipeliai) paršiukams, aukščiau – kiaulėms. 

Penėjimo ceche ir dalies reprodukcinio cecho paršavedžių šėrimui naudojama skysto pašarų mišinio 

ruošimo ir paskirstymo pilnai automatizuota kompiuterinė vokiečių gamybos „MAYER“ sistema. 

Pagal atskirų kiaulių grupėms sudarytus dienos racionus pašarų ruošimo bloke paruošiami pašarai 

paduodami į šėrimo lovius. Pašaro praskiedimo santykis su skystąja dalimi yra 1:3,0-3,2, o 

paršingoms paršavedėms net 1:4,5, todėl vanduo paduodamas, tik esant reikalui, į tuos pačius 

šėrimo lovius. 

Mėšlo ir srutų šalinimas iš tvartų. Mėšlo šalinimo sistema visuose tvartuose yra vienoda. Gardų 

grindys yra keramikinės su oro tarpais, virš betoninių srutų ir mėšlo nuvedimo kanalų grindys yra 

grotelinės, per kurias į kanalus suteka srutos ir mėšlas. Reprodukciniuose tvartuose mėšlo ir srutų 

nuvedimo kanalų plotis 0,6 m, grotelės parametrai 0,6 m × 0,5 m. Penimų kiaulių tvartuose 

nuvedimo kanalų plotis 1 m, grotelės – 1m × 0,5 m. Grotelių strypelių plotis 4 cm, tarpelių plotis 2 

cm. 

Mėšlo ir srutų šalinimui kanaluose įrengti hidroužtvarai, kuriuos staigiai atidarius mėšlas ir srutos 

savitakos būdu lengvai pašalinami iš tvartų. Prieš hidroužtvarų atidarymą mėšlas nuvedimo 

kanaluose išjudinamos rankiniu būdu metalinėmis mentėmis. Per metus mėšlo ir srutų kanalų 

plovimui sunaudojama apie 2 tūkst. m3 vandens. Mėšlas ir srutos iš tvartų patenka į mėšlo ir srutų 

nuvedimo kanalus, po to į centrinį nuvedimo kanalą, iš kurio savitaka patenka į mėšlo ir srutų 

surinkimo rezervuarą.  

Užtvarai ir slėginės gardų plovimo mašinos leidžia efektyviai taupyti vandenį ir nepraskiedžia srutų, 

kas blogintų kietos frakcijos atskyrimą separatoriuje. 

Iškėlus kiaules iš tvartų, gardai ir mėšlo bei srutų nuvedimo kanalai plaunami slėginėmis plovimo 

mašinomis. Bendrovė turi 3 slėginės plovimo mašinas „KA5500T“ ir „FA 150-160/14T“ markės, 

kurių našumas 750 l/h. Mašinos mobilios, vanduo į jas paduodamas iš tvartuose esančių 

vandentiekio tinklų. Plovimo mašinos naudojamos keičiant gyvulių grupes tvartuose. Visos 27 

gardų sekcijos išplaunamos per 16 val. Vandens suvartojimas gardų plovimui apie 1,4 tūkst. m3/m, 

o bendras gardų ir kanalų plovimui sunaudojamo vandens kiekis 3,4 tūkst. m3. 
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Išplauti tvartai dezinfekuojami dezinfekavimo priemonėmis pagal gamintojo instrukciją. Tvartų 

gardai dezinfekuojami 4 kartus per metus, jų dezinfekavimui sunaudojamo vandens kiekis sudaro 

apie 25,5 m3/m.  

Įmonė taupo geriamąjį vandenį kaip gamtos išteklių, todėl skaičiuodami susidarančių srutų kiekį  

pagal Pažangaus ūkininkavimo taisykles ir patarimus taikysime skaičiavimuose mėšlo nuplovimui 

0,03 m3 vandens kiekį. 

Iš viso per metus, įmonei dirbant pilnu pajėgumu, gali susidaryti apie 43 000 m3 srutų.  

Mėšlo ir srutų tvarkymas ir laikymas. Srutos ir mėšlas iš tvartų savitaka patenka į požeminį 

surinkimo rezervuarą. Orapūtės pagalba mėšlas ir srutos rezervuare sumaišomi ir siurbliais 

paduodami į frakcionavimo įrenginį (separatorių) kietos frakcijos atskyrimui.  

Kieta frakcija patenka tiesiai į traktoriaus priekabą ir išvežama į šalia srutų sukaupimo tvenkinių 

įrengtą mėšlo laikymo aikštelę arba atiduodama ūkininkams (tręšimui tinkamu laiku). Vykdoma 

ūkininkams atiduodamo mėšlo apskaita, vedamas registracijos žurnalas. Per mėnesį iš tvartų 

išvežama apie 20 t, per metus 240 t. mėšlo. Kieta mėšlo frakcija pagal joje esantį ~ 23 % sausų 

medžiagų kiekį, priskirtina tirštajam mėšlui. Laikymo aikštelė atitverta 2,2 m aukščio 

gelžbetoniniais blokais, aikštelės pagrindas yra plūkto molio, dugnas padengtas žvyru ant jo paklota 

techninė polietileno plėvelė ir išbetonuota 10 cm storio armuotu betonu. Mėšlas uždengiamas 

šiaudais. Aikštelės plotas 1232 m2. Aikštelėje, laikant 1,5-2 m aukščio krūvoje, tilptų apie 1848 t 

mėšlo. Išsiskyrusios srutos nuteka į srutų kaupimo tvenkinius. 

Srutos, po kietos frakcijos atskyrimo, patenka į nusodintuvą, kurio paviršius padengtas mėšlo pluta, 

šulinyje esančiu giluminiu siurbliu perpumpuojamos į vieną iš trijų srutų kaupimo tvenkinių, kurių 

kiekvienas yra 15 000 m3 talpos. Bendra srutų laikymo tvenkinių talpa 45 000 m3. Taip pat yra 

vienas rezervinis 30 000 m3 talpos tvenkinys, kuris skirtas ekstremalių situacijų atvejui ir paprastai 

negali būti naudojamas. Srutų tvenkiniai įrengti moliu sutankintu dugnu, dengiami smulkintais 

šiaudais. Taip pat įmonės teritorijoje prie separatoriaus yra pastatytas naujas modernus uždaras 

srutų rezervuaras, kurio talpa 5 997 m3. 

Per aštuonis mėnesius sudarantis srutų kiekis 29 000 m3 pilnai sutelpa srutų laikymui skirtuose 

tvenkiniuose. Tvenkinių tūris yra pakankamas srutų surinkimui žiemos periodo laikotarpiu. 

Mėšlo ir srutų paskleidimas. Bendrovė neturi ir nenuomoja dirbamos žemės, todėl susikaupusį 

mėšlą ir srutas tręšimo sezono metu parduoda ūkininkams. Sukauptų ir išlaistomų srutų kiekio 

apskaitai vedamas registracijos žurnalas, kuriame kasdien atžymimas srutovežių išvažiavimų 

skaičius, jų tūris ir srutas išvežusio darbininko pavardė. Išrašomi srutų ar mėšlo gabenimo 

važtaraščiai: vienas jų įteikiamas srutas pirkusiam ūkininkui, antrasis vežėjui. Su ūkininkais 

sudaroma srutų pirkimo-pardavimo sutartis, kurioje nurodoma ir žemės plotai į kuriuos srutos bus 

išvežamos. Sutarčių sudaryta 1838,4 hektarams laukų patręšti. Tokio ploto pakanka ūkyje 

susidarančio mėšlo panaudojimui.  

Bendrovė teikia ūkininkams srutų pervežimo ir išlaistymo paslaugas. 

Vandens ėmimas, tiekimas ir suvartojimas. Požeminis vanduo imamas iš nuosavos vandenvietės 3 

artezinių gręžinių giluminių siurblių pagalba. Vanduo išgaunamas ir naudojamas išimtinai kiaulių 

komplekso reikmėms, gyventojams jis netiekiamas. Per metus sunaudojama apie 43 tūkst. m3 

geriamo vandens, iš jo buitinėms reikmėms 0,6 tūkst. m3, skerdyklai 6 tūkst. m3, kita dalis pašarų 

ruošimui, gyvulių girdymui ir tvartų plovimui bei mėšlo ir srutų šalinimui iš tvartų. 
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Kiekviename gręžinyje ir vandenvietėje įrengti skaitikliai, vedamas paimamo vandens apskaitos 

žurnalas. Vandenvietės teritorija tvarkinga, aptverta ir apželdinta.  

Požeminio vandens kokybė tiriama pagal sudarytą požeminio vandens monitoringo programą. 

Paimto ir tiekiamo geriamo vandens kokybės tyrimai pagal higienos normos HN 24:2017 

reikalavimus vykdomi 2 kartus metuose. 

Slėginių plovimo mašinų naudojimas leido sumažinti požeminio geriamo vandens suvartojimą apie 

20 %.  

5 lentelė. Požeminio vandens suvartojimo balansas 

  Požeminis vanduo 43,2 tūkst. m3/m.   

           

Buitinėms 

reikmėms 

0,6 tūkst. m3 

1,4 % 

 

Skerdyklai 

6 tūkst. m3  

13,9 % 

 

Pašarų ruošimui,  

gyvulių girdymui  

33,2 tūkst. m3 

76,8 % 

 

Tvartų gardų ir  

kanalų plovimui 

3,4 tūkst. m3 

7,9 % 

Daugiausia vandens suvartojama pašarų ruošimui ir gyvulių girdymui – 76,8% bendro paimto 

vandens kiekio. Kitoms reikmėms - buičiai 1,4%, skerdyklai 13,9%, tvartų plovimui ir mėšlo bei 

srutų nuvedimui 7,9% bendro paimto vandens kiekio. Dalį požeminio vandens, sunaudojamo 

kiaulių šėrimui, pakeista išrūgomis, todėl sumažėjo vandens suvartojimas.  

Gyvulių skerdimas. Skerdykla pradėta eksploatuoti 1994 m. Valstybinės veterinarijos tarnybos 

1994-04-07 d. leidimu Nr. 4-53, 2007 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. B1-511 „Dėl gyvūninio maisto 

tvarkymo subjekto veterinarinio patvirtinimo“, suteiktas veterinarinis patvirtinimo numeris LT 78-

02 EB ir teisė tiekti kiaulių skerdenas į Europos Sąjungą. 

Skerdyklos vidaus rekonstrukcija, pagal naujausius veterinarinės sanitarijos reikalavimus gyvulių 

skerdimui, atlikta 2009 m. Po rekonstrukcijos skerdyklos pajėgumas padidėjo iki 1000 kiaulių per 

mėnesį. 

Skerdžiamos kiaulės atvaromos į priešskerdiminę patalpą, iš kurios patenka į dušo gardą. Toliau 

varomos į skerdimo patalpą ir svaiginimo garde su svaiginimo žnyplėmis elektrošoko pagalba 

apsvaiginamos ir keltuvu pakeliamos virš kraujo surinkimo duobės, nukraujinamos ir nuleidžiamos 

į plikymo mašiną, iš kurios iškeliamos ant svilinimo stalo. Pašalinami likę šeriai, atliekamas 

galutinis skerdienos nuvalymas. Po to pakabintos ant pakabinamo kelio keliauja į mėsinėjimo švarią 

zoną, kur išmėsinėjamos. Gyvūninių audinių atliekos per žarnų šalinimo angą išmetamos į atliekų 

patalpoje esančius konteinerius. Skerdiena pakabinta išvežama į atvėsinimo patalpą, o vėliau į 

šaldytuvą, iš kurio pakabinta paduodama į išleidimo patalpą ir per išleidimo kamerą pakraunama į 

krovininį automobilį su šaldymo įranga.  

Skerdyklos profilaktinę dezinfekciją, vieną kartą per mėnesį, atlieka UAB „Profilaktinė 

dezinfekcija“, su kuria yra pasirašyta sutartis. Einamąsias dezinfekcijas įmonė atlieka savo jėgomis.  

Skerdykla dirba darbo dienomis 5 d. per savaitę. Skerdykla per metus sunaudoja apie 6 tūkst. m3 

vandens. Nuotekos surenkamos į 2 požeminius rezervuarus (vienas – 10 m3 talpos, antras – 20 m3 

talpos, bendra talpa 30 m3) ir srutovežiais išvežamos į mėšlo ir srutų surinkimo rezervuarą, į kurį 

paduodamas ir atskirai į konteinerius surinktas kraujas.  
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Gyvūninės atliekos renkamos į konteinerius ir laikomos atskiroje atšaldymo patalpoje. Gyvūnines 

atliekas išsiveža UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ savo transportu pagal sudarytą sutartį. 

Konteinerius plauna ir dezinfekuoja pati bendrovė, nuotekos paduodamos į srutų surinkimo 

rezervuarą. Skerdieną bendrovė veža į prekybos vietas 1 automašina-šaldytuvu.  

Buitinių nuotekų tvarkymas. Buitinių nuotekų UAB „Eigirdžių agrofirma“ susidaro iki 600 m3/m 

(1,6 m3/d.). Administracijos pastato ir persirengimo patalpų buitinės nuotekos patenka į buitinių 

nuotekų valymo įrenginius AT-20, jie atitinka ES reikalavimus ir turi atitikties sertifikatą EN 12566-

3. Iš kiaulių laikymo korpusuose esančių tualetų nuotekos nuvestos į bendrus srutų surinkimo 

kanalus. Remiantis įsakymu „Aplinkosaugos reikalavimais mėšlui tvarkyti” (Žin., 2005, Nr. 92-

3434, su pakeitimais) ir, atsižvelgiant į mažą nuotekų kiekį ir užterštumą, buitines nuotekas galima 

nuvesti į mėšlo ir srutų surinkimo rezervuarą.  

Mechanizacija. Pašarams ir jų priedams, srutoms ir tirštam mėšlui, paršeliams ir gatavai 

produkcijai transportuoti bei vykdyti ūkinei veiklai įmonėje yra 9 automašinos ir 9 traktoriai. Šios 

transporto priemonės naudojamos epizodiškai, pagal darbų pobūdį. Lengvieji automobiliai 

remontuojami autoservisuose, o traktoriai ir kita technika – įmonės mechaninėse dirbtuvėse. 

Eksploatuojant ir remontuojant šias transporto priemones susidaro medžiagos, kurios gali turėti 

poveikį aplinkai, t. y. sudėvėtos padangos, akumuliatoriai, naudoti tepalai, tepaluoti absorbentai, 

metalai, kurie perduodami šias atliekas tvarkančioms įmonėms.  

Veterinarija. Veterinarijos srityje dirba vienas vyr. veterinarijos gydytojas. Jis atlieka veterinarinius 

darbus įmonėje: gyvūnų vakcinaciją, vitaminizaciją, gydomąjį darbą, kuiliukų kastraciją, patalpų 

dezinfekciją. Vaistų ar vakcinų suleidimui naudoja daugkartinio naudojimo ilgaamžius 

pusautomačius ar automatinius injektorius. Vienkartinių įrankių, švirkštų, adatų ar skalpelių, 

nenaudoja. Medikamentų ar vakcinų popierines pakuotes, neturėjusias sąlyčio su medikamentais, 

įmonė tvarko kaip paprastą kartono-popieriaus atlieką. Stiklo ar plastiko pakuotes (buteliukus) 

įmonė grąžina tiekėjui, jeigu nepriima, tara plauna, jeigu būtina, sterilizuojama ir tvarko kaip 

paprastą stiklo ar plastiko atlieką. Jeigu naudojami medikamentai, kurių pakuočių negalima tvarkyti 

paprastai, jos tvarkomos kaip pavojingos atliekos ir pristatomos į pavojingų atliekų tvarkymo 

įmonę. Kastracijos ir nesudėtingų operacijų metu susidarę gyvūniniai audiniai patalpinami į 

gyvūninių atliekų konteinerius ir atiduodami utilizacijos įmonei. Veterinarijos tarnyba savo veikloje 

vadovaujasi Veterinarijos įstatymu ir kitais jos veiklą reglamentuojančiais norminiais dokumentais. 

Jos veiklą kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.  

Administracinės patalpos. Įmonės teritorijoje įrengtos administracinės ir buitinės patalpos įmonės 

darbuotojams, sudarytos sąlygos pavalgyti ir pailsėti pietų pertraukos metu, taip pat nusiprausti ir 

persirengti.  

3.4 Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo 

(objekto naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė 

veikla) 

Gyvulininkystės veikla nagrinėjamame kiaulių komplekse vykdoma nuo 1975 metų. Esama gamy-

bos apimtis nesikeičia.  

Objekto eksploatacijos laikas neterminuojamas.  
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3.5 Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių 

statybos, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės 

veiklos nutraukimo ar kt. – atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas veikiančiam objektui, siekiant įvertinti esa-

mos veiklos galimą fizikinį ir cheminį, kvapų poveikį artimiausiai gyvenamajai aplinkai ir nustatyti 

sanitarinės apsaugos zonos dydį, atsižvelgiant į kvapų, teršiančių medžiagų koncentracijos sklaidos 

bei triukšmo lygio visą parą skaičiavimus. 

UAB „Eigirdžių agrofirma“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita rengiama kaip atski-

ras dokumentas. Teritorijos ir sklypo planavimo dokumentai nebus rengiami.  

3.6 Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

Alternatyvios ūkinės veiklos vykdymo plėtros vietos nenagrinėjamos, nes UAB „Eigirdžių agrofir-

ma“ ūkinė veikla šiame žemės sklype vykdoma nuo 1975 metų. Esamas sklypas yra tinkamas įmo-

nės veiklai dėl esamos teritorijos infrastruktūros, pastatų išdėstymo, palankios geografinės padėties. 

Šios vietos pasirinkimą lėmė tinkama žemės tikslinė paskirtis, taip pat teritorijoje gerai išvystyta 

infrastruktūra (komunikacijos ir inžineriniai tinklai). Ekonominiu bei aplinkosaugos aspektais tai 

geriausiai atitinka darnios veiklos principus.  

4 Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė 

4.1 Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis 

Esama ūkinė veikla vykdoma Telšės g. 11, Eigirdžių k., Telšių r. sav., 20.2378 ha ploto žemės skly-

pe (kad. Nr. 7815/0001:113 Eigirdžių k. v.).  

Kiaulininkystės ūkio teritorija yra miestelio vakarinėje dalyje. Ūkio teritoriją sudaro gamybinė teri-

torija, kurioje yra tvartai, pagalbiniai statiniai ir įrenginiai, administracinis pastatas ir srutų kaupimo 

tvenkinių teritorija.  

Ūkis yra urbanizuotoje agrarinėje vietovėje. Į rytus nuo ūkio teritorijos yra panašaus pobūdžio kitų 

ūkio subjektų teritorijos. Artimiausia pavienė sodyba ribojasi su ūkio sklypo riba šiaurės rytų dalyje 

(Šašaičių g. 21). Kitos artimiausios gyvenamųjų namų sodybos yra Šašaičių kaime, daugiau kaip 

300 m nuo UAB „Eigirdžių agrofirma“ ūkinių pastatų ir daugiau kaip 400 m atstumu nuo srutų 

tvenkinių ir mėšlidės.  
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Objektų eksplikacija Sutartinis žymėjimas 

1 – administracinės ir buitinės 

patalpos 

2 – įmonės vandenvietė  

3 – tvartai  

4 – srutų siurblinė  

5 – srutų kaupimo 

tvenkiniai 

6 – mėšlidė  

7 – srutų rezervuaras  

 

 – Ūkio teritorijos sklypo riba 

 – Įmonės vandens gavybos gręžinys 

 – Artimiausi gyvenamieji namai 

  Artimiausia negyvenama sodyba 

(priklauso UAB „Eigirdžių agrofirma“) 

1 pav. PŪV situacijos schema (www.regia.lt)  

Šiaurinė sklypo dalis ribojasi su gyvenvietės Šašaičių gatve, už kurios driekiasi žemės ūkio paskir-

ties žemės – laukai ir pievos. Rytinė sklypo dalis ribojasi su nesuformuotu valstybiniu žemės sklypu 

bei privačiu kitos paskirties žemės sklypu (kad. Nr. 7815/0001:206 Eigirdžių k. v.), kuriame gyve-

namųjų pastatų nėra. Pietinė sklypo dalis ribojasi su žemės ūkio paskirties žemės sklypais, kuriuose 

vykdoma intensyvi žemės ūkio veikla. Vakarinė sklypo dalis ribojasi su žemės ūkio paskirties 8 ha 

ploto privačiu žemės sklypu, kurio didžiąją dalį užima miškas.  

100 m 

335 m 

450 m 

130 m 
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Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis pateikiamas 2 pav., žemės 

sklypo planas – 2 priede Grafinė informacija. UAB „Eigirdžių agrofirma“ vieta nurodyta 1 pav.  

PŪV teritorija yra palankioje geografiniu ir socialiniu požiūriu vietoje, atokiau Eigirdžių miestelio 

centro, kompaktiškoje teritorijoje kurioje vyrauja žemės ūkio veikla, patogioje ir tinkamoje darbo 

vietų požiūriu vietoje. Teritorija yra patogi susisiekimo atžvilgiu.  

4.2 Žemės naudojimas. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, 

pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas (-ai) (esamas ir 

planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos 

UAB „Eigirdžių agrofirma“ veiklą vykdo 20.2378 ha ploto valstybiniame žemės sklype Nr. 7815-

0001-0113 (kad Nr. 7815/0001:113 Eigirdžių k. v.).  

Informacija apie PŪV sklypą:  

✓ sklypas, kuriame vykdoma PŪV, plotas – 20.2378 ha; 

✓ naudojimo paskirtis – kita; 

✓ naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Ūkio žemės sklypo nuosavybė priklauso Lietuvos Respublikai, 2001 m. su UAB „Eigirdžių agro-

firma“ sudaryta nuomos sutartis 99 metams. 2014 m. sudaryta subnuomos sutartis su UAB „Merkio 

agrofirma“, kuri eksploatuoja dalį ūkio pastatų ir įrenginių, vykdydama tą pačią kiaulių auginimo 

veiklą. UAB „Merkio agrofirma“ vykdomai veiklai taikomos UAB „Eigirdžių agrofirma“ išduoto 

TIPK leidimo Nr. T-45 sąlygos ir reikalavimai.  

Žemės sklypo ir pastatų nuosavybės dokumentai pateikti PVSV ataskaitos 4 priede.  

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos  

Žemės sklypui (kad. Nr. 7815/0001:113 Eigirdžių. k. v.), kuriame vykdoma PŪV, ūkinės veiklos 

apribojimai nustatyti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės 

ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” su vėlesniais pakeitimais (Žin., 1992, Nr.22-652; 2012, 

Nr. 110-5578, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-09-30) I, VI, IX, XV, XIV, XLIX skyrių rei-

kalavimais. Nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

✓ XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos 

(1,14 ha); 

✓ XIV. Gamybinių ir komunalinių sanitarinės apsaugos zonos ir taršos poveikio zonos 

(20.2378 ha); 

✓ XV. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo 

įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (20.2378 ha); 

✓ VI. Elektros linijų apsaugos zonos (0,184 ha);  
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✓ L. Ryšių linijų apsaugos zonos (0,04 ha). 

Nagrinėjama teritorija bei jos apylinkės nepatenka į centralizuotų vandenviečių bei jų apsaugos zo-

nų ribas, kuriuose draudžiama tokia ūkinė veikla.  

Artimiausia Eigirdžių gyvenvietės vandenvietė (telkinio kodas 2844) yra nutolusi 1,6 km nuo UAB 

„Eigirdžių agrofirma“ sklypo ribos rytų kryptimi, arba 1,71 km iki artimiausių fermų pastatų.  

PŪV veikla vykdoma teritorijoje, kuriai galioja savivaldybės lygmens teritorijų planavimo doku-

mentas – Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (2 pav.).  

Pagal Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės naudojimo ir apsau-

gos reglamentų brėžinį PŪV vieta patenka į užstatytų teritorijų žemę, aplink nagrinėjamą teritoriją 

nustatyta perspektyvių gyvenamųjų vietovių arealų zona (2 pav.). Ūkinė veikla nagrinėjamoje teri-

torijoje neprieštarauja Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir 

apsaugos reglamentavimo sprendinius.  

 

2 pav. Ištrauka iš Telšių savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.  

Žemės naudojimo paskirtis nekeičiama, kiti esminiai pakeitimai teritorijoje nenumatomi, dėl to teri-

torijos planavimo dokumento rengti nereikia. 

 

4.3 Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų 

surinkimas, valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir 

panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.) 

Vandens tiekimas 

Vanduo tiekiamas iš sklype esančių trijų eksploatacinių požeminio vandens gręžinių, kurie 

nuosavybės teise priklauso UAB „Eigirdžių agrofirma“ ir tenkina visus įmonės poreikius. Vanduo 

PŪV vieta 

Sutartinis žymėjimas: 

 

 – perspektyvių gyvena-

mųjų vietovių įtakos arealų zona 

– Užstatytos teritorijos 

– IV grupės (ūkinisi) miškai  
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išgaunamas ir naudojamas išimtinai kiaulių komplekso reikmėms, gyventojams jis netiekiamas. 

Kiekvieno gręžinio pajėgumas yra iki 600 m3 per parą, bendras vandenvietės pajėgumas iki 18 000 

m3 per parą. Per metus sunaudojama iki 43 000 m3 geriamojo vandens, iš jo buitinėms reikmėms iki 

600 m3, skerdyklai – 6 tūkst. m3, kita dalis – pašarų ruošimui, gyvulių girdymui ir tvartų plovimui 

bei mėšlo ir srutų šalinimui iš tvartų.  

Nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas 

PŪV metu susidarys buitinės, kiaulių fermų gamybinės nuotekos ir paviršinės. 

Buitinės nuotekos. Nuotekos iš buitinių patalpų ir administracijos pastato patenka į buitinių nuotekų 

valymo įrenginius. Nuotekų metinis kiekis sutampa su buitinėms reikmėms suvartojamo geriamojo 

vandens kiekiu. Buitinių nuotekų UAB „Eigirdžių agrofirma“ susidaro iki 600 m3/m (1,6 m3/d.). 

Administracijos pastato ir persirengimo patalpų buitinės nuotekos patenka į buitinių nuotekų 

valymo įrenginius AT-20, jie atitinka ES reikalavimus ir turi atitikties sertifikatą EN 12566-3.  

Gamybinės nuotekos. UAB „Eigirdžių agrofirma“ susidaro dviejų rūšių gamybinės nuotekos – 

skerdyklos nuotekos ir srutos iš kiaulių laikymo vietų. Skerdyklos nuotekos susidaro kiaules 

apipurškiant vandeniu prieš skerdimą, plikant šerių pešimo vonioje, nuplaunant nupeštas ir 

apsvilintas kiaules, atliekant skerdienos paruošimą, plaunant ir dezinfekuojant patalpas. Šios 

nuotekos per grotuotas angas grindyse (siekiama surinkti stambesnes atliekas) nuteka į 20 m3 

požeminį rezervuarą. Rezervuaro turinys reguliariai išvežamas į srutų sukaupimo rezervuarą. Į šį 

rezervuarą savitakos būdu atiteka ir srutos bei mėšlas iš tvartų. Orapūtės pagalba mėšlas ir srutos 

rezervuare sumaišomi ir siurbliais paduodami į frakcionavimo įrenginį „Irriland sri CM260/50“. 

Čia atskiriama kietoji frakcija patenka tiesiai į traktorinė priekabą ir išvežama į šalia srutų 

sukaupimo tvenkinių įrengtą mėšlo laikymo aikštelę arba atiduodama ūkininkams (tręšimui tinkamu 

laiku). Srutos, po kietosios frakcijos atskyrimo, savitakos būdu patenka į giluminį rezervuarą, o iš jo 

siurblių pagalba transportuojamos į tvenkinius. Yra trys pagrindiniai srutų kaupimo tvenkiniai po 

15 000 m3 talpos ir vienas rezervinis – 30 000 m3, kuris įprastomis sąlygomis neeksploatuojamas. 

Remiantis įsakymu „Aplinkosaugos reikalavimais mėšlui tvarkyti” (Žin., 2005, Nr. 92-3434) ir, 

atsižvelgiant į mažą nuotekų kiekį ir užterštumą, buitines nuotekas galima nuvesti į mėšlo ir srutų 

surinkimo rezervuarą. Įmonė jokių nuotekų į aplinkinius vandenis neišleidžia. 

Paviršinės nuotekos. Paviršinės nuotekos nuo vidaus kelių, aikštelių, stogų ir kitų gamybinės teri-

torijos plotų turi būti tvarkomos laikantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento bei Mėšlo ir sru-

tų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo reikalavimų. Vadovaujantis Mėšlo ir srutų tvarkymo 

aplinkosaugos reikalavimų aprašo nuostatomis paviršinės nuotekos (lietaus vandenys) nuo švarių 

gamybinių pastatų teritorijų (stogų, pėsčiųjų zonų ir kt.) nuvedamos paviršiumi arba per gamybinių 

pastatų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą išleidžiamos į gamtinę aplinką nevalytos. 

Šilumos energijos tiekimas 

Administracijos ir buitinių patalpų, reprodukcinio cecho bei atjunkintų paršelių patalpų šildymui 

įrengtos trys katilinės. Administracijos ir buitinių patalpų šildymui naudojamas buitinis kieto kuro 

katilas „Atmos DC 50S“. Katilai Atmos atitinka griežčiausius ekologijos reikalavimus, todėl vado-

vaujantis Direktyva 13/2002 MŽPČR jiems buvo suteiktas ženklas „Ekologiškai švarus gaminys“. 

Katilai sertifikuoti pagal Europos normas EN 303-5 ir priklauso 3 klasei. Katilo kūrenimui sunaudo-

jama apie 37 tonas lapuočių malkų arba lygiaverčio kuro. Reprodukcinio cecho „METAL FACH 

SEG 200 KW“ katilas skirtas kietam kurui – medžio, šiaudų, anglies granules, grūdai. Sudeginama 

apie 128 tonas anglių, arba 156 tonas medžio granulių per metus. Naudojama kuro rūšis pasirenka-
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ma pagal rinkos kainas. Atjunkintų paršelių katilinės „Buderus Logano G334 XZ“ 120 kW ir 110 

kW dujinių katilų kūrenimui sudeginama apie 30 tonų suskystintų dujų (propanas-butanas).  

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 

Buitinės atliekos. Buitinėse ir administracinėse patalpose susidarančios mišrios komunalinės 

atliekos (20 03 01) iki jų išvežimo kaupiamos specialiai tam skirtuose konteineriuose lauke. 

Registruotas atliekų tvarkytojas pagal sutartį šias atliekas išveža 2 kartus per mėnesį. Metinis 

atliekų kiekis – 70 m3.  

Gamybinės atliekos. UAB „Eigirdžių agrofirma“ susidaro nedideli kiekiai maisto papildų ir 

veterinarijos priemonių pakuočių, technikos remonto atliekų. Pašarų gamybos metu liekančios 

popieriaus, kartono bei plastiko pakuočių atliekos yra rūšiuojamos ir pateikiamos perdirbimai į 

supirktuves. Ūkyje kritę gyvuliai (02 01 02) yra šalutiniai gyvūniniai produktai (ŠGP) ir yra 

tvarkomi pagal LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 23 d. 

įsakymu Nr. B1-190 patvirtintus „Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tvarkymo ir apskaitos 

reikalavimus“. Šiuo metu ūkyje susidaro iki 71 t/m kritusių gyvulių. Skerdyklos eksploatacijos metu 

susidaro gyvulių audinių atliekos (02 02 02). Metinis jų kiekis – iki 10 t/m. Gyvūninės atliekos ir 

riebalai iš riebalų gaudyklių renkamos į konteinerius ir laikomos atskiroje atšaldymo patalpoje. 

Gyvūnines atliekas išsiveža UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ savo transportu pagal sudarytą 

sutartį.  

Mėšlo tvarkymas. Mėšlas visose fermose valomas rankiniu būdu, t. y. nubraukiamas į srutų ir mėšlo 

surinkimo kanalus. Iš kanalų mėšlas pašalinamas tik po gyvulių iškėlimo, prileidžiant papildomai 

vandens, tai sumažina kvapų emisiją. Papildomai amoniako ir kvapų mažinimui mėšle naudojamas 

biopreparatas „Penergetic-G“. Srutos patenka į separatorių, kuriame atskiriama kietoji mėšlo 

frakcija. Atskirtas kietas mėšlas iš separatoriaus tiesiai kraunamas į priekabą ir išvežamas į kieto 

mėšlo mėšlidę. Kaupiamas mėšlas mėšlidėje uždengiamas šiaudų sluoksniu. Separuotos skystos 

srutos požeminiu vamzdynu patenka į keturis tvenkinius (vienas jų – rezervinis), bendras paviršiaus 

plotas apie 2 ha. Įmonės teritorijoje prie separatoriaus yra įrengtas naujas modernus uždaras srutų 

rezervuaras, kurio talpa 5 997 m3.  

Susisiekimo, privažiavimo keliai 

Privažiuoti iki UAB „Eigirdžių agrofirma“ teritorijos galima nuo 4613 rajoninio kelio Eigirdžiai-

Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai, apie 0,8 km vakarų kryptimi nuo Gedimino g. Eigirdžių kaimo. Pag-

rindinė susisiekimo su įmonės teritorija gatvė yra Telšės g.  

Į įmonės teritoriją įvažiavimo galimybių bei transporto judėjimo teritorijoje schema pateikta 3 pav. 
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3 pav. Privažiavimo ir išvažiavimo prie UAB „Eigirdžių agrofirma“ teritorijos schema 

(www.maps.lt) 

4.4 Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas  

Ūkinė veikla vykdoma kitos paskirties žemės sklype, UAB „Eigirdžių agrofirma“ sklypas su 

rekreacinės paskirties teritorijomis nesiriboja. 

Nagrinėjamas sklypas nepriklauso rekreacinei zonai, jame nėra saugotinų kraštovaizdžio ar istorinių 

objektų, visuomeninės paskirties objektų.  

Apylinkėse vyrauja kraštovaizdis būdingas kaimo vietovėms: dirbamų žemių laukai, šienaujamos 

pievos, pavienės sodybos ir su žemės ūkiu susiję objektai. Artimiausia gyvenamoji teritorija ir namų 

architektūra yra kaimiško kraštovaizdžio, vyrauja vienbučiai mediniai ir mūriniai sodybinio tipo 

gyvenamieji namai su ūkiniais kiemo statiniais.  

Artimiausi gyvenamieji namai ir atstumas nuo UAB „Eigirdžių agrofirma“ iki jų pateiktas 6 lentelė-

je.  

6 lentelė. Atstumai nuo įmonės sklypo ir artimiausių statinių iki gyvenamųjų namų  

Gyvenamasis namas Kryptis nuo įmonės 
Atstumas nuo įmonės 

sklypo ribos iki namo, m 

Atstumas nuo artimiausio 

fermos pastato iki namo, m 

Šašaičių g. 21, Eigirdžiai Rytų 100 260 

Šašaičių k. 3 Šiaurės 130 340 

Šašaičių k. 1 Pietų 335 470 

Šašaičių k. 2 Pietų 450 465 

Artimiausia švietimo įstaiga: 

✓ Eigirdžių pagrindinė mokykla (Gedimino g. 16, Eigirdžiai) nuo UAB „Eigirdžių agrofirma“ 

artimiausios fermos nutolęs 910 m rytų kryptimi.  

Sutartinis žymėjimas: 

 Transporto judėjimo kryptis į įmonės teritoriją ir iš jos 

 Transporto judėjimo trajektorija teritorijoje 
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Artimiausia gydymo įstaiga: 

✓ Eigirdžių medicinos punktas (Kalno g. 1A, Eigirdžiai), nuo UAB „Eigirdžių agrofirma“ teri-

torijos nutolęs 860 m rytų kryptimi.  

Visuomeninės paskirties objektai:  

✓ Bažnyčia (Eigirdžių Dievo Apvaizdos parapija, Kalno g. 8, Eigirdžiai) nuo UAB „Eigirdžių 

agrofirma“ teritorijos nutolusi 950 m rytų kryptimi; 

✓ Eigirdžių bendruomenės namai (Gedimino g. 27, Eigirdžiai) nuo UAB „Eigirdžių agrofir-

ma“ teritorijos nutolę 750 m rytų kryptimi. 

Artimiausios kultūros ir kitos visuomeninės paskirties įstaigos yra įsikūrusios Telšių mieste, kuris 

yra nutolęs apie 6 km atstumu pietvakarių kryptimi.  

Artimiausia Eigirdžių gyvenvietės vandenvietė (telkinio kodas 2844) yra nutolusi 1,6 km nuo UAB 

„Eigirdžių agrofirma“ sklypo ribos rytų kryptimi. PŪV sklypas nepatenka į centralizuotų vanden-

viečių bei jų apsaugos zonų ribas, kuriuose draudžiama tokia ūkinė veikla. 

Vietovėje esančios vertybės  

Nekilnojamųjų kultūros vertybių bei kultūros paveldo objektų, įtrauktų į valstybės saugomų kultū-

ros vertybių registrą, ūkinės veiklos teritorijoje nėra. Artimiausias registruota kultūros paveldo ob-

jektas – Koplytėlė su Šv. Juozapo, Jono Nepomuko, Marijos ir Kristaus skulptūromis, esanti pačia-

me Eigirdžių miestelyje. Kitos vertybės nuo ūkinės veiklos vietos nutolusios 3 ir daugiau kilometrų. 

5 Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės 

sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio poveikio kiekybinis ir 

kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas 

Atliekant ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra identifikuoti mobilūs ir sta-

cionarūs taršos šaltiniai. 

✓ Fizikinės taršos šaltiniai: triukšmas nuo mobilių – autotransporto bei stacionarių taršos šalti-

nių (transformatorinės pastotės); 

✓ Cheminės taršos šaltiniai (aplinkos oro tarša anglies monoksidu, kietosiomis dalelėmis KD10 

ir KD2,5, azoto dioksidu, sieros dioksidu, amoniaku, kvapai). 

Šių veiksnių bei taršos šaltinių detalus aprašymas bei prognozuojami taršos dydžiai aplinkoje patei-

kiami 5.1. – 5.3. skyriuose.  

Nustatant sanitarinės apsaugos zoną, dėl kiaulių auginimo technologijos specifikos, aplinkos tarša 

vertinama pagal leidžiamam kiaulių skaičiui laikyti reikalingą vietų skaičių, tai yra eksploatuojant 

20 113 vietų įvairioms kiaulių grupėms.  
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5.1 Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 

sveikatai, vertinimas 

Esami aplinkos oro taršos šaltiniai 

UAB „Eigirdžių agrofirma“ (toliau – ūkinės veiklos objektas) teritorijoje veikia 105 organizuoti ir 5  

neorganizuoti stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai (toliau – o.t.š.). Aplinkos oro taršalų sklaidos 

skaičiavimai atliekami, vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. patvirtinta Aplinkos 

taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita. Ūkinės veiklos objekto teritorijoje 

nebelieka neorganizuoto o.t.š. Nr. 605, kuris buvo įtrauktas į Aplinkos taršos šaltinių ir jų išmetamų 

teršalų inventorizacijos ataskaitą. Pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) 

sąlygas tvenkinys Nr. 4 (skysto mėšlo tvenkinys) yra rezervinis, skirtas avarijos atveju, ir turi būti 

tuščias, todėl oro teršalų sklaidos skaičiavimuose nevertinamas. Taip pat ūkinės veiklos objekto 

teritorijoje numatoma pradėti eksploatuoti uždarą skysto mėšlo rezervuarą, nekeičiant veiklos apim-

čių ir nedidinant laikomo skysto mėšlo kiekio. Kadangi rezervuaras yra uždaras, oro teršalų sklaidos 

skaičiavimuose yra nevertinamas. 

Oro taršos vertinimo ataskaitoje nagrinėjami o.t.š.: 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 107 – dūmtraukis iš kieto kuro katilo, skirto administracijos ir buiti-

nių patalpų šildymui. Iš o.t.š. išsiskiria kuro degimo produktai: anglies monoksidas (A), azo-

to oksidai (A), kietosios dalelės (A), sieros dioksidas (A); 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 108 – dūmtraukis iš kieto kuro katilo, skirto reprodukcinio cecho pa-

talpų šildymui. Iš o.t.š. išsiskiria kuro degimo produktai: anglies monoksidas (A), azoto ok-

sidai (A), kietosios dalelės (A), sieros dioksidas (A); 

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 109 ir Nr. 110 – dūmtraukiai iš dujinių katilų, skirtų atjunkintų parše-

lių patalpų šildymui. Iš o.t.š. išsiskiria kuro degimo produktai: anglies monoksidas (A), azo-

to oksidai (A), sieros dioksidas (A); 

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 111-211 – stoginės ventiliacijos šachtos (toliau – ventiliatoriai), skir-

tos tvartų (fermų) Nr. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 

9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13, 14.1, 14.2, 14.3 ir 14.4 vėdinimui. 

Iš o.t.š. išsiskiria: kietosios dalelės, amoniakas; 

✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 601 – separatorius, skirtas mėšlo tvarkymui. Iš o.t.š. išsiskiria a-

moniakas; 

✓ Neorganizuoti o.t.š. Nr. 602-604 – tvenkiniai Nr. 1, 2 ir 3  (skysto mėšlo tvenkiniai), skirti 

mėšlo saugojimui. Iš o.t.š. išsiskiria amoniakas; 

✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 606 – mėšlidė, skirta mėšlo saugojimui. Iš o.t.š. išsiskiria amonia-

kas; 

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikti 1 lentelėje, o tarša į aplinkos orą 

2 lentelėje.  

Oro taršos vertinimo ataskaitoje apskaičiuotas aplinkos oro teršalų momentinis kiekis, išsiskiriantis 

iš mobilių taršos šaltinių (sunkiosios ir lengvosios autotransporto priemonės), veikiančių ūkinės 
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veiklos objekto teritorijoje. Iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių išsiskiria anglies monoksidas 

(CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2), nemetaniniai lakieji organiniai junginiai 

(NMLOJ) ir kietosios dalelės (KD2,5 ir KD10). Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kie-

kiai skaičiuojami, vadovaujantis „EMEP/EEA emission inventory guidebook-2016“, B dalies 

„1.A.3.b.I-IV Road transport” metodika. Apskaičiuoti momentiniai aplinkos oro taršalų kiekiai iš 

sunkiųjų ir lengvųjų autotransporto priemonių: CO – 0,0005 g/s, NOx – 0,0012 g/s, NMLOJ – 

0,0003 g/s,  KD – 0,0001 g/s, SO2 – 0,000001 g/s. 

PVSV ataskaitoje yra įvertinti visi oro taršos šaltiniai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra identifi-

kuoti ir nurodyti 2016 m. Aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos atas-

kaitoje (PVSV ataskaitos 4 priedas). Pašarų ruošimas ir gyvulių skerdimas nėra inventorizuoti, nes 

šių procesų metu į aplinkos orą teršalai nesusidaro ir neišsiskiria. Minėta inventorizacija yra priimta 

ir suderinta su institucijomis, atsakingomis už įmonių taršos šaltinių kontrolę.  

Malūne pašarų perdavimas į atskirus technologinius įrenginius vyksta uždarais vamzdynais. Dėl 

šios priežasties minėtose gamybinėse patalpose nėra ventiliacinės sistemos, todėl per galimus ne-

sandarumus į patalpą patenkančios dulkės į pastato išorę nepatenka. Siekiant pagaminti aukštos ko-

kybės pašarus, jie ruošiami specialiuose uždarose talpose, be sąlyčio su aplinka. Ingredientai pašarų 

gamybai laikomi uždarose talpose – bunkeriuose. Pagaminti skysti pašarai iki tvartų transportuoja-

mi vamzdynu su šnekine sistema. Skysti pašarai neturi specifinio kvapo bei medžiagų, turinčių kva-

po pajutimo slenkstį, todėl nėra vertinami kaip kvapo šaltinis.  

Skerdykloje taip pat nėra nei oro teršalų išskyrimo, nei išmetimo šaltinių, nes kiaulių šeriai yra šali-

nami karštu vandeniu specialioje vonioje (nėra tradicinio svilinimo). Skerdimo proceso metu terša-

lai nesusidaro ir į aplinką nepatenka: kraujas ir netinkami vartoti gyvūnų organai, audiniai bei jų 

dalys surenkami ir iki išvežimo laikinai saugomi šaltai sandariame konteineryje kaip šalutinis ga-

mybos produktas (ŠGP). ŠGP pagal sutartį su UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ surenkamos, 

išvežamos ir utilizuojamos pagal sanitarinius veterinarinius reikalavimus. 

Amoniako, išsiskiriančio iš stoginių ventiliacijos šachtų (o.t.š. Nr. 111-211), separatorinės (o.t.š. Nr. 

601), skysto mėšlo tvenkinių (o.t.š. Nr. 602-604) ir mėšlidės (o.t.š Nr. 606), sklaidos skaičiavimai 

atlikti įvertinat esamą ir planuojamą situacijas: 

1. Esama situacija: skaičiuojama pagal oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventori-

zacijos duomenis; 

2. Planuojama situacija: skaičiuojama, įvertinus numatytas prevencines priemones  

amoniako ir kvapų emisijos mažinimui. 

Įmonė naudoja biopreparatą „Penergetic-g“, kuris sumažina amoniako emisiją iš tvartų ir mėšlo 

laikymo talpų, todėl biopreparatu apdoroto mėšlo amoniako emisija iš tvartų (o.t.š. Nr. 111-211) 

sumažėja 75 %, o iš mėšlo laikymo (o.t.š. Nr. 601, Nr. 602-604 ir Nr. 606) sumažėja 40 %. Infor-

macija apie biopreparato “Penergetic-g” efektyvumą pateikta Priede Nr. 4. 

Skaičiavimuose įvertinta, kad dėl biopreparato „Penergetic-g“ naudojimo, apdoroto skysto mėšlo  

amoniako emisija sumažėja 40 %. Apdorotas skystas mėšlas tampa homogeniškas ir ant skysto mėš-

lo tvenkinių natūraliai nesusidaro pluta. Tačiau ant skysto mėšlo tvenkinių paviršiaus, kaip papil-

doma kvapo ir amoniako koncentracijos mažinimo priemonė, yra pučiami smulkinti šiaudai todėl iš 

dalies tvenkiniai uždengti šiaudų danga, dėl kurių ant paviršiaus formuojasi ir natūrali pluta. Pagal 

„Compilation file of literature relating to storage covers“ metodiką, 5-15 cm storio šiaudų danga 
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amoniako emisiją sumažina 25-85 %, o natūrali pluta 10-90 %. Dėl to, jog šiaudų danga padengta 

tik dalis tvenkinių paviršiaus, o natūrali pluta formuojasi taip pat tik ant dalies paviršiaus, skaičia-

vimuose priimta, kad dėl smulkintų šiaudų sluoksnio amoniako emisija sumažėja 25 %, o dėl natū-

ralios plutos 50 %.  

Atliekant planuojamos situacijos amoniako sklaidos skaičiavimus, papildomai įvertintas taršos šal-

tinis Nr. 607 – skysto mėšlo tvenkinio išsiurbimo ir maišymo vieta. Skaičiavimuose vertinamas 6 

m2 maišymo ir išsiurbimo plotas, ant kurio paviršiaus nesiformuos pluta ir nebus barstomi šiaudai 

balandžio-gegužės ir rugsėjo-spalio mėn. Atsižvelgiant į taršos šaltinio plotą, amoniako emisija iš 

išsiurbimo ir maišymo vietos proporcingai perskaičiuota, pagal oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų 

teršalų inventorizacijoje pateiktą emisiją iš skysto mėšlo tvenkinio. 

Esamų aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys ir teršalų kiekiai 

Žemiau 7 lentelėje pateikiami esamų stacionarių organizuotų ir neorganizuotų aplinkos oro taršos 

šaltinių fiziniai duomenys, o 8 lentelėje į aplinkos orą išmetamų teršalų esami vienkartiniai ir meti-

niai kiekiai, pagal oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos duomenis, bei planuo-

jami kiekiai, įvertinus prevencines priemones amoniako emisijos mažinimui. 

7 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 

Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vieto-

je 

Teršalų išme-

timo (stacio-

nariųjų tar-

šos šaltinių 

veikimo) 

trukmė, 

val./m. 

Nr. Koordinatės Aukštis, 

m 

Išėjimo 

angos 

matmenys, 

m 

Srauto 

greitis, 

m/s 

Temperatūra, 

º C 

Tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 

111 397571, 6209886 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

112 397571, 6209892 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

113 397572, 6209899 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

114 397572, 6209910 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

115 397573, 6209918 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

116 397574, 6209931 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

117 397574, 6209939 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

118 397575, 6209943 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

119 397576, 6209953 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

120 397577, 6209963 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

121 397538, 6209888 6,4 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

122 397538, 6209895 6,4 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

123 397539, 6209903 6,4 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

124 397539, 6209910 6,4 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

125 397541, 6209917 6,4 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

126 397541, 6209935 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

127 397541, 6209942 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

128 397542, 6209949 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

129 397542, 6209953 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

130 397543, 6209962 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

131 397504, 6209900 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

132 397505, 6209910 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

133 397506, 6209920 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

134 397508, 6209921 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

135 397509, 6209949 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 
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Taršos šaltiniai 

Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vieto-

je 

Teršalų išme-

timo (stacio-

nariųjų tar-

šos šaltinių 

veikimo) 

trukmė, 

val./m. 

Nr. Koordinatės Aukštis, 

m 

Išėjimo 

angos 

matmenys, 

m 

Srauto 

greitis, 

m/s 

Temperatūra, 

º C 

Tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 

136 397510, 6209963 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

137 397511, 6209970 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

138 397467, 6209894 6,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

139 397468, 6209905 6,7 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

140 397469, 6209918 6,7 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

141 397469, 6209927 6,7 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

142 397470, 6209945 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

143 397471, 6209953 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

144 397473, 6209962 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

145 397474, 6209972 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

146 397438, 6209898 6,65 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

147 397438, 6209908 6,65 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

148 397439, 6209920 6,65 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

149 397440, 6209928 6,65 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

150 397441, 6209946 6,65 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

151 397441, 6209956 6,65 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

152 397442, 6209964 6,65 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

153 397442, 6209973 6,65 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

154 397399, 6209903 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

155 397399, 6209907 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

156 397399, 6209911 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

157 397400, 6209915 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

158 397400, 6209919 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

159 397400, 6209924 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

160 397401, 6209928 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

161 397401, 6209932 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

162 397401, 6209943 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

163 397402, 6209949 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

164 397402, 6209953 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

165 397403, 6209958 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

166 397403, 6209962 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

167 397403, 6209967 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

168 397404, 6209971 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

169 397404, 6209975 6,5 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

170 397364, 6209917 6,2 0,8 13,58 20 6,3281 8760 

171 397368, 6209970 6,2 0,8 13,58 20 6,3281 8760 

172 397337, 6209929 6,2 0,8 13,58 20 6,3281 8760 

173 397339, 6209956 6,2 0,8 13,58 20 6,3281 8760 

174 397306, 6209932 6,2 0,8 13,58 20 6,3281 8760 

175 397309, 6209964 6,2 0,8 13,58 20 6,3281 8760 

176 397276, 6209938 6,2 0,8 13,58 20 6,3281 8760 

177 397279, 6209966 6,2 0,8 13,58 20 6,3281 8760 

178 397341, 6210039 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

179 397342, 6210063 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

180 397344, 6210081 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

181 397345, 6210100 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

182 397344, 6210038 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

183 397345, 6210062 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

184 397347, 6210081 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 
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Taršos šaltiniai 

Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vieto-

je 

Teršalų išme-

timo (stacio-

nariųjų tar-

šos šaltinių 

veikimo) 

trukmė, 

val./m. 

Nr. Koordinatės Aukštis, 

m 

Išėjimo 

angos 

matmenys, 

m 

Srauto 

greitis, 

m/s 

Temperatūra, 

º C 

Tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 

185 397348, 6210099 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

186 397365, 6210018 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

187 397366, 6210026 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

188 397367, 6210034 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

189 397367, 6210042 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

190 397368, 6210050 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

191 397368, 6210058 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

192 397369, 6210072 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

193 397369, 6210080 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

194 397370, 6210088 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

195 397370, 6210096 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

196 397371, 6210104 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

197 397371, 6210112 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

198 397391, 6210037 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

199 397392, 6210053 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

200 397393, 6210066 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

201 397395, 6210080 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

202 397396, 6210091 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

203 397397, 6210108 5,3 0,5 17,55 20 3,2093 8760 

204 397589, 6209709 5,9 0,5 14,55 20 2,3501 8760 

205 397567, 6209716 5,9 0,5 14,55 20 2,3501 8760 

206 397536, 6209725 5,9 0,5 14,55 20 2,3501 8760 

207 397514, 6209731 5,9 0,5 14,55 20 2,3501 8760 

208 397515, 6209734 5,9 0,5 14,55 20 2,3501 8760 

209 397537, 6209728 5,9 0,5 14,55 20 2,3501 8760 

210 397567, 6209719 5,9 0,5 14,55 20 2,3501 8760 

211 397589, 6209713 5,9 0,5 14,55 20 2,3501 8760 

107 397605, 6209816 7,0 0,3 5,0 110 0,2518 6480 

108 397604, 6209916 8,2 0,35 5,0 110 0,3427 6480 

109 397352, 6210117 5,3 0,25 5,0 110 0,1749 6480 

110 397354, 6210117 5,3 0,25 5,0 110 0,1749 6480 

601 397384, 6210004 10 8 x 8 5,0 6,2 312,89 8760 

602 

397535, 6210195 

10,0 70 x 73 5,0 6,2 24444,84 6570 
697540, 6210266 

397469, 6210258 

397465, 6210187 

603 

397458, 6210185 

10,0 73 x 70 5,0 6,2 24444,84 6570 
697456, 6210253 

397382, 6210246 

397386, 6210176 

604 

397378, 6210175 

10,0 73 x 70 5,0 6,2 24444,842 6570 
397370, 6210243 

397299, 6210232 

397306, 6210165 

606 

397476, 6210275 

10,0 54 x 22 5,0 6,2 6023,20 4380 
397474, 6210296 

397421, 6210293 

397424, 6210271 

607 397441, 6210242 10,0 3 x 2 5,0 6,2 0,98 2880 
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8 lentelė. Vienkartiniai ir metiniai teršalų kiekiai 

Cecho ar  kt. 

pavadinimas 

arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
Vienkartinis dydis 

Metinė, t/metus 
vnt. kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ferma Nr. 1.1 

Ventiliatorius 111 Amoniakas 134 g/s 
0,0049* 

0,0012** 

0,1553* 

0,0378** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 112 Amoniakas 134 g/s 
0,0049* 

0,0012** 

0,1553* 

0,0378** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 113 Amoniakas 134 g/s 
0,0049* 

0,0012** 

0,1553* 

0,0378** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 114 Amoniakas 134 g/s 
0,0049* 

0,0012** 

0,1553* 

0,0378** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 115 Amoniakas 134 g/s 
0,0049* 

0,0012** 

0,1553* 

0,0378** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0156 

Ferma Nr. 1.2 

Ventiliatorius 116 Amoniakas 134 g/s 
0,0049* 

0,0012** 

0,1553* 

0,0378** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 117 Amoniakas 134 g/s 
0,0049* 

0,0012** 

0,1553* 

0,0378** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 118 Amoniakas 134 g/s 
0,0049* 

0,0012** 

0,1553* 

0,0378** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 119 Amoniakas 134 g/s 
0,0049* 

0,0012** 

0,1553* 

0,0378** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 120 Amoniakas 134 g/s 
0,0049* 

0,0012** 

0,1553* 

0,0378** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0156 

Ferma Nr. 2.1 

Ventiliatorius 121 Amoniakas 134 g/s 
0,0049* 

0,0012** 

0,1553* 

0,0378** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 122 Amoniakas 134 g/s 
0,0049* 

0,0012** 

0,1553* 

0,0378** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 123 Amoniakas 134 g/s 
0,0049* 

0,0012** 

0,1553* 

0,0378** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 124 Amoniakas 134 g/s 
0,0049* 

0,0012** 

0,1553* 

0,0378** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 125 Amoniakas 134 g/s 
0,0049* 

0,0012** 

0,1553* 

0,0378** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0156 

Ferma Nr. 2.2 

Ventiliatorius 126 Amoniakas 134 g/s 
0,0054 

0,0014 

0,1688 

0,0442 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0169 

Ventiliatorius 127 Amoniakas 134 g/s 
0,0054* 

0,0014** 

0,1688* 

0,0442** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0169 

Ventiliatorius 128 Amoniakas 134 g/s 0,0054* 0,1688* 
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Cecho ar  kt. 

pavadinimas 

arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
Vienkartinis dydis 

Metinė, t/metus 
vnt. kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,0014** 0,0442** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0169 

Ferma Nr. 2.2 

Ventiliatorius 129 Amoniakas 134 g/s 
0,0143* 

0,0036** 

0,4518* 

0,1135** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0017 0,0542 

Ventiliatorius 130 Amoniakas 134 g/s 
0,0143* 

0,0036** 

0,4518* 

0,1135** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0017 0,0542 

Ferma Nr. 3.1 

Ventiliatorius 131 Amoniakas 134 g/s 
0,0111* 

0,0028** 

0,3508* 

0,0883** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0456 

Ventiliatorius 132 Amoniakas 134 g/s 
0,0111* 

0,0028** 

0,3508* 

0,0883** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0456 

Ventiliatorius 133 Amoniakas 134 g/s 
0,0111* 

0,0028** 

0,3508* 

0,0883** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0456 

Ferma Nr. 3.2 

Ventiliatorius 134 Amoniakas 134 g/s 
0,0097* 

0,0024** 

0,3066* 

0,0757** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0398 

Ventiliatorius 135 Amoniakas 134 g/s 
0,0097* 

0,0024** 

0,3066* 

0,0757** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0398 

Ventiliatorius 136 Amoniakas 134 g/s 
0,0097* 

0,0024** 

0,3066* 

0,0757** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0398 

Ventiliatorius 137 Amoniakas 134 g/s 
0,0097* 

0,0024** 

0,3066* 

0,0757** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0398 

Ferma Nr. 4.1 

Ventiliatorius 138 Amoniakas 134 g/s 
0,0102* 

0,0026** 

0,3207* 

0,0820** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0417 

Ventiliatorius 139 Amoniakas 134 g/s 
0,0102* 

0,0026** 

0,3207* 

0,0820** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0417 

Ventiliatorius 140 Amoniakas 134 g/s 
0,0102* 

0,0026** 

0,3207* 

0,0820** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0417 

Ventiliatorius 141 Amoniakas 134 g/s 
0,0102* 

0,0026** 

0,3207* 

0,0820** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0417 

Ferma Nr. 4.2 

Ventiliatorius 142 Amoniakas 134 g/s 
0,0107* 

0,0027** 

0,3370* 

0,0851** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0438 

Ventiliatorius 143 Amoniakas 134 g/s 
0,0107* 

0,0027** 

0,3370* 

0,0851** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0438 

Ventiliatorius 144 Amoniakas 134 g/s 
0,0107* 

0,0027** 

0,3370* 

0,0851** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0438 

Ventiliatorius 145 Amoniakas 134 g/s 
0,0107* 

0,0027** 

0,3370* 

0,0851** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0438 

Ferma Nr. 5.1 Ventiliatorius 146 Amoniakas 134 g/s 0,0102* 0,3207* 
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Cecho ar  kt. 

pavadinimas 

arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
Vienkartinis dydis 

Metinė, t/metus 
vnt. kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,0026** 0,0820** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0417 

Ventiliatorius 147 Amoniakas 134 g/s 
0,0102* 

0,0026** 

0,3207* 

0,0820** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0417 

Ferma Nr. 5.1 

Ventiliatorius 148 Amoniakas 134 g/s 
0,0102* 

0,0026** 

0,3207* 

0,0820** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0417 

Ventiliatorius 149 Amoniakas 134 g/s 
0,0102* 

0,0026** 

0,3207* 

0,0820** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0417 

Ferma Nr. 5.2 

Ventiliatorius 150 Amoniakas 134 g/s 
0,0107* 

0,0027** 

0,3370 

0,0851** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0438 

Ventiliatorius 151 Amoniakas 134 g/s 
0,0107* 

0,0027** 

0,3370 

0,0851** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0438 

Ventiliatorius 152 Amoniakas 134 g/s 
0,0107* 

0,0027** 

0,3370 

0,0851** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0438 

Ventiliatorius 153 Amoniakas 134 g/s 
0,0107* 

0,0027** 

0,3370 

0,0851** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0438 

Ferma Nr. 6.1 

Ventiliatorius 154 Amoniakas 134 g/s 
0,0081* 

0,0020** 

0,2564* 

0,0631** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0308 

Ventiliatorius 155 Amoniakas 134 g/s 
0,0081* 

0,0020** 

0,2564* 

0,0631** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0308 

Ventiliatorius 156 Amoniakas 134 g/s 
0,0081* 

0,0020** 

0,2564* 

0,0631** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0308 

Ventiliatorius 157 Amoniakas 134 g/s 
0,0081* 

0,0020** 

0,2564* 

0,0631** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0308 

Ventiliatorius 158 Amoniakas 134 g/s 
0,0081* 

0,0020** 

0,2564* 

0,0631** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0308 

Ventiliatorius 159 Amoniakas 134 g/s 
0,0081* 

0,0020** 

0,2564* 

0,0631** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0308 

Ventiliatorius 160 Amoniakas 134 g/s 
0,0081* 

0,0020** 

0,2564* 

0,0631** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0308 

Ventiliatorius 161 Amoniakas 134 g/s 
0,0081* 

0,0020** 

0,2564* 

0,0631** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0308 

Ferma Nr. 6.2 

Ventiliatorius 162 Amoniakas 134 g/s 
0,0087* 

0,0022** 

0,2735* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0328 

Ventiliatorius 163 Amoniakas 134 g/s 
0,0087* 

0,0022** 

0,2735* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0328 

Ventiliatorius 164 Amoniakas 134 g/s 0,0087* 0,2735* 
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Cecho ar  kt. 

pavadinimas 

arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
Vienkartinis dydis 

Metinė, t/metus 
vnt. kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,0022** 0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0328 

Ventiliatorius 165 Amoniakas 134 g/s 
0,0087* 

0,0022** 

0,2735* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0328 

Ferma Nr. 6.2 

Ventiliatorius 166 Amoniakas 134 g/s 
0,0087* 

0,0022** 

0,2735* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0328 

Ventiliatorius 167 Amoniakas 134 g/s 
0,0087* 

0,0022** 

0,2735* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0328 

Ferma Nr. 6.2 

Ventiliatorius 168 Amoniakas 134 g/s 
0,0087* 

0,0022** 

0,2735* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0328 

Ventiliatorius 169 Amoniakas 134 g/s 
0,0087* 

0,0022** 

0,2735* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0328 

Ferma Nr. 7.1 Ventiliatorius 170 Amoniakas 134 g/s 
0,0694* 

0,0174** 

2,1880* 

0,5487** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0083 0,2625 

Ferma Nr. 7.2 Ventiliatorius 171 Amoniakas 134 g/s 
0,0694* 

0,0174** 

2,1880* 

0,5487** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0083 0,2625 

Ferma Nr. 8.1 Ventiliatorius 172 Amoniakas 134 g/s 
0,0694* 

0,0174** 

2,1880* 

0,5487** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0083 0,2625 

Ferma Nr. 8.2 Ventiliatorius 173 Amoniakas 134 g/s 
0,0694* 

0,0174** 

2,1880* 

0,5487** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0083 0,2625 

Ferma Nr. 9.1 Ventiliatorius 174 Amoniakas 134 g/s 
0,0694* 

0,0174** 

2,1880* 

0,5487** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0083 0,2625 

Ferma Nr. 9.2 Ventiliatorius 175 Amoniakas 134 g/s 
0,0694* 

0,0174** 

2,1880* 

0,5487** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0083 0,2625 

Ferma Nr. 

10.1 
Ventiliatorius 176 Amoniakas 134 g/s 

0,0694* 

0,0174** 

2,1880* 

0,5487** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0083 0,2625 

Ferma Nr. 

10.2 
Ventiliatorius 177 Amoniakas 134 g/s 

0,0694* 

0,0174** 

2,1880* 

0,5487** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0083 0,2625 

Ferma Nr. 

11.1 

Ventiliatorius 178 Amoniakas 134 g/s 
0,0111* 

0,0028** 

0,3492* 

0,0883** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0015 0,0477 

Ventiliatorius 179 Amoniakas 134 g/s 
0,0111* 

0,0028** 

0,3492* 

0,0883** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0015 0,0477 

Ventiliatorius 180 Amoniakas 134 g/s 
0,0111* 

0,0028** 

0,3492* 

0,0883** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0015 0,0477 

Ventiliatorius 181 Amoniakas 134 g/s 
0,0111* 

0,0028** 

0,3492* 

0,0883** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0015 0,0477 

Ferma Nr. Ventiliatorius 182 Amoniakas 134 g/s 0,0102* 0,3223* 
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Cecho ar  kt. 

pavadinimas 

arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
Vienkartinis dydis 

Metinė, t/metus 
vnt. kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.2 0,0026** 0,0820** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0441 

Ventiliatorius 183 Amoniakas 134 g/s 
0,0102* 

0,0026** 

0,3223* 

0,0820** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0441 

Ventiliatorius 184 Amoniakas 134 g/s 
0,0102* 

0,0026** 

0,3223* 

0,0820** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0441 

Ventiliatorius 185 Amoniakas 134 g/s 
0,0102* 

0,0026** 

0,3223* 

0,0820** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0441 

Ferma Nr. 

12.1 

Ventiliatorius 186 Amoniakas 134 g/s 
0,0087* 

0,0022** 

0,2747* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0375 

Ventiliatorius 187 Amoniakas 134 g/s 
0,0087* 

0,0022** 

0,2747* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0375 

Ferma Nr. 

12.1 
Ventiliatorius 188 Amoniakas 134 g/s 

0,0087* 

0,0022** 

0,2747* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0375 

Ferma Nr. 

12.2 

Ventiliatorius 189 Amoniakas 134 g/s 
0,0095* 

0,0024** 

0,3008* 

0,0757** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0411 

Ventiliatorius 190 Amoniakas 134 g/s 
0,0095* 

0,0024** 

0,3008* 

0,0757** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0411 

Ventiliatorius 191 Amoniakas 134 g/s 
0,0095* 

0,0024** 

0,3008* 

0,0757** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0411 

Ferma Nr. 

12.3 

Ventiliatorius 192 Amoniakas 134 g/s 
0,0087* 

0,0022** 

0,2747* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0375 

Ventiliatorius 193 Amoniakas 134 g/s 
0,0087* 

0,0022** 

0,2747* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0375 

Ventiliatorius 194 Amoniakas 134 g/s 
0,0087* 

0,0022** 

0,2747* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0375 

Ferma Nr. 

12.4 

Ventiliatorius 195 Amoniakas 134 g/s 
0,0087* 

0,0022** 

0,2747* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0375 

Ventiliatorius 196 Amoniakas 134 g/s 
0,0087* 

0,0022** 

0,2747* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0375 

Ventiliatorius 197 Amoniakas 134 g/s 
0,0087* 

0,0022** 

0,2747* 

0,0694** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0375 

Ferma Nr. 13 

Ventiliatorius 198 Amoniakas 134 g/s 
0,0176* 

0,0044** 

0,5535* 

0,1388** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0021 0,0664 

Ventiliatorius 199 Amoniakas 134 g/s 
0,0176* 

0,0044** 

0,5535* 

0,1388** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0021 0,0664 

Ventiliatorius 200 Amoniakas 134 g/s 0,0176* 0,5535* 
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Cecho ar  kt. 

pavadinimas 

arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
Vienkartinis dydis 

Metinė, t/metus 
vnt. kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,0044** 0,1388** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0021 0,0664 

Ventiliatorius 201 Amoniakas 134 g/s 
0,0176* 

0,0044** 

0,5535* 

0,1388** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0021 0,0664 

Ventiliatorius 202 Amoniakas 134 g/s 
0,0176* 

0,0044** 

0,5535* 

0,1388** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0021 0,0664 

Ventiliatorius 203 Amoniakas 134 g/s 
0,0176* 

0,0044** 

0,5535* 

0,1388** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0021 0,0664 

Ferma Nr. 

14.1 

Ventiliatorius 204 Amoniakas 134 g/s 
0,0155* 

0,0039** 

0,4884* 

0,1230** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0586 

Ventiliatorius 205 Amoniakas 134 g/s 
0,0155* 

0,0039** 

0,4884* 

0,1230** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0586 

Ferma Nr. 

14.2 

Ventiliatorius 206 Amoniakas 134 g/s 
0,0155* 

0,0039** 

0,4884* 

0,1230** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0586 

Ventiliatorius 207 Amoniakas 134 g/s 
0,0155* 

0,0039** 

0,4884* 

0,1230** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0586 

Ferma Nr. 

14.3 

Ventiliatorius 208 Amoniakas 134 g/s 
0,0155* 

0,0039** 

0,4884* 

0,1230** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0586 

Ventiliatorius 209 Amoniakas 134 g/s 
0,0155* 

0,0039** 

0,4884* 

0,1230** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0586 

Ferma Nr. 

14.4 

Ventiliatorius 210 Amoniakas 134 g/s 
0,0155* 

0,0039** 

0,4884* 

0,1230** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0586 

Ventiliatorius 211 Amoniakas 134 g/s 
0,0155* 

0,0039** 

0,4884* 

0,1230** 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0586 

Administracija Dūmtraukis 107 

Azoto oksidai A 250 g/s 0,0015 0,0344 

Anglies monok-

sidas A 
177 g/s 0,0092 0,2156 

Sieros dioksidas 

(A) 
1753  g/s 0,0002 0,0042 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0024 0,0567 

Reprodukcinio 

katilinė 
Dūmtraukis 108 

Azoto oksidai A 250 g/s 0,0206 0,4815 

Anglies monok-

sidas A 
177 g/s 0,1111 2,5912 

Sieros dioksidas 

(A) 
1753  g/s 0,1074 2,5049 

Kietosios dalelės 4281 g/s 0,0178 0,4145 

Atjunkintų 

katilinė 
Dūmtraukis 109 

Azoto oksidai A 250 g/s 0,0024 0,0550 

Anglies monok-

sidas A 
177 g/s 0,0009 0,0216 

Sieros dioksidas 

(A) 
1753 g/s 0,0000 0,0005 

Atjunkintų 

katilinė 
Dūmtraukis 110 Azoto oksidai A 250 g/s 0,0021 0,0481 

Anglies monok- 177 g/s 0,0008 0,0189 
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Cecho ar  kt. 

pavadinimas 

arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
Vienkartinis dydis 

Metinė, t/metus 
vnt. kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 8 

sidas A 

Sieros dioksidas 

(A) 
1753 g/s 0,0000 0,0004 

Mėšlo tvar-

kymas ir sau-

gojimas 

Separatorius 601 Amoniakas 134 g/s 
0,0009* 

0,0005** 

0,0284* 

0,0158** 

Tvenkinys 

Nr. 1 
602 Amoniakas 134 g/s 

0,0703* 

0,0158** 

1,6624* 

0,3737** 

Tvenkinys 

Nr. 2 
603 Amoniakas 134 g/s 

0,0703* 

0,0158** 

1,6624* 

0,3737** 

Tvenkinys 

Nr. 3 
604 Amoniakas 134 g/s 

0,0703* 

0,0158** 

1,6624* 

0,3737** 

Mėšlidė 606 Amoniakas 134 g/s 
0,0173* 

0,0021** 

0,2731* 

0,0331** 

Mėšlo tvar-

kymas ir sau-

gojimas 

 Skysto mėšlo 

tvenkiniai  

išsiurbimo ir 

maišymo 

vieta (2,0 m × 

3,0 m) 

607 Amoniakas 134 g/s 0,0001 0,0011 

* Esama situacija: skaičiuojama pagal oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos duomenis; 

** Planuojama situacija: skaičiuojama, įvertinus numatomas naudoti prevencines priemones amoniako emisijos mažinimui. 

Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos skaičiavimo programa ISC-AERMOD 

rezultatai 

Siekiant įvertinti UAB „Eigirdžių agrofirma“ esamus taršos šaltinius ir jų įtaką aplinkos orui, buvo 

atlikti išmetamų aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos sklaidos skaičiavimai.  

Skaičiavimo metodikos aprašymas pateiktas PVSV 9 skyriuje „Metodų paskirtis, tikslas, pasirinki-

mo priežastys“. 

Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudojami 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) pateikta penkerių metų (2014-01-01–2018-

12-31) Telšių meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo mode-

liams, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti meteorologiniai ele-

mentai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-360°), debesuotumas (balais), kri-

tulių kiekis (mm). LHMT pažyma pateikiama Priede Nr. 3: „Pažyma apie hidrometeorologines są-

lygas“. 

Vadovaujantis 2007-11-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. Dl-653 „Dėl aplin-

kos oro užterštumo duomenų ir metrologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui 

aplinkos orui įvertinti“ 1.3.2 punktu Aplinkos apsaugos agentūra teikia greta 2 km atstumu apie ū-

kinės veiklos objektą UAB „Eigirdžių agrofirma“, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, 

esančių kitų ūkinės veiklos objektų aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventoriza-

cijos ataskaitos duomenis. Apie ūkinės veiklos objektą UAB „Eigirdžių agrofirma“ 2 km atstumu 

nėra kitų ūkinės veiklos objektų, kuriems nustatyta tvarka būtų parengtos aplinkos oro taršos šalti-

nių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos ar teisės aktų nustatyta tvarka būtų priimti 

teigiami sprendimai dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Atliekant teršalų sklaidos skaičia-

vimus naudojamos santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių 
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metinių koncentracijų vertes, nustatytas pagal nuolatinių matavimų integruoto monitoringo stočių ir 

modeliavimo duomenis.  

Šiaulių regiono santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių meti-

nių koncentracijų vertės, naudos oro taršos sklaidos skaičiavimams: 

✓ Anglies monoksidas (CO) – 190,0 µg/m3; 

✓ Azoto dioksidas (NO2) – 3,4 µg/m3; 

✓ Sieros dioksidas (SO2) – 2,2 µg/m3; 

✓ Kietosios dalelės (KD10) – 11,9 µg/m3; 

✓ Kietosios dalelės (KD2,5) – 9,6 µg/m3; 

Aplinkos apsaugos agentūros išduotas aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštas Nr. (28.6)-

A4-8686) (2017-08-23) ir santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidu-

tinių metinių koncentracijų vertės pateiktos Priede Nr. 3 (Aplinkos oro teršalų foninės koncentraci-

jos). 

Oro taršos sklaidos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Aermod View matemati-

nis modelis naudoja WGS koordinačių sistemą.  

✓ Oro taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis – 50; 

✓ receptorių skaičius – 750; 

✓ Modeliuojamos teritorijos dydis 1,8 km2; 

✓ mastelis 1:7500. 

Suskaičiuotos teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštu-

mo vertėmis, nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos ap-

saugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, 

azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirti-

nimo” (Žin., 2001, Nr. 106-3827). Specifinių aplinkos oro teršalų (amoniako) pažemio koncentraci-

jos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2000 m spalio 30 

d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 471/582 ,,Dėl teršalų, 

kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis 

aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo ver-

čių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 100-3185).Skaičiuojamų pagrindinių aplinkos oro teršalų kon-

centracijos ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai, pateiktos 9 lentelėje, o teršalų, ri-

bojamų pagal nacionalinius kriterijus 10 lentelėje. 

9 lentelė. Pagrindinių aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai 

 

Teršalo pavadinimas 
Ribinė vertė (RV), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai 

1 valandos 8 val. vidurkis 24 valandų Metinė 

Anglies monoksidas (CO)  10 mg/m3   

Azoto dioksidas (NO2) 200 µg/m3 - - 40 µg/m3 

Kietosios dalelės (KD10) - - 50 µg/m3 40 µg/m3 

Kietosios dalelės (KD2,5) - - - 25 µg/m3 
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Sieros dioksidas (SO2) 350 µg/m3 – 125 µg/m3 – 

 

10 lentelė. Teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės 

Teršalo pavadinimas 
Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3 

1 val. 98,5 procentilio Vidutinė 24 val. 

Amoniakas (NH3) 0,2 0,04 

Apibendrintos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios vertės pateikiamos 11 lentelė-

je. 

11 lentelė. Suskaičiuotos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos  

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis,  

skaičiuojamas procentilis 

Maks. koncentracija  

be fono 

Maks. koncentracija  

su fonu 

µg/m3 
RV dalis, 

% 
µg/m3 RV dalis, % 

Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio 119,7 1,2 309,7 3,1 

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio 29,2 14,6 32,6 16,3 

Azoto dioksidas vidutinė metinė 0,9 2,3 4,3 10,8 

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė 4,0 10,0 15,9 39,8 

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio 4,6 9,2 15,7 31,4 

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė 2,0 8,0 11,3 45,2 

Sieros dioksidas 1 val. 99,7 procentilio 143,0 40,9 145,2 41,5 

Sieros dioksidas 24 val. 99,2 procentilio 33,6 26,9 35,6 28,5 

1 Esama situacija: Amoniakas 1 val. 98,5 procentilio 140,3 70,2 - - 

1 Esama situacija: Amoniakas vidutinė 24 val. 159,7 399,3 - - 

2 Planuojama situacija: Amoniakas 1 val. 98,5 procentilio 35,2 17,6 - - 

2 Planuojama situacija: Amoniakas vidutinė 24 val. 40,2 100,5 - - 

 

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies mo-

noksido koncentracija be fono – 119,7 µg/m3 (1,2 % Rv), o su fonu – 309,7 µg/m3 (3,1 % Rv). 

Prognozuojama, kad anglies monoksido koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be 

fono – 0,9 µg/m3 (2,3 % Rv), o su fonu – 4,3 µg/m3 (10,8 % Rv). Didžiausia 1 val. 99,8 procentilio 

azoto dioksido koncentracija be fono – 29,2 µg/m3 (14,6 % Rv), su fonu – 32,6 µg/m3 (16,3 % Rv). 

Prognozuojama, kad azoto dioksido koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be 

fono – 4,0 µg/m3 (10,0 % Rv), su fonu – 15,9 µg/m3 (39,8 % Rv). Didžiausia 24 val. 90,4 procenti-

lio kietųjų dalelių koncentracija be fono – 4,6 µg/m3 (9,2 % Rv), o su fonu – 15,7 µg/m3 (31,4 % 

Rv). Prognozuojama, kad kietųjų dalelių (KD10) koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be 

fono – 2,0 µg/m3 (8,0 % Rv), o su fonu – 11,3 µg/m3 (45,2 % Rv). Prognozuojama, kad kietųjų da-

lelių (KD2,5) koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 
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Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncentracija 

be fono – 143,0 µg/m3 (40,9 % Rv), o su fonu – 145,2 µg/m3 (41,5 % Rv). Didžiausia 24 val. 99,2 

procentilio sieros dioksido koncentracija be fono – 33,6 µg/m3 (26,9 % Rv), su fonu – 35,6 µg/m3 

(28,5 % Rv). Prognozuojama, kad sieros dioksido koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 

1. Esama situacija: Amoniakas (NH3). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentraci-

ja be fono – 140,3 µg/m3 (70,2 % Rv). Nustatyta, kad 1 val. amoniako koncentracija neviršija nusta-

tytos ribinės vertės. Suskaičiuota didžiausia vidutinė 24 val. amoniako koncentracija be fono siekia 

159,7 µg/m3 (399,3 % Rv) ir viršija nustatytą 40,0 µg/m3 ribinę vertę. Ribinė vertė viršijama ir ap-

linkos ore už ūkinės veiklos objekto sklypo ribų. 

2. Planuojama situacija: Amoniakas (NH3). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio kon-

centracija be fono – 35,2 µg/m3 (17,6 % Rv). Prognozuojama, kad su papildomomis prevencinėmis 

priemonėmis 1 val. amoniako koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. Suskaičiuota di-

džiausia vidutinė 24 val. amoniako koncentracija be fono siekia 40,2 µg/m3 (100,5 % Rv) ir viršija 

nustatytą 40,0 µg/m3 ribinę vertę. Ribinė vertė viršijama tik ūkinės veiklos objekto sklypo ribose. 

Prognozuojama, kad aplinkos ore už ūkinės veiklos objekto sklypo ribų, didžiausia vidutinė 24 val. 

amoniako koncentracija neviršys 40,0 µg/m3 ribinės vertės. 

Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti 3 Priede. 

IŠVADA. Prognozuojama, kad anglies monoksido, azoto dioksido, kietųjų dalelių, sieros dioksido 

koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu UAB „Eigirdžių agrofirma“ Telšės g. 11, Eigirdžių mst., 

Telšių r. sav. teritorijoje bei artimiausios gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkos 

ore neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respubli-

kos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo 

sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis da-

lelėmis ir ozonu normų patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 106-3827). Prognozuojama, kad 1 val. ir 24 

val. amoniako koncentracija už ūkinės veiklos objekto sklypo ribų ir artimiausios gyvenamosios ar 

visuomeninės paskirties pastatų aplinkos ore, neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 

2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 

471/582 ,,Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo 

ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplin-

kos oro užterštumo verčių patvirtinimo”. 

5.2 Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į 

ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus 

Esami kvapų taršos šaltiniai  

UAB „Eigirdžių agrofirma“ teritorijoje veikia 105 organizuotas ir 5  neorganizuoti stacionarūs kva-

po taršos šaltiniai (toliau – o.t.š.), iš kurių į aplinkos orą išsiskiria kvapo slenksčio vertę turintys 

teršalai: sieros dioksidas (SO2) ir amoniakas (NH3).  

Kvapo vertinimo ataskaitoje vertinami o.t.š.: 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 107 – dūmtraukis iš kieto kuro katilo, skirto administracijos ir buiti-

nių patalpų šildymui. Iš o.t.š. išsiskiria kvapo slenksčio vertę turintis sieros dioksidas; 

35

http://www.dge-group.lt/


 
UAB „EIGIRDŽIŲ AGROFIRMA“ kiaulių auginimo ūkis  Telšės g. 11, Eigirdžiuose, Degaičių sen., 

Telšių r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                   www.dge-group.lt  

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 108 – dūmtraukis iš kieto kuro katilo, skirto reprodukcinio cecho pa-

talpų šildymui. Iš o.t.š. išsiskiria kvapo slenksčio vertę turintis sieros dioksidas; 

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 109 ir Nr. 110 – dūmtraukiai iš dujinių katilų, skirtų atjunkintų parše-

lių patalpų šildymui. Iš o.t.š. išsiskiria kvapo slenksčio vertę turintis sieros dioksidas; 

✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 111-211 – stoginės ventiliacijos šachtos (toliau – ventiliatoriai), skir-

tos tvartų (fermų) Nr. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 

9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13, 14.1, 14.2, 14.3 ir 14.4 vėdinimui. 

Iš o.t.š. išsiskiria kvapo slenksčio vertę turintis amoniakas ir kiti lakūs organiniai junginiai; 

✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 601 – separatorius, skirtas mėšlo tvarkymui. Iš o.t.š. išsiskiria 

kvapo slenksčio vertę turintis amoniakas ir kiti lakūs organiniai junginiai; 

✓ Neorganizuoti o.t.š. Nr. 602-604 – tvenkiniai Nr. 1, 2 ir 3  (skysto mėšlo tvenkiniai), skirti 

mėšlo saugojimui. Iš o.t.š. išsiskiria kvapo slenksčio vertę turintis amoniakas ir kiti lakūs 

organiniai junginiai; 

✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 606 – mėšlidė, skirta mėšlo saugojimui. Iš o.t.š. išsiskiria kvapo 

slenksčio vertę turintis amoniakas ir kiti lakūs organiniai junginiai. 

✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 607 – tvenkinio Nr. 2 (skysto mėšlo tvenkinys) išsiurbimo ir mai-

šymo vieta. Iš o.t.š. išsiskiria kvapo slenksčio vertę turintis amoniakas. Išsiurbimo ir maišy-

mo vieta vertinama kaip taškinis taršos šaltinis, kurio parametrai: išmetimo angos skersmuo 

0,5 m, aukštis 10,0 m, srauto greitis, 5,0 m, veikimo laikas 2928 val./metus. 

Kvapo emisijos skaičiavimai 

Kvapo emisija iš organizuotų o.t.š. Nr. 107, Nr. 108, Nr. 109 ir Nr. 110 

Kvapo emisija iš dūmtraukių apskaičiuota vadovaujantis „Kvapų valdymo metodinės rekomendaci-

jos“ pateiktomis kvapo slenksčio vertėmis. Iš o.t.š. Nr. 107, Nr. 108, Nr. 109 ir Nr. 110 išsiskiria 

sieros dioksidas, kurio kvapo slenksčio vertė yra 0,708 ppm. Momentinė kvapo emisija (OUE/s) 

apskaičiuota pagal nustatytą kvapus skleidžiančių medžiagų koncentraciją (mg/m3): 

Kvapo slenksčio vertės perskaičiavimas iš (ppm) į (mg/m3): 

 

Xppm – kvapo slenkstis, ppm; 

M – molekulinė masė, g/mol. 

Momentinė kvapo emisija ( : 

 

MV – maksimali teršalo skleidžiama tarša, g/s; 

Y – kvapo slenkstis, mg/m3. 

Kvapo emisijos skaičiavimo rezultatai iš organizuotų o.t.š. Nr. 107, Nr. 108, Nr. 109 ir Nr. 110 pa-

teikti 12 lentelėje. 
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12 lentelė. Suskaičiuota kvapo emisija iš organizuotų aplinkos oro taršos šaltinių 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 
Suskaičiuota maksimali kvapo 

emisija 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 

vienkartinis dydis 
Kvapo slenksčio 

vertė, mg/m3 

Kvapo emisija, 

OUE/s vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dūmtraukis 107 Sieros dioksidas 1753 g/s 0,0002 1,89 0,11 

Dūmtraukis 108 Sieros dioksidas 1753 g/s 0,1074 1,89 56,83 

Dūmtraukis 109 Sieros dioksidas 1753 g/s 0,0000 1,89 0,0 

Dūmtraukis 110 Sieros dioksidas 1753 g/s 0,0000 1,89 0,0 

 

Kvapo emisija iš organizuotų o.t.š. Nr. 111-211 

Kvapo emisija iš tvartų apskaičiuota vadovaujantis ŽŪ TPT 02:2010 „Kiaulidžių technologinio pro-

jektavimo taisyklės“ 170.1, 170.2 ir 170.3 punktais, kuriose pateiktos vidutinės kvapo emisija iš 

kiaulės buvimo vietos atskiroms kiaulių kategorijoms. 

✓ Nesukergtos paršavedės (kiaulės iki 8 mėn.) – 20,3 OUE/s; 

✓ Žindamos paršavedės su paršeliais (žindančios paršavedės, sėklinamos ir susėklintos parša-

vedės bei kuiliai) – 26,5 OUE/s; 

✓ Nujunkyti paršeliai (paršeliai nuo 8 kg iki 30 kg) – 7,8 OUE/s; 

Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklėse nenurodyta kvapo emisija iš penimų kiaulių bu-

vimo vietos, todėl kvapo emisija nustatyta vadovaujantis „Odour impacts and odour emission con-

trol measures for intensive agriculture” metodika, kurios 10 lentelėje “Recommended emission fac-

tors for pigs at different stages in the life cycle in European odour units per second (OUE/s), and a 

summary of measured values from Netherlands, Belgium and the United Kingdom” pateiktas kvapo 

emisijos faktorius iš penimo kiaulės buvimo vietos yra 11,0 OUE/s. 

✓ Penimos kiaulės (nuo 30 kg iki 115 kg) – 11,0 OUE/s. 

Įmonė naudoja biopreparatą „Penergetic-g“, kuris sumažina amoniako emisiją iš tvartų ir mėšlo 

laikymo talpų, todėl biopreparatu apdoroto mėšlo kvapo emisija sumažėja 80 %. Informacija apie 

biopreparato “Penergetic-g” efektyvumą pateikta Priede Nr. 4. 

Kvapo emisija iš organizuotų o.t.š. Nr. 111-211 skaičiuojama atsižvelgiant į kvapo emisijos faktorių 

(OUE/s) atskiroms kiaulių kategorijoms, laikomų kiaulių skaičių (vnt.) ir aplinkos oro taršos šaltinių 

skaičių (vnt.) atskiruose tvartuose, įvertinant kvapo emisijos sumažinimo koeficientą. 

Momentinė kvapo emisija ( : 

 

 – laikomų kiaulių skaičius pagal atskiras kategorijas, vnt.; 

 – kvapo emisijos faktorius iš kiaulės buvimo vietos atskiroms kiaulių kategorijoms, OUE/s; 
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 – aplinkos oro taršos šaltinių skaičius tvartuose; 

R – kvapo emisijos sumažėjimo koeficientas procentų dalimis. 

Kvapo emisijos skaičiavimo rezultatai iš organizuotų o.t.š. Nr. 111-211 pateikti 13 lentelėje. 

13 lentelė. Suskaičiuota kvapo emisija iš organizuotų aplinkos oro taršos šaltinių 
Cecho ar  

kt. pa-

vadini-

mas 

arba Nr. 

 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Laikomos kiaulės 

Taršos 

šaltiniai, 

vnt. 

Emisijos 

faktorius, 

OUE/s 

Emisijos 

mažinimo 

koeficien-

tas, % 

Emisi-

ja iš 

taršos 

šalti-

nio, 

OUE/s 

Bendra 

emisija iš 

tvarto, 

OUE/s 

Kategorija vnt. 

Tvartas  

Nr. 1.1 

111 

Žindančios paršave-

dės 
138 5 26,5 80 

146,3 

731,4 

112 146,3 

113 146,3 

114 146,3 

115 146,3 

Tvartas  

Nr. 1.2 

116 

Žindančios paršave-

dės 
138 5 26,5 80 

146,3 

731,4 

117 146,3 

118 146,3 

119 146,3 

120 146,3 

Tvartas  

Nr. 2.1 

121 

Žindančios paršave-

dės 
138 5 26,5 80 

146,3 

731,4 

122 146,3 

123 146,3 

124 146,3 

125 146,3 

Tvartas  

Nr. 2.2 

 

 

126 
Žindančios paršave-

dės 
90 3 26,5 80 

123,6 

370,8 127 123,6 

128 123,6 

Tvartas  

 

Nr. 2.2 

129 
Kiaulės iki 8 mėn. 370 3 20,3 80 

751,1 
1502,2 

130 751,1 

Tvartas  

Nr. 3.1 

131 
Sėklinamos ir susėk-

lintos paršavedės 
242 3 26,5 80 

427,5 

1282,6 132 427,5 

133 427,5 

Tvartas  

Nr. 3.2 

134 

Sėklinamos ir susėk-

lintos paršavedės 
282 4 26,5 80 

373,7 

1494,6 
135 373,7 

136 373,7 

137 373,7 

Tvartas  

Nr. 4.1 

138 

Sėklinamos ir susėk-

lintos paršavedės 
295 4 26,5 80 

390,9 

1563,5 
139 390,9 

140 390,9 

141 390,9 

Tvartas  

Nr. 4.2 

142 Sėklinamos ir susėk-

lintos paršavedės 
310 4 26,5 80 

410,8 
1643,0 

143 410,8 
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Cecho ar  

kt. pa-

vadini-

mas 

arba Nr. 

 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Laikomos kiaulės 

Taršos 

šaltiniai, 

vnt. 

Emisijos 

faktorius, 

OUE/s 

Emisijos 

mažinimo 

koeficien-

tas, % 

Emisi-

ja iš 

taršos 

šalti-

nio, 

OUE/s 

Bendra 

emisija iš 

tvarto, 

OUE/s 

Kategorija vnt. 

144 410,8 

145 410,8 

Tvartas  

Nr. 5.1 

146 

Sėklinamos ir susėk-

lintos paršavedės 
295 4 26,5 80 

390,9 

1563,5 
147 390,9 

148 390,9 

149 390,9 

Tvartas  

Nr. 5.2 

150 

Sėklinamos ir susėk-

lintos paršavedės 
310 4 26,5 80 

410,8 

1643,0 
151 410,8 

152 410,8 

153 410,8 

Tvartas  

Nr. 6.1 

154 

Penimos kiaulės  

nuo 30 kg iki 115 kg 
840 8 11,0 

 231,0 

1848,0 

155  231,0 

156  231,0 

157 80 231,0 

158  231,0 

159  231,0 

160  231,0 

161  231,0 

Tvartas  

Nr. 6.2 

162 

Penimos kiaulės  

nuo 30 kg iki 115 kg 
896 8 11,0 

 246,4 

1971,2 

163  246,4 

164  246,4 

165 80 246,4 

166  246,4 

167  246,4 

168  246,4 

169  246,4 

Tvartas  

Nr. 7.1 
170 Penimos kiaulės  

nuo 30 kg iki 115 kg 
896 1 11,0 80 1971,2 1971,2 

Tvartas  

Nr. 7.2 
171 Penimos kiaulės  

nuo 30 kg iki 115 kg 
896 1 11,0 80 1971,2 1971,2 

Tvartas  

Nr. 8.1 
172 Penimos kiaulės  

nuo 30 kg iki 115 kg 
896 1 11,0 80 1971,2 1971,2 

Tvartas  

Nr. 8.2 
173 Penimos kiaulės  

nuo 30 kg iki 115 kg 
896 1 11,0 80 1971,2 1971,2 

Tvartas  

Nr. 9.1 
174 Penimos kiaulės  

nuo 30 kg iki 115 kg 
896 1 11,0 80 1971,2 1971,2 

Tvartas  

Nr. 9.2 
175 Penimos kiaulės  

nuo 30 kg iki 115 kg 
896 1 11,0 80 1971,2 1971,2 

Tvartas  

Nr. 10.1 
176 Penimos kiaulės  

nuo 30 kg iki 115 kg 
896 1 11,0 80 1971,2 1971,2 

Tvartas  

Nr. 10.2 
177 Penimos kiaulės  

nuo 30 kg iki 115 kg 
896 1 11,0 80 1971,2 1971,2 

Tvartas  

Nr. 11.1 

178 Paršeliai 

 nuo 8 kg iki 30 kg 
1300 4 7,8 80 

507,0 
2028,0 

179 507,0 
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Cecho ar  

kt. pa-

vadini-

mas 

arba Nr. 

 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Laikomos kiaulės 

Taršos 

šaltiniai, 

vnt. 

Emisijos 

faktorius, 

OUE/s 

Emisijos 

mažinimo 

koeficien-

tas, % 

Emisi-

ja iš 

taršos 

šalti-

nio, 

OUE/s 

Bendra 

emisija iš 

tvarto, 

OUE/s 

Kategorija vnt. 

180 507,0 

181 507,0 

Tvartas  

Nr. 11.2 

182 

Paršeliai 

 nuo 8 kg iki 30 kg 
1200 4 7,8 80 

468,0 

1872,0 
183 468,0 

184 468,0 

185 468,0 

Tvartas  

Nr. 12.1 

186 
Paršeliai 

 nuo 8 kg iki 30 kg 
767 3 7,8 80 

398,8 

1196,5 187 398,8 

188 398,8 

Tvartas  

Nr. 12.2 

189 
Paršeliai 

 nuo 8 kg iki 30 kg 
840 3 7,8 80 

436,8 

1310,4 190 436,8 

191 436,8 

Tvartas  

Nr. 12.3 

192 
Paršeliai 

 nuo 8 kg iki 30 kg 
767 3 7,8 80 

398,8 

1196,4 193 398,8 

194 398,8 

Tvartas  

Nr. 12.4 

195 
Paršeliai 

 nuo 8 kg iki 30 kg 
767 3 7,8 80 

398,8 

1196,4 196 398,8 

197 398,8 

Tvartas  

Nr. 13 

198 

Penimos kiaulės  

nuo 30 kg iki 115 kg 
1360 6 11,0 80 

498,7 

2992,0 

199 498,7 

200 498,7 

201 498,7 

202 498,7 

203 498,7 

Tvartas  

Nr. 14.1 

204 Penimos kiaulės  

nuo 30 kg iki 115 kg 
400 2 11,0 80 

440,0 
880,0 

205 440,0 

Tvartas  

Nr. 14.2 

206 Penimos kiaulės  

nuo 30 kg iki 115 kg 
400 2 11,0 80 

440,0 
880,0 

207 440,0 

Tvartas  

Nr. 14.3 

208 Penimos kiaulės  

nuo 30 kg iki 115 kg 
400 2 11,0 80 

440,0 
880,0 

209 440,0 

Tvartas  

Nr. 14.4 

210 Penimos kiaulės  

nuo 30 kg iki 115 kg 
400 2 11,0 80 

440,0 
880,0 

211 440,0 

 

Kvapo emisija iš neorganizuoto o.t.š. Nr. 601 

Kvapo emisija iš separatorinės apskaičiuota vadovaujantis ŽŪ TPT 02:2010 „Kiaulidžių technolo-

ginio projektavimo taisyklės“ 170 punktu, kuriame nurodomas kvapo emisijos faktorius nuo mėšlo 

paviršiaus: 

✓ Mėšlo paviršius – nuo 4,1 OUE/(m2/s) iki 55,1 OUE/(m2/s). 
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Separatorinėje tvarkomas tiek skystas tiek separuotas ir nusausintas mėšlas, todėl skaičiavimuose 

priimta, kad iš o.t.š. Nr. 601 išsiskiria didžiausias galimas 55,1 OUE/(m2/s) kvapo kiekis. Taip pat, 

skaičiavimuose įvertinta, kad dėl biopreparato „Penergetic-g“ naudojimo, apdoroto skysto ir sauso 

mėšlo kvapo išsiskyrimas sumažėja 80 %. Kvapo emisija skaičiuojama atsižvelgiant į kvapo emisi-

jos faktorių (OUE/(m2/s)), taršos šaltinio plotą (m2) ir emisijos mažinimo koeficientą. 

Momentinė kvapo emisija ( : 

 

 – kvapo emisijos faktorius ploto vienetui, OUE/(m2/s); 

S – taršos šaltinio plotas, m2; 

R – kvapo emisijos sumažėjimo koeficientas procentų dalimis. 

Kvapo emisijos skaičiavimo rezultatai iš neorganizuoto o.t.š. Nr. 601 pateikti 14 lentelėje. 

14 lentelė. Suskaičiuota kvapo emisija iš neorganizuoto aplinkos oro taršos šaltinio 

Taršos šalti-

nio pavadini-

mas 

Taršos šaltinio  

Nr. 

Taršos šaltinio plotas,  

m2 

Emisijos 

faktorius, 

OUE/(m2/s) 

Emisijos ma-

žinimo koefi-

cientas,  

% 

Bendra emisija 

iš taršos šalti-

nio,  

OUE/s 

1 2 3 4 5 6 

Separatorinė  

(8,0 m x 8,0 m) 
601 64,0 m2 55,1 80 651,3 

 

Kvapo emisija iš neorganizuotų o.t.š. Nr. 602, Nr. 603 ir Nr. 604 

Kvapo emisija iš skysto mėšlo kaupimo tvenkinių apskaičiuota vadovaujantis „SCAIL Agriculture 

User Guide“ (Sniffer, 2014) metodika, kurios 2-A lentelėje „Ranges of odour emission rates de-

rived from literature“ nurodytas kvapo emisijos faktorius skysto mėšlo tvenkiniams yra 20,0 

OUE/(m2/s). Taip pat, skaičiavimuose įvertinta, kad dėl biopreparato „Penergetic-g“ naudojimo, 

apdoroto skysto mėšlo kvapo emisija sumažėja 80 %. Apdorotas skystas mėšlas tampa homogeniš-

kas ir ant skysto mėšlo tvenkinių natūraliai nesusidaro pluta. Tačiau ant skysto mėšlo tvenkinių pa-

viršiaus, kaip papildoma kvapo koncentracijos mažinimo priemonė, yra pučiami smulkinti šiaudai, 

todėl iš dalies tvenkiniai uždengti šiaudų danga, dėl kurios ant paviršiaus formuojasi ir natūrali plu-

ta. Pagal „Compilation file of literature relating to storage covers“ metodiką, šiaudų danga kvapo 

emisiją sumažina 40-90 %, o natūrali pluta 10-90 %. Dėl to, jog šiaudų danga padengta tik dalis 

tvenkinių paviršiaus, o natūrali pluta formuojasi taip pat tik ant dalies paviršiaus, skaičiavimuose 

priimta, kad dėl smulkintų šiaudų sluoksnio kvapo emisija sumažėja 40 %, o dėl natūralios plutos 

50 %. Kvapo emisija skaičiuojama atsižvelgiant į kvapo emisijos faktorių OUE/(m2/s), taršos šalti-

nio plotą (m2) ir emisijos mažinimo koeficientus. 

Momentinė kvapo emisija ( : 

 

 – kvapo emisijos faktorius ploto vienetui, OUE/(m2/s); 

S – taršos šaltinio plotas, m2; 

Ri – kvapo emisijos sumažėjimo koeficientas, atitinkamai mažinimo priemonei, procentų dalimis. 
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Kvapo emisijos skaičiavimo rezultatai iš neorganizuotų o.t.š. Nr. 602, Nr. 603 ir Nr. 604 pateikti 15 

lentelėje. 

15 lentelė. Suskaičiuota kvapo emisija iš neorganizuotų aplinkos oro taršos šaltinių 

Taršos šaltinio 

pavadinimas 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Taršos šaltinio 

plotas, m2 

Emisijos fak-

torius, 

OUE/(m2/s) 

Emisijos mažini-

mo koeficientas, 

% 

Bendra emisija iš  

taršos šaltinio,  

OUE/s 

1 2 3 4 5 6 

Tvenkinys Nr. 1 

(70,0 m x 73,0 m) 
602 5110,0 20,0 80,0 / 40,0 / 50,0 6132,0 

Tvenkinys Nr. 2 

(73,0 m x 70,0 m) 
603 5110,0 20,0 80,0 / 40,0 / 50,0 6132,0 

Tvenkinys Nr. 3 

(73,0 m x 70,0 m) 
604 5110,0 20,0 80,0 / 40,0 / 50,0 6132,0 

 

Kvapo emisija iš neorganizuoto o.t.š. Nr. 606 

Kvapo emisija iš mėšlidės apskaičiuota vadovaujantis ŽŪ TPT 02:2010 „Kiaulidžių technologinio 

projektavimo taisyklės“ 170 punktu, kuriame nurodomas kvapo emisijos faktorius nuo mėšlo pavir-

šiaus: 

✓ Mėšlo paviršius – nuo 4,1 OUE/(m2/s) iki 55,1 OUE/(m2/s). 

Skaičiavimuose priimta, kad iš o.t.š. Nr. 601 išsiskiria didžiausia galima 55,1 OUE/(m2/s) kvapo 

emisija. Taip pat, skaičiavimuose įvertinta, kad dėl biopreparato „Penergetic-g“ naudojimo, apdoro-

to sauso mėšlo kvapo emisija sumažėja 80 %. Taip pat sauso mėšlo paviršius yra dengiamas šiaudų 

sluoksniu. Pagal „Compilation file of literature relating to storage covers“ metodiką, šiaudų danga 

kvapo emisiją sumažina 40-90 %. Skaičiavimuose priimta, kad 10 cm storio šiaudų sluoksnis kvapo 

emisiją sumažina 47 %. Kvapo emisija skaičiuojama atsižvelgiant į kvapo emisijos faktorių 

OUE/(m2/s), taršos šaltinio plotą (m2) ir emisijos mažinimo koeficientą. 

Momentinė kvapo emisija ( : 

 

 – kvapo emisijos faktorius ploto vienetui, OUE/(m2/s); 

S – taršos šaltinio plotas, m2; 

Ri – kvapo emisijos sumažėjimo koeficientas, atitinkamai mažinimo priemonei procentų dalimis 

Kvapo emisijos skaičiavimo rezultatai iš neorganizuoto o.t.š. Nr. 606 pateikti 16 lentelėje. 

16 lentelė. Suskaičiuota kvapo emisija iš neorganizuoto aplinkos oro taršos šaltinio 

Taršos šaltinio 

pavadinimas 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Taršos šal-

tinio plotas, 

m2 

Kvapo emisijos 

faktorius, 

OUE/(m2/s) 

Kvapo emisijos maži-

nimo priemonių 

 efektyvumas, % 

Bendra emisija iš 

taršos šaltinio,  

OUE/s 

1 2 3 4 5 6 

Mėšlidė  

(54,0 m x 22,0 m) 
606 1188,0 55,1 80,0 / 47,0 13091,8 

 

Aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikti PVSV 5.1. sk. 7 lentelėje. 
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Kvapo emisija iš neorganizuoto o.t.š. Nr. 607 

Kvapo emisija iš skysto mėšlo tvenkinio išsiurbimo ir maišymo vietos apskaičiuota vadovaujantis 

„SCAIL Agriculture User Guide“ (Sniffer, 2014) metodika, kurios 2-A lentelėje „Ranges of odour 

emission rates derived from literature“ nurodytas kvapo emisijos faktorius skysto mėšlo tvenki-

niams yra 20,0 OUE/(m2/s). Skaičiavimuose vertinamas 6 m2 maišymo ir išsiurbimo plotas, ant ku-

rio paviršiaus nesiformuoja pluta ir nėra barstomi šiaudai balandžio-gegužės ir rugsėjo-spalio mėn. 

Kvapo emisija skaičiuojama atsižvelgiant tik į taršos faktorių OUE/(m2/s) ir taršos šaltinio plotą 

(m2). Kuomet vyksta siurbimas ir maišymas, taršos mažinimo priemonės nevertinamos. 

Momentinė kvapo emisija ( : 

 

 – kvapo emisijos faktorius ploto vienetui, OUE/(m2/s); 

S – taršos šaltinio plotas, m2; 

Kvapo emisijos skaičiavimo rezultatai iš neorganizuoto o.t.š. Nr. 607 pateikti 17 lentelėje. 

17 lentelė. Suskaičiuota kvapo emisija iš neorganizuoto aplinkos oro taršos šaltinio 

Taršos šaltinio pava-

dinimas 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Taršos šaltinio 

plotas, m2 

Emisijos fak-

torius, 

OUE/(m2/s) 

Emisijos maži-

nimo koeficien-

tas, % 

Bendra emisija iš  

taršos šaltinio,  

OUE/s 

1 2 3 4 5 6 

Skysto mėšlo tvenkiniai  

išsiurbimo ir maišymo 

vieta (2,0 m × 3,0 m)  

607 6,0 20,0 0,0 120,0 

Aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikti PVSV 5.1. sk. 7 lentelėje. 

Laboratoriniais tyrimais nustatyta kvapo emisija 
 

Papildomai esama kvapo emisija iš separatorinės, skysto mėšlo tvenkinių ir kieto mėšlo mėšlidės 

buvo nustatyta laboratoriniais tyrimais, kuriuos atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorija (toliau – NVSPL). Kvapo koncentracijos nustatymo protokolas pateiktas Priede Nr. 4 

„Kvapo koncentracijos nustatymo protokolas“. 

Kvapo emisija iš neorganizuotų o.t.š. Nr. 601, Nr. 602, Nr. 603, Nr. 604 ir Nr. 606 

Kvapo koncentracijos nustatymo tyrimai atlikti separatorinėje (o.t.š. Nr. 601), vienoje iš dviejų 

kraštinių skysto mėšlo tvenkinių (o.t.š. Nr. 602), viduriniame skysto mėšlo tvenkinyje (o.t.š. Nr. 

603) ir kieto mėšlo mėšlidėje (o.t.š. Nr. 606).  

Pagal UAB „Eigirdžių agrofirma“ pateiktą pažymą kvapo koncentracijos nustatymo tyrimų metu, 

viduriniame skysto mėšlo tvenkinyje (o.t.š. Nr. 603) buvo laikomos srutos apdorotos biopreparatu 

“Penergetic-g”. Kraštiniuose skysto mėšlo tvenkiniuose nustatyta kvapo koncentracija yra 83 % 

didesnė nei viduriniame rezervuare, kadangi kvapo emisiją mažinantis biopreparatas “Penergetic-g” 

įmonėje pradėtas naudoti 2017 metų lapkričio mėnesį, o kvapo koncentracijos matavimo metu 2018 

metų liepos mėnesį kraštinėse skysto mėšlo tvenkiniuose (o.t.š. Nr. 602 ir Nr. 604) vis dar buvo 

laikomos per 2017 metus susikaupusios srutos, kurios dar buvo neapdorotos biopreparatu. UAB 

„Eigirdžių agrofirma“ pateikta pažyma apie laikomas srutas pateikta Priede Nr. 4. 
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Kraštiniame skysto mėšlo tvenkinyje (o.t.š. Nr. 602), kur šiuo metu dar laikomos biopreparatu “Pe-

nergetic-g” neapdorotos srutos, nustatyta kvapo koncentracija, prilyginta kitai analogiškai kraštiam 

skysto mėšlo tvenkiniui (o.t.š. Nr. 604), nes jame taip pat laikomos 2017 m. surinktos srutos.  

Nustatyta kvapo koncentracija (OUE/m3), perskaičiuota į kvapo emisiją (OUE/(m2·s), atsižvelgiant į 

mėginių ėmimo metu sukuriamą oro srautą (m3/m2·h). 

Momentinė kvapo emisija ( : 

 

 – nustatyta kvapo koncentracija taršos šaltinio paviršiuje, OUE/m3; 

V – mėginių ėmimo metu sukuriamas oro srautas, (m3/m2·h). 

Kvapo emisijos skaičiavimo rezultatai iš neorganizuotų o.t.š. Nr. 601, Nr. 602, Nr. 603,  

Nr. 604 ir Nr. 606 pateikti 18 lentelėje. 

18 lentelė. Išmatuota esama kvapo emisija iš neorganizuotų aplinkos oro taršos šaltinių 

Taršos šaltinio 

pavadinimas 

Taršos 

šaltinio  

Nr. 

Taršos šaltinio 

plotas,  

m2 

Nustatyta kvapo 

koncentracija, 

OUE/m3 

Apskaičiuota 

kvapo emisija,  

OUE/(m2·s) 

Bendra emisija iš 

taršos šaltinio,  

OUE/s 

1 2 3 4 5 6 

Separatorinė  

(8,0 m x 8,0 m) 
601 64,0 1414,0 11,8 755,2 

Tvenkinys Nr. 1 

(70,0 m x 73,0 m) 
602 5110,0 2492,0 20,8 106 288,0 

Tvenkinys Nr. 2 

(73,0 m x 70,0 m) 
603 5110,0 421,0 3,5 17 885,0 

Tvenkinys Nr. 3 

(73,0 m x 70,0 m) 
604 5110,0 2492,0 20,8 106 288,0 

Mėšlidė  

(54,0 m x 22,0 m) 
606 1188,0 48,0 0,4 475,2 

 

Baigiantis tręšimo sezonui, iki 2018 metų spalio mėnesio kraštiniai skysto mėšlo tvenkiniai bus iš-

tuštinti, o į jas jau bus nukreipiamos biopreparatu apdorotos srutos. Tuomet visuose skysto mėšlo 

tvenkiniuose bus laikomos srutos, apdorotos biopreparatu “Penergetic-g”. Tai reiškia, kad kvapo 

emisija kraštiniuose skysto mėšlo tvenkiniuose sumažės apie 80 % ir bus analogiška vidurinio skys-

to mėšlo tvenkiniui (o.t.š. Nr. 603) emisijai.  

Prognozuojama kvapo emisija iš neorganizuotų o.t.š. Nr. 601, Nr. 602, Nr. 603, Nr. 604 ir Nr. 606, 

pašalinus anksčiau komplekse susidariusias srutas ir pilnai pasiekus biopreparato veikimo efekty-

vumą, pateikiama 19 lentelėje. 

19 lentelė. Planuojama kvapo emisija iš neorganizuotų aplinkos oro taršos šaltinių, pilnai pradėjus 

veikti biopreparatui “Penergetic-g” 

Taršos šaltinio  

pavadinimas 

Taršos šaltinio  

Nr. 

Taršos šaltinio  

plotas, m2 

Apskaičiuota kvapo 

emisija,  

OUE/(m2·s) 

Bendra emisija iš 

taršos šaltinio,  

OUE/s 
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1 2 3 5 6 

Separatorinė  

(8,0 m x 8,0 m) 
601 64,0 11,8 755,2 

Tvenkinys Nr. 1 

(70,0 m x 73,0 m) 
602 5110,0 3,5 17885,0 

Tvenkinys Nr. 2 

(73,0 m x 70,0 m) 
603 5110,0 3,5 17885,0 

Tvenkinys Nr. 3 

(73,0 m x 70,0 m) 
604 5110,0 3,5 17885,0 

Mėšlidė  

(54,0 m x 22,0 m) 
606 1188,0 0,4 475,2 

 

Skysto mėšlo tvenkinius o.t.š. Nr. 602, Nr. 603 ir Nr. 604 papildomai planuojama uždengti 10 cm 

storio smulkintų šiaudų sluoksniu. Pagal „Compilation file of literature relating to storage covers“ 

metodiką, 10 cm storio šiaudų danga kvapo emisiją sumažina apie 47 %. 

Prognozuojama kvapo emisija, įdiegus privalomas prevencines priemones, iš neorganizuotų o.t.š. 

Nr. 601, Nr. 602, Nr. 603, Nr. 604 ir Nr. 606 pateikiama 20 lentelėje. 

20 lentelė. Planuojama kvapo emisija iš neorganizuotų aplinkos oro taršos šaltinio, įdiegus 

papildomas prevencines priemones 

Taršos šaltinio 

pavadinimas 

Taršos 

šaltinio  

Nr. 

Taršos šaltinio 

plotas, m2 

Apskaičiuota 

kvapo emisija,  

OUE/(m2·s) 

Emisijos maži-

nimo koeficien-

tas, % 

Bendra emisija iš 

taršos šaltinio,  

OUE/s 

1 2 3 5 6 7 

Separatorinė  

(8,0 m x 8,0 m) 
601 64,0 11,8 0,0 755,2 

Tvenkinys Nr. 1 

(70,0 m x 73,0 m) 
602 5110,0 3,5 47,0 9479,1 

Tvenkinys Nr. 2 

(73,0 m x 70,0 m) 
603 5110,0 3,5 47,0 9479,1 

Tvenkinys Nr. 3 

(73,0 m x 70,0 m) 
604 5110,0 3,5 47,0 9479,1 

Mėšlidė  

(54,0 m x 22,0 m) 
606 1188,0 0,4 0,0 475,2 

 

Kvapo pažemio koncentracijos skaičiavimo rezultatai 

Kvapo sklaidos skaičiavimai atliekami naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo 

programinė įranga, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Programos galimybės 

leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių išskiriamų teršalų koncentracijas, bei 

parinkus atitinkamus parametrus, simuliuoti iš taršos šaltinių išskiriančių kvapų sklaidos scenarijus. 

Modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek vienos, tiek kelių medžiagų susidariusią kvapo koncent-

raciją, bei naudoti teršalų išsiskyrimo šaltiniuose kvapo koncentracijos nustatymo tyrimais įvertintą 

kvapo koncentraciją. 

Kvapo sklaidos skaičiavimams naudojama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) 

pateikta penkerių metų (2014-01-01–2018-12-31) Telšių meteorologijos stoties meteorologinių 

duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 val., kas 3 val. ir kas 6 val. 

išmatuoti meteorologiniai parametrai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-

360°), debesuotumas (balai), kritulių kiekis (mm). LHMT pažyma pateikiama Priede Nr. 3: „Pažy-

ma apie hidrometeorologines sąlygas“. 
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Kvapų koncentracija skaičiuojama 1,5 m aukštyje (vidutinis aukštis, kuriame uodžia žmogus). 

Oro taršos sklaidos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Aermod View matemati-

nis modelis naudoja LKS koordinačių sistemą.  

✓ Oro taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis – 50; 

✓ receptorių skaičius – 1575; 

✓ Modeliuojamos teritorijos dydis 3,7 km2; 

✓ mastelis 1:1100. 

AERMOD View programa skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, pritaikant 

98,0 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su HN 121:2010 nurodyta kvapo koncentracijos ribine 

verte - 8 OUE/m3 bei 5 OUE/m3 ribine verte, įsigaliosiančia nuo 2024-01-01. 

Kvapo sklaidos skaičiavimai atlikti įvertinant esamą ir planuojamą situacijas: 

1. Esama situacija: kvapo sklaidos skaičiavimai, susidedantys iš teoriškai apskaičiuotos orga-

nizuotų o.t.š. Nr. 107-211 emisijos ir laboratoriniais tyrimais nustatytos kvapo emisijos iš 

neorganizuotų o.t.š. Nr. 601-606. Skaičiavimai pagal 12, 13 ir 18 lentelėse pateiktą kvapo 

emisiją. 

2. Planuojama situacija pradėjus pilnai veikti biopreparatui: įvertinta kvapo emisija, pagal 

teoriškai apskaičiuotą organizuotų o.t.š. Nr. 107-211 emisiją ir tyrimais nustatytą kvapo e-

misiją iš neorganizuotų o.t.š. Nr. 601-606, pašalinus anksčiau komplekse susidariusias srutas 

ir pilnai pasiekus biopreparato „Penergetic-g” veikimo efektyvumą. Skaičiavimai pagal 12, 

13 ir 19 lentelėse patektą kvapo emisiją. 

3. Planuojama situacija su papildomomis prevencinėmis priemonėmis: įvertinta kvapo emi-

sija, pašalinus anksčiau komplekse susidariusias srutas ir pilnai pasiekus biopreparato „Pe-

nergetic G” veikimo efektyvumą ir įvertinus papildomos kvapo emisijos mažinimo prie-

monę - 10 cm storio šiaudų dangą ant lagūnose laikomų srutų. 

3.1.   kvapo sklaidos skaičiavimai, įvertinus teoriškai apskaičiuotą organizuotų o.t.š. Nr. 107-211 

emisiją ir tyrimais nustatytą kvapo emisiją iš neorganizuotų o.t.š. Nr. 601-606. Skaičiavimai 

pagal 12, 13 ir 20 lentelėse patektą kvapo emisiją. 

3.2.   kvapo sklaidos skaičiavimai, įvertinus teoriškai apskaičiuotą organizuotų o.t.š. Nr. 107-211 

ir neorganizuotų o.t.š. Nr. Nr. 601-606 emisiją, vadovaujantis aukščiau nurodytomis meto-

dikomis. Skaičiavimai pagal 12, 13, 14, 15, 16 ir 17 lentelėse patektą kvapo emisiją. 

Apibendrinti kvapo skaidos skaičiavimo rezultatai prie ūkinės veiklos objekto sklypo ribų ir arti-

miausioje gyvenamojoje aplinkoje pateikti 21 ir 22 lentelėse. 

21 lentelė. Suskaičiuota kvapo koncentracija ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis, įvertinus  

esamą ir planuojamą situacijas 

Kvapo koncentracijos 

vertinimo vieta / sklypo 

riba 

Suskaičiuota kvapo koncentracija, OUE/m3 

1. 2. 3.1. 3.2. 

Šiaurinė sklypo riba 5,0-23,5 2,0-5,7 1,6-3,4 1,5-3,0 

Rytinė sklypo riba 3,2-23,5 1,9-5,9 1,6-3,3 1,6-2,7 

Pietinė sklypo riba 2,8-3,5 1,9-2,7 1,6-2,5 1,6-2,6 
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Vakarinė sklypo riba 4,5-18,0 2,0-4,7 1,6-3,2 1,5-3,0 

Įvertinus esamą situaciją (situacija Nr. 1), nustatyta, kad suskaičiuota didžiausia kvapo koncentraci-

ja siekia 23,5 OUE/m3 ir viršija HN 121:2010 nustatytą 8,0 OUE/m3 ribinę vertę. Ties įmonės sklypo 

ribomis kvapo koncentracija siekia 2,8-23,5 OUE/m3 ir taip pat viršija ribinę vertę. 

Įvertinus planuojamą situaciją (situacija Nr. 2), nustatyta, kad pilnai pasiekus biopreparato „Pener-

getic-g” veikimo efektyvumą, didžiausia kvapo koncentracija gali siekti 5,9 OUE/m3 ir neviršyti HN 

121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės. Ties įmonės sklypo ribomis kvapo koncentracija 

gali siekti 1,9-5,9 OUE/m3 ir taip pat neviršyti ribinės vertės. 

Įvertinus planuojamas papildomas prevencines priemones - 10 cm storio šiaudų dangą ant tvenki-

niuose laikomų srutų ir remiantis laboratoriniai tyrimais nustatyta kvapo emisija iš neorganizuotų 

o.t.š.  (situacija Nr. 3.1.), suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija, kuri gauta įmonės sklypo 

ribose, sudaro 4,8 OUE/m3 ir neviršija HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės. Ties ūki-

nės veiklos objekto sklypo ribomis kvapo koncentracija sudaro 1,6-3,4 OUE/m3 ir taip pat neviršija 

nustatytos ribinės vertės.  

Įvertinus planuojamas papildomas prevencines priemones - 10 cm storio šiaudų dangą ant tvenki-

niuose laikomų srutų ir remiantis emisijos skaičiavimais iš neorganizuotų o.t.š. pagal aukščiau mi-

nėtas metodikas (situacija Nr. 3.2.), suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija, kuri gauta įmonės 

sklypo ribose, sudaro 4,8 OUE/m3 ir neviršija HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės. 

Ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis kvapo koncentracija sudaro 1,5-3,0 OUE/m3 ir taip pat 

neviršija nustatytos ribinės vertės. 

22 lentelė. Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, įver-

tinus esamą ir planuojamą situacijas 

Kvapo koncentracijos vertinimo vieta, adresas /  

vertintos situacijos 

Suskaičiuota kvapo koncentracija, OUE/m3 

1 2 3.1 3.2 

Šašaičiai Nr. 2 0,8 0,5 0,4 0,4 

Šašaičiai Nr. 3 12,7 4,0 2,6 2,3 

Šašaičių g. Nr. 4 1,3 0,7 0,6 0,5 

Šašaičių g. Nr. 21 18,0 4,0 2,5 2,0 

Eigirdžių miestelio artimiausi gyvenamieji namai ≤ 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Suskaičiuota esama (situacija Nr. 1) kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje Ša-

šaičiai Nr. 2 ir Šašaičių g. Nr. 4 sudaro 0,8-1,3 OUE/m3 ir neviršija HN 121:2010 nustatytos 8,0 

OUE/m3 ribinės vertės, tačiau gyvenamojoje aplinkoje Šašaičiai Nr. 3 ir Šašaičių g. Nr. 21 kvapo 

koncentracija gali siekti 12,7-18,0 OUE/m3 ir viršyti HN 121:2010 nustatytą 8,0 OUE/m3 ribinę ver-

tę. Šiaurės vakarinėje Eigirdžių miestelio dalyje esama didžiausia kvapo koncentracija siekia 1,0 

OUE/m3, tačiau neviršija HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės. 

Prognozuojama, kad kraštinėse skysto mėšlo lagūnose nelikus biopreparatu “Penergetic-g” neapdo-

rotų srutų (situacija Nr. 2), kvapo koncentracija gyvenamojoje aplinkoje Šašaičiai Nr. 2, Šašaičiai 

Nr. 3, Šašaičių g. Nr. 4 ir Šašaičių g. Nr. 21 sudarys 0,5-4,0 OUE/m3 ir neviršys HN 121:2010 nus-

tatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės. Šiaurės vakarinėje Eigirdžių miestelio dalyje didžiausia kvapo 

koncentracija nesiekia 1,0 OUE/m3 ir neviršija HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės.  

Įvertinus papildomas prevencines priemones, kai skysto mėšlo lagūnose nelikus biopreparatu “Pe-

nergetic-g” neapdorotų srutų ir jas uždengus smulkintų šiaudų sluoksniu, nustatyta: 
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✓ remiantis kvapo laboratoriniais tyrimais iš neorganizuotų o.t.š. ir pagal ataskaitoje nurody-

tas metodikas suskaičiuota emisija iš organizuotų o.t.š. (situacija Nr. 3.1), modeliavimo bū-

du nustatyta kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje sudaro 0,4-2,6 

OUE/m3 ir neviršija HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės. Eigirdžių gyvenvie-

tėje didžiausia kvapo koncentracija nesiekia 1,0 OUE/m3 ir taip pat neviršys HN 121:2010 

nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės. 

✓ remiantis pagal ataskaitoje nurodytas metodikas suskaičiuota emisija iš organizuotų ir neor-

ganizuotų o.t.š. (situacija Nr. 3.2), modeliavimo būdu nustatyta kvapo koncentracija arti-

miausioje gyvenamojoje aplinkoje sudaro 0,4-2,3 OUE/m3 ir neviršija HN 121:2010 nustaty-

tos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės. Eigirdžių gyvenvietėje didžiausia kvapo koncentracija nesie-

kia 1,0 OUE/m3 ir taip pat neviršys HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės. 

Kvapo sklaidos žemėlapiai pateikti Priede Nr. 3: „Kvapų sklaidos skaičiavimo rezultatai“. 

IŠVADOS:  

✓ Suskaičiuota esama kvapo koncentracija (situacija Nr. 1) ties UAB „Eigirdžių agrofirma“  

Telšės g. 11, Eigirdžių k., Telšių r. sklypo ribomis siekia 23,5 OUE/m3 ir viršija  

HN 121:2010 nustatytą 8,0 OUE/m3 ribinę vertę. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje Ša-

šaičiai Nr. 3 ir Šašaičių g. Nr. 21 suskaičiuota kvapo koncentracija siekia 12,7-18,0 OUE/m3 

ir taip pat viršija 8,0 OUE/m3 ribinę vertę; 

✓ Prognozuojama, kad pilnai pradėjus veikti biopreparatui “Penergetic-g” (situacija Nr. 2), 

kvapo koncentracija gyvenamojoje aplinkoje Šašaičiai Nr. 3 ir Šašaičių g. Nr. 21 sumažės 

iki 4,0 OUE/m3 ir neviršys 8,0 OUE/m3 ribinės vertės. 

✓ Prognozuojama, kad pilnai pradėjus veikti biopreparatui “Penergetic-g” ir lagūnas uždengus 

smulkintų šiaudų sluoksniu, didžiausia kvapo koncentracija už ūkinės veiklos objekto skly-

po ribų sudarys 3,0 OUE/m3, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje – 0,4-2,3 OUE/m3, Eigir-

džių gyvenvietėje nesieks 1,0 OUE/m3 ir neviršys HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribi-

nės vertės, bei 5 OUE/m3 ribinės vertės, įsigaliosiančios nuo 2024-01-01.  

✓ Suskaičiuotos prie UAB „Eigirdžių agrofirma“ sklypo ribų bei artimiausioje gyvenamojoje 

aplinkoje perspektyvinės (įdiegus numatytas kvapo mažinimo priemones) kvapo koncentra-

cijos, nustatytos tiek laboratorinių tyrimų pagrindu, tiek pagal moksliniais tyrimais pagrįstas 

metodikas (situacija Nr.3.1 ir Nr. 3.2), yra panašios.  

5.3 Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti 

poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas 

Esamos būklės įvertinimas. Nagrinėjamoje teritorijoje kiaulių auginimo veikla vykdoma nuo 1975 

metų. UAB „Eigirdžių agrofirma“ teritorijoje yra tiek stacionarių, tiek mobilių triukšmo šaltinių. 

Pagrindinis triukšmo šaltinis yra į įmonės teritoriją atvažiuojančios transporto priemonės, o taip pat 

specialiosios paskirties žemės ūkio technika.  
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5.3.1. Planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo 

triukšmo emisijos duomenys 

Informacija apie vertintus triukšmo šaltinius 

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, kurie veikia 

ūkinės veiklos objekto teritorijoje. 

Stacionarūs triukšmo šaltiniai 

✓ 85 vnt. ventiliatorių (FF063-6ET(S)), kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmas yra  

78 dB(A). Triukšmo lygis nustatytas pagal techninę specifikaciją. Ventiliatoriai veikia visą 

parą dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Ventiliatoriai, su-

montuoti stoginėse ventiliacijos šachtose virš tvartų Nr. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 

6.1, 6.2, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 ir 13. Įrenginiai vertinami kaip taškiniai triukšmo 

šaltiniai; 

✓ 8 vnt. ventiliatorių („Multifan“ 6D82-3PP-33), kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmas yra 

79 dB(A). Triukšmo lygis nustatytas pagal techninę specifikaciją. Ventiliatoriai veikia visą 

parą dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Ventiliatoriai sumon-

tuoti stoginėse ventiliacijos šachtose virš tvartų Nr. 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1 ir 10.2. 

Įrenginiai vertinami kaip taškiniai triukšmo šaltiniai; 

✓ 8 vnt. ventiliatorių („Delta fan“ 500/K/8-8/40-230), kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmas 

yra 78 dB(A). Triukšmo lygis nustatytas pagal techninę specifikaciją.  Ventiliatoriai veikia 

visą parą dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Ventiliatoriai 

sumontuoti stoginėse ventiliacijos šachtose virš tvartų Nr. 14.1, 14.2, 14.3 ir 14.4. Įrenginiai 

vertinami kaip taškiniai triukšmo šaltiniai; 

✓ 2 vnt. kompresorių (HG 3/155-4) prie skerdyklos pastato, kurių kiekvieno skleidžiamas 

triukšmas yra 62 dB(A). Triukšmo lygis nustatytas pagal techninę specifikaciją. Kompreso-

riai veikia visą parą dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įren-

giniai vertinami kaip taškiniai triukšmo šaltiniai; 

✓ 2 vnt. kompresorių (4FC-5.2) prie skerdyklos pastato, kurių kiekvieno skleidžiamas triukš-

mas yra 70 dB(A). Triukšmo lygis nustatytas pagal techninę specifikaciją. Kompresoriai 

veikia visą parą dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginiai 

vertinami kaip taškiniai triukšmo šaltiniai; 

✓ Separatorinė, kurioje veikia technologinė įranga: panardinamo siurblio el. variklis (9 kW), 

maišyklės el. variklis (10 kW) ir separatoriaus el. variklis (5,5 kW). Kiekvieno el. variklio 

skleidžiamas triukšmas yra 75 dB(A). Triukšmo lygis nustatytas vadovaujantis analogišką 

galią atitinkančių variklių technine specifikacija. Technologinė įranga veikia 4 val. per parą 

dienos (7-19 val.) metu. Separatorinėje veikiantys įrenginiai įvertinti kaip taškiniai triukšmo 

šaltiniai; 

✓ Pašarų ruošimo pastatas, iš kurio vidaus triukšmas sklinda į aplinką. Pastate veikia pašarų 

ruošimo malūnas, kurio skleidžiamas triukšmas yra 85 dB(A). Triukšmas nustatytas pagal 

„Noise NavigatorTM Sound Level Database with Over 1700 Measurement Values“ duomenų 

bazėje pateiktus duomenis. Pastato išorinės atitvaros yra iš gelžbetonio plokščių, kurių garso 

izoliacijos rodiklis Rw yra 42 dB. Garso izoliacijos rodiklis išorinėms atitvaroms priimtas 
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pagal triukšmo sklaidos modeliavimo programos duomenų bazę. Malūnas gali veiki 7,5 val. 

per parą, dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ar nakties (22-7 val.). Siekiant įvertinti blo-

giausią galimą variantą, skaičiavimuose priimta, kad malūnas veikia po 2,5 val. kiekvienu 

paros periodu. Pašarų ruošimo pastatas vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis. 

✓ 30 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, skirta darbuotojų automobiliams. Į aikšte-

lę atvyksta ir iš jos išvyksta 35 lengvosios autotransporto priemonės per parą dienos (7-19 

val.) metu. Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė įvertinta kaip plotinis triukšmo šaltinis. 

Mobilūs triukšmo šaltiniai.  

✓ 4 srutovežiai (T-150), kurių skleidžiamas triukšmas yra atitinkamai 82 dB(A). Triukšmo ly-

gis nustatytas pagal darbo vietų triukšmo ekspozicijos tyrimų protokolo duomenis. Srutove-

žiai skirti srutų vežimui ir teritorijoje juda 2 val. per parą dienos (7-19 val.) metu. Transpor-

to priemonės įvertintos kaip linijiniai triukšmo šaltiniai; 

✓ 1 ratinis krautuvas („Mccormick“), kurio skleidžiamas triukšmas yra 84 dB(A). Triukšmo 

lygis nustatytas pagal techninę specifikaciją. Ratinis krautuvas skirtas mėšlo krovimui ir te-

ritorijoje dirba 2 val. per parą dienos (7-19 val.) metu. Transporto priemonė įvertinta kaip li-

nijinis triukšmo šaltinis; 

✓ 1 autokrautuvas („Lvovo“ 40814 su traktoriaus MTZ-50 varikliu), kurio skleidžiamas 

triukšmas yra 81 dB(A). Triukšmo lygis nustatytas pagal darbo vietų triukšmo ekspozicijos 

tyrimų protokolo duomenis. Krautuvas skirtas šalutinių gyvūninių produktų (toliau – ŠGP) 

transportavimui teritorijoje. Krautuvas dirba 5 val. per parą dienos (7-19 val.) metu. Trans-

porto priemonė įvertinta kaip linijinis triukšmo šaltinis; 

✓ 1 autokrautuvas („Toyota“ 02-7FDF15), kurio skleidžiamas triukšmas yra 81 dB(A). 

Triukšmo lygis nustatytas pagal techninę specifikaciją. Krautuvas skirtas priedų pervežimui 

iš sandėlio į pašarų ruošimo cechą. Krautuvas dirba 2 val. per parą dienos (7-19 val.) metu. 

Transporto priemonė įvertinta kaip linijinis triukšmo šaltinis; 

✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė, atliekanti 3 reisus per savaitę ir skirta pašarų pervežimui 

iš pašarų ruošimo cecho į tvartus. Skaičiavimuose priimta, kad autotransporto priemonė at-

lieka vieną reisą per parą dienos (7-19 val.) metu; 

✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė, atliekanti 3 reisus per parą dienos (7-19 val.) metu. 

Transporto priemonė skirta techninei priežiūrai ir teritorijoje juda aplink tvartus; 

✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė, atliekanti 1 reisą per parą dienos (7-19 val.) metu. 

Transporto priemonė skirta kiaulių pervežimui ir juda nuo kiaulių pakrovimo rampos iki išk-

rovimo rampos; 

✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė, atliekanti 1 reisą per parą dienos (7-19 val.) metu. 

Transporto priemonė skirta kiaulių pervežimui ir juda nuo kiaulių iškrovimo rampos iki pak-

rovimo rampos; 

✓ 4 sunkiosios transporto priemonės (srutovežiais), iš teritorijos išvežantys srutas ir iš viso at-

liekantys 15 reisų per parą dienos (7-19 val.) metu. Srutovežio talpa yra 20 m3, todėl visoms 

srutoms išvežti prireiks 2150 reisų per metus; 

✓ 1 sunkioji transporto priemonė iš teritorijos išvežanti tirštą mėšlą ir iš viso atliekanti 10 reisų 

per parą dienos (7-19 val.) metu. Sunkiosios transporto priemonės talpa yra 50 m3, todėl vi-

sam tirštam mėšlui išvežti prireik 37 reisų per metus; 
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✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė, atliekanti 1 reisą per parą dienos (7-19 val.) metu. 

Transporto priemonė juda nuo skerdyklos ir išvyksta iš teritorijos į pristatymo vietas; 

✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė, atliekanti 8 reisus per mėnesį. Transporto priemonė skir-

ta ŠGP išvežimui iš teritorijos. Skaičiavimuose priimta, kad autotransporto priemonė atlieka 

1 reisą per parą dienos (7-19 val.) metu; 

✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė, atliekanti 5 reisus per parą dienos (7-19 val.) metu. 

Transporto priemonė skirta grudų atvežimui į teritoriją iki sandėlio; 

✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė, atliekanti 7 reisus per mėnesį. Transporto priemonė skir-

ta priedų ir papildų atvežimui į teritoriją iki sandėlio.  Skaičiavimuose priimta, kad autot-

ransporto priemonė atlieka 1 reisą per parą dienos (7-19 val.) metu; 

✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė, atliekanti 2 reisus per mėnesį. Transporto priemonė skir-

ta buitinių atliekų išvežimui iš teritorijos. Skaičiavimuose priimta, kad autotransporto prie-

monė atlieka 1 reisą per parą dienos (7-19 val.) metu; 

✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė, atliekanti 1 reisą per mėnesį. Transporto priemonė skirta 

degalų atvežimui į teritoriją. Skaičiavimuose priimta, kad autotransporto priemonė atlieka 1 

reisą per parą dienos (7-19 val.) metu; 

✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė, atliekanti 3 reisus per metus. Transporto priemonė skirta 

medienos granulių ir malkų atvežimui į teritoriją. Skaičiavimuose priimta, kad autotranspor-

to priemonė atlieka 1 reisą per parą dienos (7-19 val.) metu; 

✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė, atliekanti 3 reisus per mėnesį. Transporto priemonė skir-

ta sojos atvežimui į teritoriją iki sandėlio. Skaičiavimuose priimta, kad autotransporto prie-

monė atlieka 1 reisą per parą dienos (7-19 val.) metu; 

✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė, atliekanti 22 reisus per mėnesį. Transporto priemonė 

skirta išrūgų atvežimui į teritoriją. Skaičiavimuose priimta, kad autotransporto priemonė at-

lieka 2 reisus per parą, 1 reisą dienos (7-19 val.) ir 1 reisą vakaro (19-22 val.) metu; 

✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė, atliekanti 18 reisų per mėnesį. Transporto priemonė 

skirta sirupo atvežimui į teritoriją. Skaičiavimuose priimta, kad autotransporto priemonė 

atlieka 2 reisus per parą, 1 reisą dienos (7-19 val.) ir 1 reisą vakaro (19-22 val.) metu; 

 

✓ 35 lengvosios autotransporto priemonės, atvykstančios į stovėjimo aikštelę. Autotransportas 

į aikštelę atvyksta ir iš jos išvyksta dienos (7-19 val.) metu. 

Triukšmo modeliavimui įvertintas blogiausias galimas scenarijus, kai su ūkinės veiklos objektu su-

sijusios autotransporto priemonės atlieka daugiausiai reisų. Į ūkinės veiklos objekto teritoriją at-

vykstančios ir iš jos išvykstančios autotransporto priemonės naudojasi viešojo naudojimo Šašaičių 

g., Telšės g., valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4613 ir magistraliniu keliu Nr. A11. Autot-

ransporto priemonės naudojasi įvažiavimu pietrytinėje sklypo dalyje, į kurį patenkama pasukant iš 

viešojo naudojimo Telšės g., ir įvažiavimu šiaurinėje sklypo dalyje, į kurį patenkama pasukant iš 

viešojo naudojimo Šašaičių g. 

Atliekant autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, įvertintas vidutinis metinis pa-

ros eismo intensyvumas (toliau – VMPEI) viešojo naudojimo Šašaičių ir Telšių gatvių atkarpose bei 

valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4613 (Gedimino g.) ir magistralinio kelio Nr. A11 atkarpo-

se, kuriomis naudojasi su ūkinės veiklos objektu susijęs autotransportas. Vadovaujantis Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) pateiktais 2016 metų 

duomenimis, autotransporto srauto intensyvumas valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 4613 
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(atkarpa 0,000-1,252 km) buvo 938 aut./parą, iš kurių sunkusis autotransportas sudarė 52 aut./parą, 

o magistraliniame kelyje Nr. A11 (atkarpa 47,914-67,101 km) 3421 aut./parą, iš kurių sunkusis au-

totransportas sudarė 603 aut./parą. Siekiant įvertinti metinį autotransporto srauto augimą, VMPEI 

perskaičiuotas 2018 m. Triukšmo sklaidos skaičiavimuose naudotų gatvių atkarpų VMPEI duome-

nys pateikti 19 lentelėje.  

Duomenų apie Šašaičių ir Telšės g. atkarpų VMPEI nėra, todėl atsižvelgiant į vertinamos teritorijos 

užstatymo intensyvumą skaičiavimuose priimta, jog eismo intensyvumas Šašaičių g. atkarpoje yra 

20 aut./parą į abi puses, o Telšės g. atkarpoje 6 aut./parą į abi puses. 

19 lentelė. Autotransporto srautų intensyvumas viešo naudojimosi gatvėse 

Kelias, kelio atkarpa 

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) 

 Viso autotransporto, 

aut./parą 

Tame tarpe sunkiojo autot-

ransporto, aut./parą 

Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4613 (Ge-

dimino g.), atkarpa 0,000-1,252 km 
996 56 

Magistralinis kelias Nr. A11, atkarpa 47,914-67,101 

km 
3630 640 

*VMPEI – Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas 

Atliekant autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, autotransporto srautas, susijęs 

su ūkinės veiklos objektu, pridėtas tik prie Šašaičių ir Telšės g. atkarpų VMPEI. Autotransporto 

srautas, susijęs su ūkinės veiklos objektu, nepridėtas prie valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 

4613 ir magistralinio kelio Nr. A11 VMPEI, kadangi ūkinės veiklos objektas yra esamas, o su juo 

susijęs autotransporto srautas įtrauktas į bendrą VMPEI. 

Elektromagnetinės, jonizuojančios spinduliuotės, vibracijos, kitų fizikinės taršos veiksnių šaltinių 

įmonės teritorijoje nebus. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimai programa CADNA/A 

UAB „Eigirdžių agrofirma“ ir su jos veikla susijusio triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiu-

terine programa Cadna/A. Skaičiavimo metodikos aprašymas pateiktas PVSV 9 skyriuje „Metodų 

paskirtis, tikslas, pasirinkimo priežastys“.  

Skaičiuotas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis. Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami 3 

Priede.  

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas gyvenamojoje aplinkoje 

Skaičiuojant ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą, vertinamas Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis, 

kadangi stacionarus triukšmo šaltinis, esantis teritorijoje, veikia visą parą. 

Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje adresu Šašaičiai 

Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3, Šašaičių g. Nr. 4 ir Nr. 21. Vertinamoje teritorijoje esantys gyvenamosios pas-

kirties pastatai yra mažaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuojamas 1,5 m aukštyje nuo 

žemės paviršiaus. Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – dx(m): 4; dy(m): 4, skaičiavimo 

aukštis – 1,5 m, vertinamos teritorijos dydis – 3,0 km2, triukšmo sklaidos žemėlapių mastelis – 

1:8000.  
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Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamojoje aplin-

koje pateikti 20 lentelėje. 

20 lentelė. Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

Gyvenamosios paskirties 

pastatai, adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Šašaičiai Nr. 1 29-30 28-29 28-29 

Šašaičiai Nr. 2 21-25 19-24 18-24 

Šašaičiai Nr. 3 31-32 29-30 29-30 

Šašaičių g. Nr. 4 22-23 22-22 22-22 

Šašaičių g. Nr. 21 34-42 31-34 29-30 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir 

nakties metu neviršija triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal 

HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą. 

Triukšmo lygis vertinamas ir ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis. Ūkinės veiklos sukeliamo 

triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai pateikti 21 lentelėje. 

21 lentelė. Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos  objekto sklypo ribomis 

Vertinimo vieta 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

*LL 50 dB(A) 

Naktis 

*LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Šiaurinė riba 25-50 22-41 21-41 

Rytinė riba 30-51 29-46 29-35 

Pietinė riba 38-51 36-46 35-39 

Vakarinė riba 24-44 21-41 20-41 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Didžiausias suskaičiuotas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis dienos metu 

siekia 51 dB(A), vakaro metu 46 dB(A), o nakties metu 41 dB(A) ir taip pat neviršija triukšmo ribi-

nių dydžių. 

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede 3.  

5.3.2. Įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.) 

mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys,  

Autotransporto sukeliamas triukšmas 

Skaičiuojant autotransporto sukeliamą triukšmą, vertinamas Ldienos ir Lvakaro triukšmo lygis, kadangi 

su ūkinės veiklos objektu susijęs autotransportas į teritoriją atvyksta tik dienos ir vakaro metu. 

Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinko-

je, esančioje arčiausiai viešojo naudojimo Šašaičių ir Telšių gatvių atkarpų bei valstybinės reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 4613 (Gedimino g.) ir magistralinio kelio Nr. A11 atkarpų. Artimiausi gyvena-
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mosios ar visuomeninės paskirties pastatai yra adresu Šašaičiai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Šašaičių g. Nr. 4, 

Nr. 21, Pievėnų g. Nr. 1, Vytauto g. Nr. 2, Šviesos g. Nr. 1, Kalno g. Nr. 2, Nr. 4, Medeinių g. Nr. 1, 

Nr. 2A, Gedimino g. Nr. 1-29 ir Nr. 2-24, Galaičiai Nr. 1, Nr. 2. Vertinamoje teritorijoje esantys 

gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai yra mažaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis 

skaičiuojamas 1,5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus.  

Autotransporto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje gyvenamosios ar vi-

suomeninės paskirties pastatų aplinkoje pateikti 22 lentelėje. 

22 lentelė. Autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ar visuomeninės 

paskirties pastatų aplinkoje 

Gyvenamosios ar visuomeninės 

paskirties pastatai, adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Dienos  

*LL 65 dB(A) 

Vakaro  

*LL 60 dB(A) 

Nakties 

*LL 55 dB(A) 

Šašaičiai Nr. 1 53 50 - 

Šašaičiai Nr. 2 43 42 - 

Šašaičiai Nr. 3 41 34 - 

Šašaičių g. Nr. 4 60 43 - 

Šašaičių g. Nr. 21 58 38 - 

Pievėnų g. Nr. 1 48 45 - 

Vytauto g. Nr. 2 47 44 - 

Šviesos g. Nr. 1 58 53 - 

Kalno g. Nr. 2 57 54 - 

Kalno g. Nr. 4 50 48 - 

Medinių g. Nr. 1 52 49 - 

Medinių g. Nr. 2A 58 55 - 

Gedimino g. Nr. 1-29 59-61 56-58 - 

Gedimino g. Nr. 2-24 52-60 49-58 - 

Galaičiai Nr. 1 60 58 - 

Telšės g. Nr. 2 62 60 - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su ūkinės veiklos objektu susijusio autotransporto 

sukeliamas triukšmo lygis artimiausių gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje 

dienos ir vakaro metu neviršija triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 len-

telės 3 punktą. Su ūkinės veiklos objektu susijęs autotransportas nakties triukšmo lygiui įtakos netu-

ri, kadangi autotransportas į ūkinės veiklos objekto teritoriją nakties periodu neatvyksta. 

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 3: „Triukšmo sklaidos žemėlapiai“. 

IŠVADOS 

✓ UAB „Eigirdžių agrofirma“ ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos ob-

jekto sklypo ribomis ir  artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje dienos, vaka-

ro ir nakties metu neviršija triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objek-

tams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą.  

✓ Viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio autotransporto ir su UAB „Eigirdžių agrofir-

ma“ ūkine veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausių gyvenamo-
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sios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos ir vakaro metu neviršija triukšmo 

ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.  

✓ Su ūkinės veiklos objektu susijęs autotransportas nakties triukšmo lygiui įtakos neturi, ka-

dangi autotransportas į ūkinės veiklos objekto teritoriją šiuo paros metu neatvyksta. 

5.3.3. Naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga ir 

sąlygos 

UAB „Eigirdžių agrofirma“ Telšės g. 11, Eigirdžių mst., Telšių r. ūkinės veiklos bei transporto ke-

liamo triukšmo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti kompiuterine programa CadnaA (versija 4.5.151). 

Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar kelių 

tipų triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai - pramonės įmonės 

ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, pastatų, kelių, tiltų bei kitų statinių parametrus. Programa taip 

pat gali įvertinti ir prieštriukšmines priemones, t. y. jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, atspin-

džio nuostolį decibelais arba absorbcijos koeficientą ir t.t.).  

Naudotas skaičiavimo standartas. Programa CadnaA, yra įtraukta į LR Aplinkos ministerijos re-

komenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programos veikimas pagrįstas Eu-

ropos Sąjungos patvirtintomis metodikomis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – 

ISO 9613, geležinkeliams – SRM II, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29) bei Europos Parlamento 

ir Tarybos Aplinkos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.  

Dienos, vakaro bei nakties triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant transporto eismo intensyvumą, 

taškinių bei plotinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Programos pagalba galima greitai atlik-

ti skirtingų ūkinės veiklos bei infrastruktūros vystymo scenarijų (kintamieji: eismo intensyvumas, 

greitis, sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis skaičiuojamame sraute) įtakoja-

mo triukšmo sklaidos skaičiavimus, palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią teritorijos plėtros, 

statinių ar triukšmo mažinimo priemonių variantą.  

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų izolinijo-

mis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dB(A).  

Vietovės meteorologinės sąlygos. Skaičiavimams priimtos standartinės meteorologinės sąlygos 

triukšmo skaičiavimams: temperatūra 10 ˚C, santykinis drėgnumas 70 %.  

Koordinačių sistema. Naudota LKS-94 koordinačių sistema.  

Modeliavimo teritorijos dydis. Modeliuojamos teritorijos dydis, vertinant su ūkine veikla susijusį 

triukšmą yra 3,0 km2, autotransporto – 5,7 m2.  

Taršos sklaidos žemėlapių mastelis: Ūkinės veiklos triukšmo sklaidos žemėlapio – 1:8000; autot-

ransporto – 1:11000.  

Triukšmo sklaidos žingsnio dydis: Ūkinės veiklos ir autotransporto triukšmo sklaidos žingsnio 

dydis – d X (m):4; d Y (m):4.  
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Triukšmo sklaida skaičiuota 1,5 ±0,1 m aukštyje, kaip nurodo standarto ISO 9613-2:1996 Akustika. 

Garso sklindančio atviroje aplinkoje silpnėjimas – 2 dalis: Bendroji skaičiavimo metodika (Acous-

tics - Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method of calculation).  

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo nagrinėjamo objekto aplinkoje rezultatai buvo įvertinti vadovau-

jantis HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pasta-

tuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr.75-3638) reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalenti-

nio garso slėgio dydžiais. Suskaičiuotas dienos, vakaro ir nakties ekvivalentinis triukšmo lygis 

dviem variantais:  

✓ įvertinant aplinkinių gatvių transporto srautų keliamą triukšmą;  

✓ įvertinant su planuojama ūkine veikla susijusį triukšmą. 

Triukšmo lygiai įvertinti pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuo-

meninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2011, Nr.75-3638). Vertinant transporto suke-

liamą triukšmą viešo naudojimo gatvėse ir keliuose, taikytas HN 33:2011 1 lentelės 3 punktas, ūki-

nės veiklos įtakojamą triukšmą - HN 33:2011 1 lentelės 4 punktas. HN 33:2011 1 lentelės 3 ir 4 

punktai pateikti 23 lentelėje. 

23 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskir-

ties pastatuose bei jų aplinkoje 

Objekto pavadinimas Paros laikas, val. 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus garso 

slėgio lygis (LAFmax), 

dBA 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskir-

ties pastatų aplinkoje, veikiamoje transporto 

sukeliamo triukšmo (3 punktas) 

7–19 65 70 

19–22 60 65 

22–7 55 60 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskir-

ties pastatų aplinkoje, veikiamoje ūkinės 

komercinės veiklos (4 punktas) 

7–19 55 60 

19–22 50 55 

22–7 45 50 

Skaičiuojant triukšmo sklaidą buvo vertinamas skleidžiamas triukšmo slėgis prie  500 Hz dažnio. 

5.3.4. Nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys 

Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių esamoje teritorijoje nėra ir įrengti neplanuojama.  

5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys 

veiksniai 

Kitų veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reg-

lamentuotos norminiuose teisės aktuose, nėra.  
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5.5 Identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės 

sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai, 

psichologiniai) 

Biologiniai veiksniai 

Biologiniai teršalai yra organinės kilmės dalelės, mikroorganizmai bei jų medžiagų apykaitos pro-

duktai. Mikroorganizmai yra mėšlo sudedamoji dalis. Didžioji dalis mėšle esančių mikroorganizmų 

yra nepatogeniški saprofitai, termofilai, įprastomis sąlygomis žmonėms ir gyvūnams infekcinių ligų 

nesukelia. Be to kiaulių komplekse griežtai vykdoma kenkėjų kontrolė, patalpų priežiūra, gyvulių 

priežiūra ir gydymas reikalui esant, biologinių atliekų saugus utilizavimas. Dėl minėtų priemonių ir 

technologinio proceso ypatumų biologiniai veiksniai nekelia pavojaus visuomenės sveikatai.  

Biologiniams veiksniams priskiriami mikroorganizmai, jų medžiagų apykaitos produktai ar jų dale-

lės, galintys sukelti infekciją, alergiją ar apsinuodijimą.  

UAB „Eigirdžių agrofirma“ komplekse taikomos šios biologinių veiksnių prevencijos priemonės: 

✓ Darbo tvarkos laikymasis. Kiaules prižiūrintys darbuotojai naudoja apsauginius spec. drabu-

žius ir avalynę. Darbuotojai privalo laikytis asmens higienos. Darbuotojai turi atskiras patal-

pas spec. drabužiams ir asmeniniams drabužiams, atskiras valgymo patalpas.  

✓ Darbuotojų kontrolė. Kiaulių tvartuose gali lankytis tik gyvulius prižiūrintys darbuotojai ir 

techninis personalas. Prieš įeinant į tvartą ir išeinant iš jo darbuotojai plauna rankas su 

muilu, praeina sanitarinius kilimėlius su dezinfekciniu tirpalu. Darbuotojai privalo laikytis 

asmens higienos, prieš darbą ir po jo turi nusiprausti po dušu. Ligų sukėlėjų platinimo pre-

vencijai darbuotojai negali namuose laikyti kiaulių, o esant kontaktams su ne komplekso 

kiaulėmis ar kontaktui su jų buvimo ar laikymo vietomis neturi teisės 48 val. kontaktuoti su 

gyvulininkystės komplekse esančiais gyvuliais.  

✓ Kenkėjų kontrolė. Nuolat yra atliekama graužikų, kitų kenkėjų ir paukščių kontrolė visame 

kiaulininkystės komplekse pagal sutartį su šias paslaugas teikti leidimą turinčia įmone.  

✓ Patalpų priežiūra. Reguliariai yra atliekamas mėšlo šalinimas, periodiškai atliekamas pa-

talpų valymas ir dezinfekcija. Be to, naudojamas biopreparatas „Penergetic-G“, kuris homo-

genizuoja mėšlą ir srutas, sumažina kvapus ir amoniako emisijas, tuo pačiu gerina patalpų 

oro mikroklimatą ir gyvūnų gerovę. Prie įėjimo į kiekvieną tvartą yra įrengti dezinfekciniai 

kilimėliai, prie įvažiavimo į gyvulininkystės kompleksą įrengtas sanitarinis postas su specia-

liais kilimėliais, impregnuotais dezinfekciniu tirpalu autotransporto ratų dezinfekcijai.  

✓ Gyvulių priežiūra. Gyvulininkystės komplekse yra sudarytos geros zoohigieninės ir veteri-

narinės sanitarinės gyvulių laikymo sąlygos. Fermų patalpose yra palaikomos kiaulių augi-

mui tinkamos mikroklimatinės sąlygos pagal gyvulių amžiaus grupes ir kategorijas, kiaulės 

yra saugomos nuo peršalimo žiemos metu, patalpos vėdinamos vasaros karščių metu. Kiau-

lės yra kasdien apžiūrimos, pastebėjus neįprastą elgesį ar būseną, gyvūną apžiūri veterinari-

jos gydytojas. Esant įtarimui dėl infekcinės ligos gyvūnas yra izoliuojamas, stebimas, taip 

pat pranešama Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Kiaulių priežiūra yra vykdoma 

vadovaujantis LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei ES gyvūnų gerovės reko-

mendacijomis.  
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✓ Skiepai. Siekiant apsaugoti kiaules nuo infekcinių ligų visi auginami paršiukai skiepijami, 

arba auginimui atvežti į kompleksą veisliniai gyvuliai bus jau paskiepyti nuo cirko viruso, 

gali būti paskiepyti ir nuo kitų ligų sukėlėjų vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinari-

jos tarnybos rekomendacijomis atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją. 

✓ Kiaulių gydymas. Pagrindinės kiaulių ligos yra susijusios su sužeidimais (traumomis), taip 

pat reprodukcijos sistema. Susirgus, gydymui yra naudojami priešuždegiminiai, kraujavimą 

stabdantys vaistai bei kiti medikamentai simptominiam gydymui. Nustačius gyvūno sveika-

tos būklę, dėl kurio jis neišgyvens, atliekamas sanitarinis skerdimas ir kiaulė utilizuojama. 

Didžiausias dėmesys yra skiriamas gyvūnų priežiūrai ir ligų profilaktikai. Antibiotikai yra 

naudojami labai nedideliais kiekiais tik gydymo tikslais. Antibiotikų naudojimas gyvulių pa-

šaruose yra draudžiamas ES direktyvomis bei LR įstatymais.  

✓ Biologinių atliekų utilizavimas. Kritę gyvuliai yra surenkami, laikomi atskirai specialioje pa-

talpoje uždarame konteineryje, išvežami pagal sutartį su šias paslaugas teikiančiomis licen-

cijuotomis bendrovėmis tolimesniam utilizavimui (UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“).  

✓ Mėšlo tinkamas tvarkymas. Mikroorganizmai yra mėšlo sudedamoji dalis. Didžioji dalis 

mėšle esančių mikroorganizmų yra nepatogeniški saprofitai, termofilai, įprastomis sąlygo-

mis žmonėms ir gyvūnams infekcinių ligų nesukelia. Skystas mėšlas požeminiu vamzdynu 

be sąlyčio su aplinka transportuojamas į separatorių. Iš jo skystoji dalis – į skysto mėšlo 

kaupimo rezervuarus, tirštas mėšlas surenkamas ir kaupiamas betonuotoje mėšlidėje, sie-

kiant izoliuoti nuo aplinkos uždengiamas danga.  

✓ Afrikinio kiaulių maro prevencijai, kiaulės šeriamos termiškai apdorotais pašarais, taip pat 

laikomasi visų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimų. Esant ekstremaliai 

situacijai, yra numatyta vieta komplekso teritorijoje įrengti kritusių gyvulių sanitarinį kapi-

nyną.  

Apibendrinant galima teigti, kad UAB „Eigirdžių agrofirma“ kiaulių komplekse griežtai vykdoma 

kenkėjų kontrolė, patalpų priežiūra, darbuotojų kontrolė, gyvulių priežiūra ir gydymas reikalui e-

sant, taip pat biologinių atliekų saugus utilizavimas. Dėl minėtų priemonių ir technologinio proceso 

ypatumų užtikrinama biologinė sauga, biologinių veiksnių poveikis visuomenės sveikatai už reko-

menduojamos SAZ ribos įprastomis sąlygomis neprognozuojamas.  

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai 

Įmonės ūkinė veikla turi įvairiapusį teigiamą ekonominį ir socialinį poveikį, įmonėje sukurtos darbo 

vietos vietiniams gyventojams, sutvarkyta infrastruktūra, kaip pašarai naudojama Lietuvoje vietinių 

ūkininkų išauginta žemės ūkio produkcija (žolinės, grūdinės, ankštinės ir kt. kultūros), kas netiesio-

giai remia darbo vietų išsaugojimą regione šiame sektoriuje. Kiaulių auginimas Lietuvoje prisideda 

prie vidaus rinkos poreikių tenkinimo.  

Psichologiniai veiksniai 

Psichologinių veiksnių, kaip veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, poveikio įver-

tinimui nėra sukurtų ir patvirtintų metodikų. Tačiau visuomenės nepasitenkinimas bei psichologinis 

diskomfortas dėl vykdomos ūkinės veiklos nagrinėjamoje teritorijoje gali būti apibūdintas remiantis 

šiais argumentais: 
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✓ Kiaulių auginimas fermų komplekse, kitos paskirties žemės sklype vykdomas daugiau nei 

40 metų nuo 1975 m., taigi, estetinis vaizdas nepablogės; 

✓ Kiaulių kompleksas įsikūręs atokiau Eigirdžių miestelio koncentruotų gyvenamųjų teritorijų, 

aplink fermų kompleksą yra kelios pavienės sodybos, o sukoncentruotos Eigirdžių gyvena-

mosios teritorijos yra didesniu nei 1 km atstumu, vietovė aplink kiaulių fermų kompleksą 

nėra patraukli gyvenamųjų namų statybai ar rekreacijai, nes įmonės teritoriją supa dirbami 

laukai, pievos, žemės ūkio ir infrastruktūros statiniai ir kiti objektai. Dalis Eigirdžių mieste-

lio gyvenamųjų namų yra pastatyta po 1975 metų, tai yra jau pradėjus kiaulių komplekso 

eksploataciją ir patenka į šio objekto normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną; 

✓ Įmonės veikla neprieštarauja Telšių rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniams; 

✓ Cheminės bei fizikinės taršos poveikio gyvenamajai aplinkai nėra ir neprognozuojama, tai 

yra pagrįsta atlikus triukšmo ir cheminių veiksnių, kvapų modeliavimą bei vertinimą; 

✓ Nemalonių kvapų aplinkiniai gyventojai galėtų jausti pučiant vakarų vėjui nuo UAB „Eigir-

džių agrofirma“ teritorijos, tačiau atsižvelgiant į daugiamečius meteorologinius stebėjimus, 

Telšių rajone vakarų vėjai sudaro 18 proc. Suskaičiuota kvapo koncentracija gyvenamojoje 

aplinkoje, įvertinus kvapą mažinančias priemones, yra mažesnė nei 8 OUE/m3. Kvapų sklai-

dos mažinimui aplinkoje įmonė naudoja amoniako ir kvapų išsiskyrimo mažinimo priemo-

nes: 

•  tirštas mėšlas mėšlidėje uždengiamas šiaudų sluoksniu, o skystas pumpuojamas į 

srutų tvenkinius per jų apačią, kad dalinai susidariusi pluta nepraleistų kvapų ir nega-

ruotų amoniakas, o pats tvenkinių paviršius dengiamas smulkintų šiaudų sluoksniu; 

• naudojamas biopreparatas “Penergetic-g“ kuris efektyviai mažina amoniako ir kvapų 

išsiskyrimą iš tvartų ir mėšlo; 

• pastatytas naujas skysto mėšlo rezervuaras, kuris yra visiškai sandarus su plaukio-

jančiu dangčiu, todėl kvapai ir oro teršalai iš jos neišsiskiria;  

✓ Parengus poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, visuomenė nustatyta tvarka 

buvo informuota apie parengtą PVSV ataskaitą bei apie viešo ataskaitos pristatymo (supa-

žindinimo) vietą ir laiką. Informacija apie parengtą PVSV ataskaitą buvo paskelbta 2018-03-

10 Telšių apskrities laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ ir 2018-03-10 respublikiniame laikraš-

tyje „Lietuvos žinios“. Taip pat buvo paskelbtas pranešimas UAB „DGE Baltic Soil and En-

vironment“ internetinėje svetainėje (www.dge.lt) skiltyje „Visuomenės informavimas“, nus-

tatyta tvarka informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras elektroniniu paštu ir 

faksu. Visuomenė susipažinti su ataskaitą galėjo 10 darbo dienų Degaičių seniūnijos patal-

pose, pas ūkinės veiklos organizatorius bei ataskaitos rengėją UAB „DGE Baltic Soil and 

Environment“ patalpose ir interneto svetainėje.  

✓ Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyko 2018 m. kovo 27 d. 17:00 val. 

Degaičių seniūnijoje. Į viešą supažindinimą atvyko ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, 

PVSV ataskaitos rengėjai, visuomenės atstovai, dalyvavo Degaičių seniūnas. Buvo surašytas 

susirinkimo protokolas (PVSV 5 priedas). Susirinkimo protokolui per nustatytą laikotarpį 

pastabų nebuvo gauta.  
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✓ Iki PVSV ataskaitos pristatymo visuomenei seniūnijoje bei po pristatymo per 10 darbo dienų 

laikotarpį, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ specialistai gavo du Eigirdžių mieste-

lio bendruomenės raštus (PVSV 5 priedas). Bendruomenei per nustatytą laiką atsakyta raštu, 

parengtas ir pateiktas Visuomenės pasiūlymų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atas-

kaitai įvertinimo dokumentas.  

Poveikis požeminiam vandeniui  

Eigirdžių miestelio gyventojai yra aprūpinami geriamuoju vandeniu iš centralizuotų vandentiekio 

tinklų, taip pat naudojasi nuotekų surinkimo ir šalinimo sistema. Tačiau kai kurie gyventojai nėra 

prisijungę prie minėtų miestelio tinklų ir naudoja šachtinių šulinių vandenį bei vietines nuotekų išg-

riebimo duobes. Rengiant PVSV ataskaitą nėra galimybės nustatyti pavienių namų ūkių privačios 

nuosavybės teritorijoje esančių vandens ir nuotekų infrastruktūros įrenginių atitikimo teisės aktų 

reikalavimams, nėra duomenų apie šachtinių šulinių įrengimo metus, vietas ir jų faktinę būklę, o 

taip pat vandens kokybės tyrimus.  

Nuo UAB „Eigirdžių agrofirma“ arčiausiai esančios sodybos (Šašaičiai 3, Šašaičiai 2, Šašaičiai 1), 

Registrų centro duomenimis, naudojasi vietiniu vandentiekiu ir vietiniu nuotekų šalinimu, o taip pat 

yra įsirengusios šachtinius šulinius, tačiau duomenų apie jų vandens kokybę nėra, taip pat nėra in-

formacijos apie jų atitiktį HN 43:2005 reikalavimams.  

Sodyba Šašaičiai 3 pagal vietovės reljefą yra aukščiau, tarp kiaulių auginimo ūkio ir sodybos Šašai-

čiai 1 bei Eigirdžių miestelio yra vandens telkiniai, surenkantys gruntinį vandenį ir neleidžiantys 

galimai taršai prasiskverbti iki šulini, tai yra tarnaujantys kaip barjeras. Pagal hidrodinamikos dės-

nius, požeminio ir gruntinio vandens tekėjimo kryptis yra link artimiausių vandens telkinių, o taip 

pat pagal reljefą nuo aukščiausio taško link žemiausio, todėl rizikos užteršti artimiausių sodybų Ša-

šaičiai 3, Šašaičiai 2 ir Šašaičiai 1 šulinius nėra.   

6 Priemonių, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą 

planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, 

aprašymas bei jų pasirinkimo argumentai 

Vykdant ūkinę veiklą UAB „Eigirdžių agrofirma“ kiaulių fermų komplekse naudojamos šios amo-

niako ir kvapų iš mėšlo išsiskyrimo mažinimo priemonės: 

✓ Fermose naudojamas biopreparatas „Penergetic-g“ kuris 80 proc. sumažina amoniako ir 

kvapų emisijas iš mėšlo. Taip pat subalansuojama kiaulių mityba optimaliai parenkant bal-

tymų kiekį, kas užtikrina mažesnes oro teršalų emisijas iš srutų (biopreparato dokumentai 

yra pateikti PVSV ataskaitos 4 priede); 

✓ Komplekse įrengtas naujas 5997 m3 antžeminis skysto mėšlo rezervuaras su sandariu plau-

kiojančiu dangčiu, kuris visiškai užtikrina, kad oro teršalai ir kvapai neišsiskirs į aplinką ir 

įtakos aplinkos komponentams neturės; 

✓ Separuotos skystos srutos nukreipiamas į srutų tvenkinių dugną, todėl dalinai susidaro pluta, 

taip pat papildomai srutų tvenkinių paviršius dengiamas smulkintais šiaudais. Pagal „Com-

pilation file of literature relating to storage covers“ metodiką, šiaudų danga kvapo emisiją 

sumažina 40-90 %, o natūrali pluta 10-90 %. Dėl to, jog šiaudų danga padengta tik dalis 
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tvenkinių paviršiaus, o natūrali pluta formuojasi taip pat tik ant dalies paviršiaus, skaičiavi-

muose priimta, kad dėl smulkintų šiaudų sluoksnio kvapo emisija sumažėja 40 %, o dėl na-

tūralios plutos 50 %.; 

✓ Sauso mėšlo skleidžiamo amoniako ir kvapų emisijos mažinimui mėšlas yra dengiamas 10-

15 cm šiaudų sluoksniu. Pagal „Compilation file of literature relating to storage covers“ me-

todiką, šiaudų danga kvapo emisiją sumažina 40-90 %. Skaičiavimuose priimta, kad 10 cm 

storio šiaudų sluoksnis kvapo emisiją sumažina 47 %. 

Atlikus aplinkos oro teršalų ir kvapo sklaidos skaičiavimus nustatyta, jog nagrinėtų aplinkos oro 

teršalų ir kvapo koncentracija aplinkos ore už įmonės teritorijos ribų (rekomenduojamų SAZ ribų) 

ribinių verčių neviršys, todėl papildomos poveikio sumažinimo priemonės neplanuojamos. 

Eksploatuojant UAB „Eigirdžių agrofirma“ kiaulių kompleksą, poveikio visuomenės sveikatai nep-

rognozuojama.  

7 Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė  

Esama visuomenės sveikatos būklė vertinama analizuojant paskutinių prieinamų 5 metų pagrindi-

nius Rietavo savivaldybės, Telšių apskrities ir Lietuvos gyventojų demografinius bei sergamumo 

rodiklius.  

7.1 Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  

UAB „Eigirdžių agrofirma“ kiaulių ferma yra įsikūrusi Telšės g. 11, Eigirdžių k., Telšių rajone.  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Degaičių seniūnijoje Eigirdžių miestelyje 2013 m. 

pradžioje (paskutiniai oficialūs duomenys) gyveno 630 gyventojų, iš jų 299 vyrai ir 331 moteris.  

Degaičių seniūnijos plotas – 112 km2, joje 2015 m. statistikos departamento duomenimis gyveno 

2115 gyventojai, 48 % vyrų, ir 52% moterų. Seniūnija apima 26 gyvenamąsias teritorijas – 1 Eigir-

džių miestelis, 25 kaimai (1 iš jų negyvenamas). 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjami paskutinių 5 metų prieinami duo-

menys, pateikiami Rietavo savivaldybės, Telšių apskrities ir Lietuvos gyventojų gimstamumo ir 

mirtingumo rodikliai. 

Gimstamumas. Tiek Telšių apskrityje, tiek Telšių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas 

paskutinių 10 metų laikotarpyje didėjo. Tačiau pastarųjų 3 metų laikotarpyje (2014-2017 m.) Telšių 

r. gimstamumas mažėjo. 2017 m. Telšių r. gyventojų gimstamumo rodiklis buvo 9,3/1000, t. y. bu-

vo 1,08 karto mažesnis nei Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2017 m. gimstamumo vidurkis buvo 

10,1/1000 gyv.). 
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Mirtingumas. 2018 m. Lietuvoje mirė 39574 žmonių. 2017 m. Telšių r. gyventojų mirtingumo ro-

diklis buvo 16/1000 gyventojų, t. y. 1,1 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2017 mirtin-

gumo vidurkis buvo 14,2/1000 gyv.). 
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Mirtingumas pagal priežastis. Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui išsivysčiusių šalių ir 

jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Telšių apskrities, Telšių rajono gyven-

tojų mirties priežasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei mir-
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tingumas nuo išorinių priežasčių (traumų, apsinuodijimų). Mirtingumas pagal priežastis 2018 m. 

atliekamas vadovaujantis Mirties priežasčių valstybės registro duomenimis1.  

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. 2018 m. Telšių r. šis rodiklis sudarė 941/100000 gyv. ir 

buvo 1,2 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (782,5/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų. 2018 m. Telšių r. buvo užregistruota 328/100000 gyventojų, t. 

y. 1,1 karto daugiau negu Lietuvoje (286,6/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. 2018 m. Telšių r. šis rodiklis sudarė 69/100000 gyv. ir 

buvo 1,4 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (50/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo infekcinių ligų. 2018 m. Telšių r. buvo užregistruota 27/100000 gyventojų, t. y. 

1,2 karto daugiau negu Lietuvoje (22/100000 gyv.). 

Mirtingumo išorinės priežastys. 2018 m. Telšių r. šis rodiklis sudarė 82/100000 gyv. ir buvo 1,14 

karto mažesnis nei Lietuvos vidurkis (93,5/100000 gyv.). Iš jų tyčiniai susižalojimai sudarė 

30/100000 gyv. (Lietuvoje – 24,4/100000), pasikėsinimai (nužudymai) 5/100000 gyv. (Lietuvoje – 

2,6/100000). 

Natūralus gyventojų prieaugis. Telšių r. natūralus gyventojų prieaugis pastaruosius 15 metų nei-

giamas. Telšių r. šis rodiklis sudarė -6,7/1000 gyv. ir buvo neigiamas, tai yra 1,6 karto mažesnis už 

Lietuvos vidurkį (-4/1000 gyv.). 
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, 

UAB „Eigirdžių agrofirma“ veiklą vykdo Eigirdžių kaimo pakraštyje, Telšės g. 11, neigiamos įta-

kos Eigirdžių bei gretimų gyvenamųjų teritorijų demografijai bei sergamumui neturės. Aplinkos 

taršos modeliavimo rezultatai rodo, kad suskaičiuotos išmetamų į aplinkos orą teršalų bei kvapų 

 
1 Mirties priežastys 2018. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 
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koncentracijos neviršija leidžiamų ribinių verčių, o triukšmas neviršija leidžiamų dydžių, todėl da-

roma išvada kad poveikis visuomenės sveikatai dėl įmonės ūkinės veiklos neprognozuojamas. 

7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė  

Pateikiami Telšių rajono gyventojų, Telšių apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumo rodikliai. 

Gyventojų struktūra yra homogeniška ir nesiskiria nuo kitų vietovės demografinių rodiklių, todėl ši 

analizė atliekama remiantys oficialiais sveikatos informacijos šaltiniais. 

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė atlikta vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informa-

cijos centro duomenimis2.  

24 lentelė. Gyventojų sergamumas 2016 m.  

Diagnozės pavadinimas 
Iš viso užregistruota susirgimų 2016 m., 100000 gyv. 

Lietuva Telšių r. Telšių apskritis 

Infekcinės ir parazitinės ligos 4914,09 5484,83 4656,02 

Kraujo ir kraujodaros organų ligos 978,7 882,0 877,1 

Endokrininės sistemos ligos 4689,0 2548,6 3979,9 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 2971,2 3440,2 3887,3 

Nervų sistemos ligos 5509,9 10777,1 7277,2 

Akių ligos 7652,2 5682,1 6545,4 

Ausų ligos 4775,8 6749,6 6443,5 

Kraujotakos sistemos ligos 6937,5 6590,3 6990,1 

Kvėpavimo sistemos ligos 26484,2 25572,1 29944,9 

Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų) 8532,37 8901,2 9345,3 

Odos ir poodžio ligos 7738,94 7769,58 7191,9 

Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos 11866,7 16321,3 14065,7 

Urogenitalinės sistemos ligos 8474,8 8126,2 9325,0 

Įgimtos formavimosi ydos 993,6 591,9 592,9 

Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai 17186 17184,4 17323,2 

Apibendrinant Telšių r. gyventojų sergamumą 2016 metais galima teigti, kad pagal daugelį diagno-

zių jis mažesnis už Lietuvos vidurkį.  

Nustatyta, kad 2016 m. Telšių r. gyventojų sergamumas kraujo ir kraujodaros sistemos ligomis, en-

dokrininės sistemos, urogenitalinės sistemos ligomis yra mažesnis nei Lietuvos vidurkis bei ser-

gamumas Telšių apskrityje, tačiau kai kurių ligų (infekcinių ir parazitinių, nervų sistemos ligų, ausų 

ligų, odos ir poodžio ligų, jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligų) pasireiškimas Tel-

šių r. yra didesnis už bendrą Lietuvos bei Telšių apskrities vidurkį.  

7.3 Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

Pagrindiniai veiksniai darantys įtaką įvairių visuomenės grupių sveikatai yra aplinkos oro tarša 

cheminėmis medžiagomis ir kvapais, taip pat triukšmas. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą galima išskirti tris pagrindines rizikos grupes:  

✓ gyventojai – tai žmonės, nuolat gyvenantys arčiausiai ūkinės veiklos teritorijos.  

 
2 Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2015 m., Higienos instituto Sveikatos informacijos cent-

ras, 2015 
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✓ vartotojai – tai grupė asmenų, kurie vartos įmonės gaminamą produkciją – įvairius mėsos 

gaminius, pusgaminius bei kitus mėsos produktus; 

✓ dirbantieji – grupė žmonių, kurie dirbs galimos padidintos emocinės įtampos, fizikinių, 

cheminių, psichosocialinių bei ergonominių rizikos veiksnių sąlygomis. 

Atlikus visuomenės rizikos grupių analizę, nustatytas šis prognostinis poveikis visuomenės sveika-

tai:  

Poveikis gyventojams. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai PŪV teritorijos, nagrinėjamų veiksnių 

neigiamo poveikio sveikatai neprognozuojama, kadangi fizikinė ir cheminė tarša, tame tarpe kvapai, 

neišeina už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribos, sutampančios su įmonės sklypo ribomis. 

Fermų komplekso eksploatacija nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir poveikio gyventojų sveikatai 

neturi. 

Poveikis dirbantiesiems. Darbuotojams poveikis neprognozuojamas. Įmonėje dirba 37 darbuotojai 

(2018 m. kovo mėn. duomenys). Darbo vietos yra įrengtos vadovaujantis Darboviečių įrengimo 

bendraisiais nuostatais bei kitais ES ir Lietuvos teisės aktais, reglamentuojančiais saugias ir sveikas 

darbo sąlygas. Darbuotojai yra aprūpinti darbo drabužiais ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

pagal darbo pobūdį. Darbuotojai yra priimami pasitikrinę sveikatą, taip pat instruktuojami darbuo-

tojų saugos ir sveikatos instrukcijomis teisės aktų nustatyta tvarka. Įvertinus visas šias aplinkybes 

daroma išvada, kad poveikis darbuotojams neprognozuojamas.  

Poveikis vartotojams. Poveikio vartotojams naudojant įmonės gaminamą produkciją (kiaulių mėsą) 

nenumatoma, kadangi užaugintos kiaulės yra skerdžiamos vietoje arba išvežamos į skerdyklą, o 

kiaulienos produkcija gaminama prisilaikant visų maisto kokybės, veterinarijos ir higienos reikala-

vimų. Mėsa ir mėsos produktai vartotojų racione neturi viršyti dietologų rekomenduojamų kiekių 

pagal taip vadinamą mitybos piramidę. Kiaulienos ir jos produktų, ypač riebių, vartojimas dideliais 

kiekiais neatsižvelgiant į vartotojo amžių, lytį ir fizinį aktyvumą gali didinti cholesterolio koncent-

raciją kraujyje, kas sąlygoja širdies kraujagyslių ligų atsiradimą, taigi, poveikis vartotojams priklau-

so nuo pačių vartotojų mitybos įpročių, kurių UAB „Eigirdžių agrofirma“ tiesiogiai neįtakoja. 

7.4 Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos 

duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.) 

PVSV ataskaitoje nagrinėjamų rodiklių apskrities ir šalies lygiu vertinti ir visuomenės sveikatos 

palyginamąją analizę atlikti yra netikslinga, kadangi veiklos galimos įtakos zona apsiriboja įmonės 

sklypo ribomis (20.2378 ha) sutampančiomis su įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribomis, ir už jų 

neišeina. 

7.5 Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

Kompleksiškai įvertinus visus veiksnius (cheminius, fizikinius, psichosocialinius ir kitokius) galima 

teigti, kad UAB „Eigirdžių agrofirma“ bei jos teritorijoje veikianti dukterinė įmonė UAB „Merkio 

agrofirma“ įtaka visuomenės sveikatai bus nereikšminga ir visuomenės sveikatos būklės pokyčiams 

įtakos neturės. Detali fizikinių ir cheminių veiksnių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo anali-

zė pateikta PVSV ataskaitos 5.1, 5.2 ir 5.3 skyriuose.   
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8 Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo 

pagrindimas 

8.1 Objekto sanitarinės apsaugos zona 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-06-

19, Nr. 9862) 4 priedu „Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su prie jų esančiais mėšlo ir srutų 

kaupimo įrenginiais arba be jų sanitarinės apsaugos zonos dydis“, UAB „Eigirdžių agrofirma“ yra 

taikomas normatyvinis sanitarinės apsaugos zonos plotis 1500 m, tai yra kai pastatuose, kuriuose 

laikomi ūkiniai gyvūnai, nustatytų sutartinių gyvulių skaičius (SG) – kiaulių nuo 500 SG.  

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo „Gamybinių 

objektų sanitarinės apsaugos zonų dydis“ 3.2. p., objektams, turintiems skerdyklas, kurių gamybos 

pajėgumas – iki 5 tonų šviežios mėsos ir (ar) mėsos produktų per parą, taikomas 100 m sanitarinės 

apsaugos zonos dydis.  

SAZ dydis, įvertinus įmonės poveikį pagal veiklos apimtį, technologiją, darbo pobūdį, foninę taršą, 

daugiametes meteorologines sąlygas bei geografinę padėtį ir t. t., nustatomas atliekant poveikio vi-

suomenės sveikatai vertinimą. 

 

Sutartinis žymėjimas: 

 

Pastatų, kuriuose laikomi 

ūkiniai gyvūnai, su esančiais 
prie jų mėšlo ir srutų kaupi-

mo įrenginiais arba be jų, 

sanitarinė apsaugos zona 

 

Pastatas, kuriame laikomi 

ūkiniai gyvūnai 

 

Mėšlo ir srutų kaupimo 

įrenginys 

 

4 pav. Ištrauka iš Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros sistemos specialiųjų žemės naudo-

jimo sąlygų duomenų (šaltinis www.geoportal.lt)  

Informacija apie UAB „Eigirdžių agrofirma“ kiaulių kompleksą, kuriame gali būti laikoma 2248 

SG, sanitarinės apsaugos zoną pateikta www.geoportal.lt Lietuvos erdvinės informacijos infrastruk-

tūros sistemoje (autorių teisės – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos). Šioje 

PŪV vieta 

66

http://www.dge-group.lt/
http://www.geoportal.lt/


 
UAB „EIGIRDŽIŲ AGROFIRMA“ kiaulių auginimo ūkis  Telšės g. 11, Eigirdžiuose, Degaičių sen., 

Telšių r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                   www.dge-group.lt  

sistemoje kiaulių fermų kompleksui Eigirdžių kaime nustatytos specialiosios žemės naudojimo są-

lygos – „Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įren-

giniais arba be jų, sanitarinė apsaugos zona“, kurios dydis yra 1500 m (duomenų šaltinis – Valsty-

binė įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras bei Ūkinių gyvūnų registras, šaltinio 

data – 2017-06-02).  

UAB „Eigirdžių agrofirma“ kiaulių fermų komplekso nekilnojamojo turto registro centrinio duo-

menų banko išrašo dokumento 9 skyriaus 9.1. p. žemės sklypui yra nustatytos specialiosios žemės ir 

miško naudojimo sąlygos pagal XIV p. „Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir 

taršos poveikio zonos“ bei XV p. „Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų 

mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos“, kurios apima visą nagri-

nėjamą sklypą – 20.2378 ha.  

SAZ dydis, įvertinus PŪV poveikį pagal veiklos apimtį, technologiją, darbo pobūdį, foninę taršą, 

geografinę padėtį ir kt., nustatomas atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.  

8.2 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos  

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas yra 20.2378 ha ir sutampa su UAB „Eigirdžių agrofir-

ma“ sklypo ribomis (kad. Nr. 7815/0001:113 Eigirdžių kad. v.). Sanitarinės apsaugos zona nustatyta 

įvertinus ir UAB „Eigirdžių agrofirma“ teritorijoje tokią pat kiaulininkystės veiklą vykdančios UAB 

„Merkio agrofirma“ taršos šaltinius, o taip pat su šiomis veiklomis susijusių mobilių ir stacionarių 

taršos šaltinių fizikinės, cheminės taršos, tame tarpe kvapų, vertes aplinkoje. Šių teršalų sklaidos 

skaičiavimų vertės, jų izolinijos, taršos šaltiniai pateikti PVSV 3 priede. 

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų planas pateiktos PVSV ataskaitos 2 priede.  

8.3 Kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos 

zonos ribos, Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas 

pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos 

fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis 

Šiame skyriuje informacija nepateikiama, nes SAZ nustatoma planuojamai ūkinei veiklai.  

9 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas  

9.1 Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai 

ir jų pasirinkimo pagrindimas  

Triukšmo lygiams paskaičiuoti buvo naudojama programinė įranga Cadna/A. Oro teršalų kiekiams 

bei kvapams aplinkos ore apskaičiuoti – ISC-AERMOD View.  

Demografijos, sergamumo, mirtingumo duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento, Lie-

tuvos sveikatos informacijos centro, Lietuvos Respublikos Statistikos departamento, SODROS, 

SVEIDROS ataskaitų. 

Oro taršos sklaidos skaičiavimai. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View 

matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). AERMOD View programa – tai nau-

jos kartos oro taršos modeliavimo programa, sukurta remiantis JAV Aplinkos apsaugos agentūros 
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reikalavimais. Šis modelis taikomas oro kokybei kontroliuoti ir skirtas taškiniams, plotiniams, liniji-

niams bei tūrio šaltiniams modeliuoti. Skaičiavimo metu galima įvertinti nagrinėjamos teritorijos 

geografinę platumą, paviršiaus šiurkštumą bei pagrindinius meteorologinius parametrus: vyraujan-

čią vėjo kryptį bei greitį, oro temperatūrą bei debesuotumą, modelis taip pat leidžia įvertinti nagri-

nėja-mos vietovės reljefą ir statinių aukštingumą. AERMOD View algoritmai yra skirti pažemio 

sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių 

koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti, todėl 

naudojami artimiausių meterologijos stočių matavimo realiame laike duomenys. 

AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų 

vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuo-

jamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentracijos vertė-

mis. 

Kvapų sklaidos skaičiavimai. Su nagrinėjama ūkine veikla susijusio kvapo sklaidos skaičiavimai 

buvo atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį. Programos galimybės leidžia įvertinti 

ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškinių, ploto, linijinių) išskiriamų teršalų koncentraci-

jas, bet, parinkus tam tikrus parametrus, sumodeliuoti minėtų taršos šaltinių išskiriamų kvapų sklai-

dą. AERMOD View modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek vienos, tiek kelių medžiagų kelia-

mo kvapo sklaidą. Kvapų koncentracija skaičiuojama 1,5 m aukštyje (vidutinis aukštis, kuriame 

uodžia žmogus).  

AERMOD View programa skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, pritaikant 

98,0 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su HN 121:2010 nurodyta kvapo koncentracijos ribine 

verte - 8 OUE/m3. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimai. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa 

CadnaA. Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno 

ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai - pramonės 

įmo-nės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas kelių bei tiltų konstrukcijas ir pan. Programa 

taip pat įvertina ir prieštriukšmines priemones, jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, atspindžio 

nuostolį decibelais arba absorbcijos koeficientą ir t.t.). Vienas iš programos privalumų yra tas, kad 

triukšmo sklaida skaičiuojama remiantis Europos Sąjungos patvirtintomis metodikomis (kelių 

transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – SRM II, bei oro transportui 

– ECAC. Doc. 29). 

Triukšmo lygio skaičiavimai gali būti atliekami pagal dienos, vakaro, nakties transporto eismo in-

tensyvumą, taškinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą, taip pat galima atlikti skirtingų scenari-

jų (eismo intensyvumas, greitis, sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis skai-

čiuojamame sraute) skaičiavimą ir palyginti rezultatus. Gauti rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose 

skirtingų spalvų izolinijomis - 5 dBA, o vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dBA. 

9.2 Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra pakankamai tikslūs ir objektyvūs. 

Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo metodi-

kos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų atitikimas rea-
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liai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo. Laikoma, kad pak-

laidos, susiję su skaičiavimo metodikos ir CadnaA skaičiavimo tikslumu yra nykstamai mažos. 

Oro taršos sklaidos ir kvapų skaičiavimai programa ISC-AERMOD View, kaip ir triukšmo sklaidos 

skaičiavimuose, modeliavimo rezultato tikslumas priklauso nuo naudojamo modelio atitikimo rea-

liai situacijai, ir nuo įvesties duomenų. Lagranžo teršalų sklaidos modelio patikimumas buvo ne 

kartą patikrintas remiantis modeliavimo ir matavimų rezultatų palyginimu. Oro taršos modeliavime 

gali-mos paklaidos daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų seka, todėl Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB „Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europo-

je“ I priede pagrindiniams oro teršalams yra nustatytos neapibrėžčių ribos. Laikoma, kad modelia-

vimo rezultatai, gauti ISC-AERMOD View programa, neviršija leistinų neapibrėžčių. 

10 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados 

UAB „Eigirdžių agrofirma“ ir jos teritorijoje analogišką veiklą vykdanti dukterinė įmonė UAB 

„Merkio agrofirma“ ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reika-

lavimus. 

1. Suskaičiuotos aplinkos oro taršos pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną, 

nei PŪV teritorijoje, nei už jos ribų neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių 

verčių. 

2. Suskaičiuota kvapo koncentracija nei prie komplekso sklypo ribų, nei artimiausioje gyve-

namojoje aplinkoje neviršija leidžiamos ribinės kvapo koncentracijos vertės – 8 OUE/m3.  

3. Tiek ūkinės veiklos, tiek viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio autotransporto ir su 

UAB „Eigirdžių agrofirma“ ūkine veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis 

ties įmonės sklypo ribomis neviršija nustatytų leistinų ribinių dydžių visais paros periodais. 

4. Rekomenduojama sanitarinės apsaugos zona, sutampanti su įmonės teritorijos sklypo ribo-

mis, kurio plotas yra 20.2378 ha. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai bei jų aplinka 

nepatenka. 

11 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 20.2378 ha.  

UAB „Eigirdžių agrofirma“ SAZ ribų planas (M 1:5000) pateiktos ataskaitos 2 priede. 

Taršos šaltiniai, nuo kurių siūloma nustatyti sanitarinės apsaugos zoną:  

Oro taršos šaltiniai: 

Organizuoti 

Taršos šaltinis Nr. 107 – dūmtraukis iš kieto kuro katilo, skirto administracijos ir buitinių patalpų 

šildymui; 

Taršos šaltinis Nr. 108 – dūmtraukis iš kieto kuro katilo, skirto reprodukcinio cecho patalpų 

šildymui; 
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Taršos šaltinis Nr. 109 ir Nr. 110 – dūmtraukiai iš dujinių katilų, skirtų atjunkintų paršelių patalpų 

šildymui; 

Taršos šaltinis 111-211 – stoginės ventiliacijos šachtos (toliau – ventiliatoriai), skirtos tvartų 

(fermų) Nr. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 

10.2, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13, 14.1, 14.2, 14.3 ir 14.4 vėdinimui; 

Neorganizuoti 

Taršos šaltinis Nr. 601 – separatorius, skirtas mėšlo tvarkymui; 

Taršos šaltinis Nr. 602-604 – tvenkiniai Nr. 1, 2 ir 3 (skysto mėšlo tvenkiniai), skirti mėšlo 

saugojimui; 

Taršos šaltinis Nr. 606 – mėšlidė, skirta mėšlo saugojimui.  

Kvapo taršos šaltiniai: 

Organizuoti 

Taršos šaltinis Nr. 107 – dūmtraukis iš kieto kuro katilo, skirto administracijos ir buitinių patalpų 

šildymui; 

Taršos šaltinis Nr. 108 – dūmtraukis iš kieto kuro katilo, skirto reprodukcinio cecho patalpų 

šildymui; 

Taršos šaltinis Nr. 109 ir Nr. 110 – dūmtraukiai iš dujinių katilų, skirtų atjunkintų paršelių patalpų 

šildymui; 

Taršos šaltinis Nr. 111-211 – stoginės ventiliacijos šachtos (toliau – ventiliatoriai), skirtos tvartų 

(fermų) Nr. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 

10.2, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13, 14.1, 14.2, 14.3 ir 14.4 vėdinimui. 

Neorganizuoti 

Taršos šaltinis Nr. 601 – separatorius, skirtas mėšlo tvarkymui; 

Taršos šaltinis Nr. 602-604 – tvenkiniai Nr. 1, 2 ir 3 (skysto mėšlo tvenkiniai), skirti mėšlo 

saugojimui; 

Taršos šaltinis Nr. 606 – mėšlidė, skirta mėšlo saugojimui. 

Triukšmo taršos šaltiniai:  

Stacionarūs triukšmo šaltiniai 

85 vnt. ventiliatorių (FC063-6ET(S)); 

8 vnt. ventiliatorių („Multifan“ 6D82-3PP-33); 

8 vnt. ventiliatorių („Delta fan“ 500/K/8-8/40-230); 

4 vnt. kompresorių prie skerdyklos pastato; 

Separatorinės pastatas, kuriame veikia technologinė įranga; 

30 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, skirta darbuotojų automobiliams. Į aikštelę 

atvyksta ir iš jos išvyksta 35 lengvosios autotransporto priemonės per parą dienos (7-19 val.) metu.  

 

Mobilūs triukšmo šaltiniai 

4 sunkiosios transporto priemonės (traktoriai su srutovežiais); 

1 sunkioji transporto priemonė (ratinis krautuvas); 

1 autokrautuvas. skirtas šalutinių gyvūninių produktų (toliau – ŠGP) transportavimui teritorijoje; 

1 autokrautuvas, skirtas priedų pervežimui iš sandėlio į pašarų ruošimo cechą.; 

1 sunkioji autotransporto priemonė, skirta pašarų pervežimui iš pašarų ruošimo cecho į tvartus; 

1 sunkioji autotransporto priemonė, skirta techninei priežiūrai ir teritorijoje juda aplink tvartus; 
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1 sunkioji autotransporto priemonė, skirta kiaulių pervežimui ir juda nuo kiaulių pakrovimo rampos 

iki iškrovimo rampos; 

1 sunkioji autotransporto priemonė, skirta kiaulių pervežimui ir juda nuo kiaulių iškrovimo rampos 

iki pakrovimo rampos; 

1 sunkioji autotransporto priemonė, kuri juda nuo skerdyklos ir išvyksta iš teritorijos į pristatymo 

vietas; 

1 sunkioji autotransporto priemonė, skirta ŠGP išvežimui iš teritorijos; 

1 sunkioji autotransporto priemonė, skirta grudų atvežimui į teritoriją iki sandėlio; 

1 sunkioji autotransporto priemonė, skirta priedų ir papildų atvežimui į teritoriją iki sandėlio; 

1 sunkioji autotransporto priemonė, skirta buitinių atliekų išvežimui iš teritorijos; 

1 sunkioji autotransporto priemonė, skirta degalų atvežimui į teritoriją; 

1 sunkioji autotransporto priemonė, skirta medienos granulių ir malkų atvežimui į teritoriją; 

1 sunkioji autotransporto priemonė, skirta sojos atvežimui į teritoriją iki sandėlio; 

1 sunkioji autotransporto priemonė, skirta išrūgų atvežimui į teritoriją; 

1 sunkioji autotransporto priemonė, skirta sirupo atvežimui į teritoriją; 

35 lengvosios autotransporto priemonės, atvykstančios į stovėjimo aikštelę. Autotransportas į 

aikštelę atvyksta ir iš jos išvyksta dienos (7-19 val.) metu. 

 

12 Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

stebėsenos, emisijos kontrolės 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų 

aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 133-4837, su pakeitimais) UAB „Ei-

girdžių agrofirma“ atitinka ūkio subjektų, kurie privalo vykdyti ūkio subjektų aplinkos monitoringą, 

kriterijus, pagal kuriuos privalo vykdyti požeminio vandens ir dirvožemio monitoringą. 

Kiaulių komplekso teritorijoje nuo 2002 metų vykdomas aplinkos (poveikio požeminio vandens 

kokybei) monitoringas, rengiama aplinkos monitoringo programa. Požeminio vandens kokybė ti-

riama pagal sudarytą požeminio vandens monitoringo programą. Paimto ir tiekiamo geriamo van-

dens kokybės tyrimai pagal higienos normos HN 24:2003 reikalavimus vykdomi 2 kartus metuose. 

UAB „Eigirdžių agrofirma“ vandens taršos šaltinių ir aplinkos monitoringo ataskaitas rengia UAB 

„Geomina“.  

UAB „Geomina“ 2019 m. parengtą UAB „Eigirdžių agrofirma“ aplinkos monitoringo 2018 m. a-

taskaitą. Priimtos šios išvados: 

- Kiaulininkystės ūkio teritorijoje dirvožemio kokybė gera. 2018 m. buvo atlikti pirmieji po-

veikio dirvožemio kokybei monitoringo tyrimai, stebėjimams parinkti 4 stebėjimo postai. 

Tyrimų metu nustatytas nitratų kiekis teritorijos dirvožemyje ribinių verčių nesiekia. Vadi-

nasi, nitratų kiekis dirvožemyje tiesiogiai ar netiesiogiai nekelia pavojaus aplinkai ir žmo-

nėms. Skirtingi tyrimų rezultatai teritorijoje rodo skirtingą objekto teritorijos techninę apk-

rovą. Ūkinės veiklos poveikį dirvožemio kokybei bus galima prognozuoti atlikus sekančius 

kokybės tyrimus, kurie numatyti aplinkos monitoringo programoje.  

Dirvožemio tyrimai pradėti vykdyti 2018 metais. Remiantis parengtomis Aplinkos monito-

ringo 2018 metų ataskaitos išvadomis, UAB „Eigirdžių agrofirma“ ūkio teritorijoje dirvo-

žemio kokybe gera. Tyrimų metu nustatytas nitratų kiekis teritorijos dirvožemyje ribinių 

verčių (RV) nesiekia. Tai reiškia, kad nitratų kiekis dirvožemyje tiesiogiai ar netiesiogiai 
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nekelia pavojaus aplinkai ir žmonėms. Skirtingi tyrimų rezultatai teritorijoje rodo skirtingą 

objekto teritorijos technogeninę apkrovą. Ūkinės veiklos poveikį dirvožemio kokybei bus 

galima detaliau prognozuoti sukaupus daugiau dirvožemio kokybės tyrimų, kurie numatyti 

aplinkos monitoringo programoje. 

- Vandenvietėje išgaunamo geriamo vandens cheminė sudėtis 2018 m. buvo gera. Vanden-

vietėje buvo aptiktas 2 kartus viršijantis SRV amoniako kiekis, tačiau gamtiškai švariame 

gilesniųjų sluoksnių vandenyje gali būti aptinkamas palyginti nemažas kiekis amonio (iki 

1,5 mg/l) tad nežymiai didesnė amonio koncentracija vandenvietės vandenyje tiesioginės 

taršos nerodo. Vandenvietėje buvo išgaunamas pakankamai švarus, be taršos (ūkio subjekto 

veiklos įtakos) požymių, požeminis vanduo.  

UAB „Eigirdžių agrofirma“ ūkio vandenvietėje išgaunamo iš 200-230 m gylio geriamo van-

dens cheminė sudėtis gera. Išgaunamame vandenyje, kuris naudojamas tik šio ūkio subjekto 

reikmėms, dažniausiai randamas amonio kiekis, kuris apie 2 kartus viršija RV. Toks amonio 

kiekis gilesniųjų sluoksnių vandenyje yra natūralios kilmės, todėl didesnė amonio koncent-

racija vandenvietės vandenyje nereiškia tiesioginės taršos nuo žemės paviršiaus. 

- Kiaulininkystės ūkio teritorijoje gruntinio vandens kokybė patenkinama. Pagrindinis tar-

šos židinys – šiaurinėje teritorijos dalyje esantys srutų kaupimo tvenkiniai. <...> Galima 

teigti, kad fiksuota tarša yra lokali ir neperžengia teritorijos ribų.  

Taip pat remiantis parengtomis Aplinkos monitoringo 2018 metų ataskaitos išvadomis, UAB „Ei-

girdžių agrofirma“ ūkio teritorijoje gruntinio vandens kokybė patenkinama. Pagrindinis taršos židi-

nys - šiaurinėje teritorijos dalyje esantys srutų kaupimo tvenkiniai. Viršijantis ribinę koncentraciją 

(RK) nitratų ir bendrojo azoto kiekis 2018 metais nustatytas dviejuose gręžiniuose, kurie yra šalia 

minėtų tvenkinių. Vieninteliame gręžinyje, kuris yra šalia kiaulidžių teritorijos šiaurės rytinio kam-

po, RK buvo viršyta pagal fosfatų kiekį, o gręžinyje, kuris yra prie šiaurės rytinio kiaulidžių kampo, 

tik nitritų kiekis viršijo didžiausią leistiną koncentraciją (DLK). RK ir DLK viršijimai gruntiniame 

vandenyje nustatyti tik šalia srutų tvenkinių ir prie pat kiaulidžių teritorijos, todėl galima teigti, kad 

užfiksuota tarša yra lokali ir neperžengia UAB „Eigirdžių agrofirma“ ūkio teritorijos ribų. 

Rizikos užteršti artimiausių sodybų Šašaičiai 3 ir Šašaičiai 1 Šulinius nėra, nes šios sodybos arba 

pagal vietovės reljefą yra aukščiau (Šašaičiai 3), arba tarp fermų komplekso ir sodybų yra vandens 

telkiniai (Šašaičiai 1, Eigirdžių miestelis), surenkantys gruntinį vandeni ir neleidžiantys galimai 

taršai prasiskverbti iki šulinių. Gyventojų šulinių vandens kokybės tyrimai, jų įrengimo atitikimo 

HN 43:2005 reikalavimams analizė, nėra poveikio visuomenės sveikatai vertinimo pagal Aprašą 

objektas. 

Kartą per 5 metus įmonė privalo atlikti aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventori-

zaciją. Paskutinį kartą aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita 

buvo parengta ir suderinta 2016 metais (rengėjas – UAB „Ekopaslauga“).  

Pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau – TIPK leidimas) išdavimo, atnau-

jinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) reikalavimus, UAB „Eigirdžių agrofirma“ 

ūkinės veiklos vykdymui reikalingas TIPK leidimas. Šis leidimas yra gautas, įmonės veikla kontro-

liuojama.  
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14 Priedai 

1 priedas – Juridinio asmens licencija visuomenės sveikatos priežiūros veiklai; 

2 priedas – Grafinė medžiaga; 

3 priedas – Aplinkos taršos modeliavimo duomenys (ūkinės veiklos ir autotransporto triukšmo 

skaičiavimai, aplinkos oro taršos sklaidos skaičiavimai); 

4 priedas – Kiti dokumentai; 

5 priedas – Visuomenės informavimas ir dalyvavimas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

procese. 
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Priedas Nr. 1 
 

JURIDINIO ASMENS LICENCIJA  
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI 
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Priedas Nr. 2 
 

GRAFINĖ  MEDŽIAGA  
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Plotinis kvapo ir oro taršos šaltinis; 

Plotinis triukšmo šaltinis; 

Tūrinis triukšmo šaltinis; 

Transporto judėjimo kelias; 

Linijinis triukšmo šaltinis; 

Stacionarus triukšmo, kvapo ir oro taršos šaltinis; 

Stacionarus kvapo ir oro taršos šaltinis; 

Stacionarus triukšmo šaltinis; 

Triukšmo, kvapo ir oro taršos šaltinių schema 
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Priedas Nr. 3 
 

APLINKOS TARŠOS MODELIAVIMO DUOMENYS  
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TRIUKŠMO SKLAIDOS SKAIČIAVIMAI  
PROGRAMA CADNA 
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ŪKINĖS VEIKLOS ĮTAKOJAMAS 
TRIUKŠMAS 
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ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA 

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:8000 

Sutartiniai žymėjimai: 

                   -  ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;          - gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;          - kelias;         - pastatas;                                     

    - miškas ir krūmynai;         - taškinis triukšmo šaltinis;          - stovėjimo aikštelė;         - tūrinis triukšmo šaltinis,         - linijinis triukšmo šaltinis. 
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ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA 

Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:8000 

Sutartiniai žymėjimai: 

                   -  ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;          - gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;          - kelias;         - pastatas;                                     

    - miškas ir krūmynai;         - taškinis triukšmo šaltinis;          - stovėjimo aikštelė;         - tūrinis triukšmo šaltinis,         - linijinis triukšmo šaltinis. 
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ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA 

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:8000 

Sutartiniai žymėjimai: 

                   -  ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;          - gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;          - kelias;         - pastatas;                                     

    - miškas ir krūmynai;         - taškinis triukšmo šaltinis;          - stovėjimo aikštelė;         - tūrinis triukšmo šaltinis,         - linijinis triukšmo šaltinis. 
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AUTOTRANSPORTO ĮTAKOJAMAS TRIUKŠMAS 
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AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA 

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:11000 

Sutartiniai žymėjimai: 

                                                    -  ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;          - gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;          

                                                                                      - kelias;         - pastatas;        - miškas ir krūmynai;          

                                                       

90



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA 

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:11000 

Sutartiniai žymėjimai: 

                                                    -  ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;          - gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;          

                                                                                      - kelias;         - pastatas;        - miškas ir krūmynai;          
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TRIUKŠMO ŠALTINIŲ SPECIFIKACIJOS 

 

Ventiliatorius (FF063-6ET(S)) 
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Ventiliatorius („Multifan“ 6D82-3PP-33  

(analogas) 
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Ventiliatorius („Delta fan“ 500/K/8-8/40-230) 
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Kompresorius (HG 3/155-4) 
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Kompresorius (4FC-5.2) 
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Panardinamo siurblio el. variklis (9 kW), maišyklės el. variklis (10 kW) ir separatoriaus el. variklis (5,5 kW) 

(analogai) 
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Pašarų ruošimo malūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98



Srutovežis (T-150) 
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Ratinis krautuvas („Mccormick“) 
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Autokrautuvas („Lvovo“ 40814 su traktoriaus MTZ-50 varikliu) 
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Autokrautuvas („Toyota“ 02-7FDF15) 
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APLINKOS ORO TARŠOS SKLAIDOS SKAIČIAVIMAI  
PROGRAMA AERMOD VIEW 
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SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Anglies monoksido (CO) 8 val. slenkanîio vidurkio koncentracija be fono

Šaltiniai:

4

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

119.7 ug/m^3
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D:\#DARBAI_ PROJEKTAI\Eigirdžiai\Oras\CO_sufonu\CO_sufonu.iscAERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Anglies monoksido (CO) 8 val. slenkanîio vidurkio koncentracija su fonu

Šaltiniai:

4

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

309.7 ug/m^3

105



D:\#DARBAI_ PROJEKTAI\Eigirdžiai\Oras\KD10_befono\KD10_befono.iscAERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Kietújú daleliú (KD10) 24 val. 90,4 procentilio koncentracija be fono

Šaltiniai:

103

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

4.6 ug/m^3
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SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Kietújú daleliú (KD10) 24 val. 90,4 procentilio koncentracija su fonu

Šaltiniai:

103

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

15.7 ug/m^3
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SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Kietújú daleliú (KD10) vidutinì metinì koncentracija be fono

Šaltiniai:

103

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

4.0 ug/m^3
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SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Kietújú daleliú (KD10) vidutinì metinì koncentracija su fonu

Šaltiniai:

103

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

15.9 ug/m^3
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D:\#DARBAI_ PROJEKTAI\Eigirdžiai\Oras\KD25_befono\KD25_befono.iscAERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Kietújú daleliú (KD2,5) vidutinì metinì koncentracija be fono

Šaltiniai:

103

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

2.0 ug/m^3
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SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Kietújú daleliú (KD2,5) vidutinì metinì koncentracija su fonu

Šaltiniai:

103

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

11.3 ug/m^3
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D:\#DARBAI_ PROJEKTAI\Eigirdžiai\Oras\Amoniakas_befono2\Amoniakas_befono2.iscAERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

2/3/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

1. Esama situacija: Amoniako (NH3) 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono

Šaltiniai:

106

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

140.3 ug/m^3
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SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

2/3/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

2. Planuojama situacija su papildomomis prevencinÖmis priemonÖmis: Amoniako (NH3) 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono

Šaltiniai:

107

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

35.2 ug/m^3
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SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

2/3/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

1. Esama situacija: Amoniako (NH3) vidutiní 24 val. koncentracija be fono

Šaltiniai:

106

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

159.7 ug/m^3
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SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

2/3/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

2. Planuojama situacija su papildomomis prevencinÂmis priemonÂmis: Amoniako (NH3) vidutinÂ 24 val. koncentracija be fono

Šaltiniai:

107

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

40.2 ug/m^3
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D:\#DARBAI_ PROJEKTAI\Eigirdžiai\Oras\NO2_befono\NO2_befono.iscAERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Azoto dioksido (NO2) 1 val. 99,8 procentilio koncentracija be fono

Šaltiniai:

4

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

29.2 ug/m^3
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D:\#DARBAI_ PROJEKTAI\Eigirdžiai\Oras\NO2_sufonu\NO2_sufonu.iscAERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Azoto dioksido (NO2) 1 val. 99,8 procentilio koncentracija su fonu

Šaltiniai:

4

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

32.6 ug/m^3
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D:\#DARBAI_ PROJEKTAI\Eigirdžiai\Oras\NO2_befono\NO2_befono.iscAERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Azoto dioksido (NO2) vidutinï metinï koncentracija be fono

Šaltiniai:

4

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

0.9 ug/m^3
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SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Azoto dioksido (NO2) vidutinï metinï koncentracija su fonu

Šaltiniai:

4

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

4.3 ug/m^3
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SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Sieros dioksido (SO2) 1 val. 99,7 procentilio koncentracija be fono

Šaltiniai:

4

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

143.0 ug/m^3
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D:\#DARBAI_ PROJEKTAI\Eigirdžiai\Oras\SO2_sufonu\SO2_sufonu.iscAERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Sieros dioksido (SO2) 1 val. 99,7 procentilio koncentracija su fonu

Šaltiniai:

4

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

145.2 ug/m^3
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SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Sieros dioksido (SO2) 24 val. 99,2 procentilio koncentracija be fono

Šaltiniai:

4

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

33.6 ug/m^3

122



D:\#DARBAI_ PROJEKTAI\Eigirdžiai\Oras\SO2_sufonu\SO2_sufonu.iscAERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.2 km

1:7,500

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

Sieros dioksido (SO2) 24 val. 99,2 procentilio koncentracija su fonu

Šaltiniai:

4

Receptoriþ skaiüius:

750

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

35.6 ug/m^3
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PROGRAMA AERMOD VIEW 
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D:\#DARBAI_ PROJEKTAI\Eigirdžiai\Oras\Kvapas_befono_1\Kvapas_befono_1.iscAERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.3 km

1:11,000

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

1. Esama situacija: kvapo 1 val. 98,0 procentilio koncentracija be fono

Šaltiniai:

110

Receptoriþ skaiüius:

1575

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

23.5 OU/M**3
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SCALE:

0 0.3 km

1:11,000

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

2. Planuojama situacija pradõjus pilnai veikti preparatui: kvapo 1 val. 98,0 procentilio koncentracija be fono

Šaltiniai:

110

Receptoriþ skaiüius:

1575

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

5.9 OU/M**3
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SCALE:

0 0.3 km

1:11,000

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

3.1. Planuojama situacija su papildomomis prevencinÕmis priemonÕmis: kvapo 1 val. 98,0 procentilio koncentracija be fono

Šaltiniai:

110

Receptoriþ skaiüius:

1575

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

4.8 OU/M**3
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SCALE:

0 0.3 km

1:11,000

Data:

1/15/2020

Atliko:

Laurynas þauûiúnas

UAB "DGE Baltic Soil and 
Environment"

Komentarai:

Prognozuojama situacija
UAB "EigirdåiÙ agrofirma" TelÛòs g. 11., EigirdåiÙ k., TelÛiÙ r.

3.2. Planuojama situacija su papildomonis prevencinÕmis priemonÕmis: kvapo 1 val. 98,0 procentilio koncentracija be fono

Šaltiniai:

111

Receptoriþ skaiüius:

1575

Rezultatas:

Concentration

Maksimali vertý:

4.8 OU/M**3
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS IŠDUOTOS 
APLINKOS ORO TERŠALŲ  

FONINĖS KONCENTRACIJOS 
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                Santykinai švarių kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinės metinės koncentracijos 

 

Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės 
Vidutinės metinės vertės nustatytos pagal 2018 m. nuolatinius matavimus Lietuvos oro kokybės tyrimų stotyse: 

• Kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) Aukštaitijos ir Žemaitijos IMS duomenys, Vilniaus Lazdynų ir N. Akmenės foninių 
oro kokybės tyrimų stočių duomenys;  
• Azoto dioksidas (NO2) ir azoto oksidai (NOx) Dzūkijos ir Žemaitijos IMS duomenys; 
• Sieros dioksidas (SO2) pagal mažiausią Lietuvos automatinėse stotyse išmatuotą koncentraciją;  
• Anglies monoksido (CO) sauso neužteršto troposferos oro koncentracija, pagal mokslinę publikaciją „Atmosferos 
chemija“ (S. Armalis, 2009);   
• Ozonas (O3) Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos IMS duomenys.  

IMS – integruoto monitoringo stotis 
 

                          Teršalo pavadinimas  
                           konc. matavimo vienetai 

 

               Regionas 
 

KD10 
μg/m3  

KD2,5 
μg/m3

 

NO2 
μg/m3

 

NOx 
μg/m3

 

SO2 
μg/m3

 

 
 

CO 
mg/m3 

 

O3 
 

μg/m3 ppb 

 

ALYTAUS 
 

9,4 7,6 2,8 4,9 2,2 
 

0,19 50,5 25 

 

KAUNO 
 

11,9 9,6 3,4 5,6 2,2 
 

0,19 52,5 26 

 

KLAIPĖDOS 
 

11,9 9,6 3,4 5,6 2,2 
 

0,19 52,5 26 

 

MARIJAMPOLĖS 
 

11,9 9,6 3,4 5,6 2,2 
 

0,19 52,5 26 

 

PANEVĖŽIO 
 

9,4 7,6 3,4 5,6 2,2 
 

0,19 50,9 25 

 

ŠIAULIŲ 
 

11,9 9,6 3,4 5,6 2,2 
 

0,19 52,5 26 

 

UTENOS 
 

9,4 7,6 3,4 5,6 2,2 
 

0,19 50,9 25 

 

VILNIAUS 
 

12,8 10,5 2,8 4,9 2,2 
 

0,19 50,5 25 

 © Aplinkos apsaugos agentūra, 2019  
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Priedas Nr. 4 
 

KITI DOKUMENTAI 
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Vertimas iš anglų kalbos 
/Antspaudas: Thurgovia Pramonės ir komercijos rūmai/ 
 INFORMACINĖ PRODUKTO LENTELĖ Lapas: 1 

Penergetic-g CC Data: 2013 

     Penergetic International AG 
     Romanshoner g. 24 
     CH-8592 Uttwil 
     Tel.: +41 (0) 71 466 6020 
     Faksas: +41 (0) 71 466 70 20 
1. Produkto identifikacija 
Produkto grupė  : Žaliava 
Cheminis produkto pavadinimas : Kalcio karbonatas 
Prekybinis pavadinimas  : Penergetic-g 
Prekės kodas   : ag 2003 ir 2203 
Leidimo numeris  : GHP Nr. 332360 
Gamintojas   : Penergetic Int. AG, Romanshoner g. 24, CH-8592 Uttwil 
(Šveicarija) 
 
2. Produkto aprašymas 
Rūšis   : Žaliava 
Sudėtis   : CaCO3   98,1 %  

    MgCO3    0.9 %  
    SiO2       0.55 %,  
     Al2O3     0.35 % 
     Fe2O3        0.08 % 

Išvaizda   : milteliai 
Spalva   : balta – pilka 
Kvapas   : nėra 
Pateikimas   : 2kg, 10 kg 
Charakteristikos  : sumažina kvapus, suskaidydamas paviršiaus žaliaukes ir nusėdimo 

sluoksnį bei homogenizuoja srutas ir mėšlą  
Naudojimo instrukcijos  : Pradinis dozavimas: nuo 1 kg iki 1,5 kg 100 m3  

Paskesnis pritaikymas: 5 g / gyvulio vienetui kas savaitę arba 1 kg 
/100m3   šviežių srutų 

 
3. Reikalavimai (normos)  
Teisiniai reikalavimai  : 
 
4. Požymių analizė ir nustatyta maistinė vertė 
Analizė 
PH   : 8.5 – 9.5 (100g/l prie 20oC) 
Tirpimo temperatūra  : 1340 oC (102 bar) 
Tankis   : 2.6 – 2.8 t/cm3 (20oC) 
Kietumas   : 3 (Mohs) 

Daugiau detalių rasite saugumo duomenų lentelėje: Kalcio karbonatas. 
 
5. Transporto informacija 
GGVSee/ IMDG (tarptautinių jūrinių pavojingų prekių) kodas, GGVE/GGVS, UN (pavojingų medžiagų) Nr., RID / 
ADR, ICAO/ IATA_DGR, ADNR: neklasifikuojama pagal transporto taisykles 
 
6. Direktyvos ir rekomendacijos saugojimui ir naudojimui 
 
Laikyti sausai kambario temperatūroje 
Nelaikyti ant metalinio pagrindo    
 /Antspaudas: Thurgovia Pramonės ir Komercijos Rūmai/ 
 

 
Peržiūrėtas   2218 
Thurgovia Pramonės ir Komercijos Rūmų 
8570 Weinfelden (Šveicarija)
 2009-08-11 

/parašas/ /Antspaudas: 
Thurgovia Pramonės ir Komercijos Rūmai/ 
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/Antspaudas: Thurgovia Pramonės ir komercijos rūmai/ 
 
 INFORMACIJOS APIE PRODUKTĄ LENTELĖ Lapas: 2 

Penergetic-g CC Data: 2013 

 
2 DALIS 

Detalus proceso aprašymas ir pavojaus analizė 

7. Kokybės sistema 
Buvo patvirtinta GTP (geros prekybos praktikos) – sistema  
 
8. Proceso aprašymas 
OV1: Penergetic-g gamybos paruošimas 
OV2: Penergetic-g formulės ištraukimas 
OV3: Žaliavų pateikimas 
OV4: Duomenų lentelių pateikimas   
OV5: Teisingos pakuotės patalpinimas po užpildymo mašina 
OV6: Automatinio duomenų dozavimo proceso paleidimas 
OV7: Pakuotės uždarymas 
OV8: Etikečių pritaikymas 
 
9. Pavojaus analizė 
Pagal turimus duomenis apie kalcio karbonatą produktas nėra pavojingas nei žmonėms nei aplinkai 
 
10. Stebėjimo aprašymas 
M1: Formulės ir žaliavos patikrinimas (nuolatinė kontrolė) 
M2: Duomenų lentelių tikrinimas (kiekvienai gamybai) 
M3: Pakavimo medžiagos tikrinimas (nuolatinė kontrolė) 
M4: Etikečių / partijos Nr. tikrinimas (kiekvienai gamybai) 
M5: „Galiojimo termino / pardavimo datos“ kontrolė 
M6: Pavyzdžio rezervas 
 
11. Pirmosios pagalbos priemonės 
Įkvėpus:  Išeikite į gryną orą. Jeigu turite nusiskundimų, kreipkitės į medikus. 
Po kontakto su oda: Nuplaukite vandeniu. 
Po kontakto su akimis: Nuplaukite vandeniu. Esant dirginimui, kreipkitės į medikus. 
Nurijus:  Gydymas pagal simptomus. Jeigu turite nusiskundimų, kreipkitės į medikus. 
 
12. Ekologinė informacija 
Kalcio karbonatas kietoje formoje yra žemės paviršiaus uoliena. Ištirpintas jis yra natūralus ir pagrindinis 
gamtinių vandens kūnų komponentas. Todėl jis neturi neigiamo poveikio aplinkai. Tačiau yra vienas apribojimas 
- koncentruotos kalcio karbonato suspensijos gamtiniuose vandens kūnuose gali turėti neigiamą poveikį vandens 
organizmams. 
 
13. Toksinė informacija 
ŪMUS ORALINIS TOKSIŠKUMAS LD50 oralinis, žiurkės = > 5000mg/kg 
 
 

Vertimas tikras ir atitinka pateiktą dokumentą 
Versta Rasos Tarabildienės firmos Vertimų biure (Gedimino 47-205, Kaunas) 
vertėja - Rasa Tarabildienė, 
Esu įspėta dėl melagingo vertimo, pagal Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnį. 
 
 

/Antspaudas: Thurgovia 
Pramonės ir Komercijos 

Rūmai/ 
 

/Antspaudas: Thurgovia 
Pramonės ir Komercijos 

Rūmai/ 
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Penergetic G product influence in ammonia 
 

 

Doing trial was selected 2 pig barns. In one barn was used Penergetic G product or in second no products were used 
and measure as control. In both barns was measuring ammonia in air, ammonia in feces, humidity and temperature 
in barns. 

 

 

Table No.1 Time and measurements of trial  

House 
with 
Penergetic G 

 
Time Date 

 

Ammonia in air  
(PPM) 
 

Ammonia in 
feces (PPM) 
 

Humidity 
(%) 
 

Temperature (°C) 
 

1 

10.20-11.30 
2016-06-16 7,22 26,33 67,78 33,08 

9.50-10.55 
2016-07-13 7,33 32,56 65,9 34,07 

9.35-10.40 
2016-08-21 11,33 36,44 77,62 33,47 

8.56-10.00 
2016-09-16 11,56 39,78 86,13 29,61 

House 
control 

 
Time Date 

Ammonia in air  
(PPM) 

Ammonia in 
feces (PPM) 

Humidity 
(%) Temperature (°C) 

2 

11.35-12.25 
2016-06-16 8,56 28,56 67,64 33,82 

10.55-11.25 
2016-07-13 12,33 50,33 63,88 35,62 

10.45-11.42 
2015-06-21 12,56 52,44 74,61 32,87 

10.08-10.56 
2016-09-16 15,89 61,11 80,11 31,44 

 

 

Table No.2 Average of Ammonia gas level in air (ppm) 

House   
Average of Ammonia gas level in air (ppm) 

June July August September Average 

1 House 1 Penergetic 6,33 5,00 5,50 7,35 6,04 
2 House 2 Control 8,56 12,33 12,56 15,89 12,33 
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In first barn ammonia concentrate in air Penergetic product reduced more than 50% comparing with control barn 
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Table No.3 Average of Ammonia gas level in feces (ppm) 

House   
Average of Ammonia gas level in feces (ppm) 

June July August September Average 

1 House 1 
Penergetic  26,33 32,56 36,44 39,78 33,77 

2 House 2 
Control 28,56 50,33 52,44 61,11 48,11 

 

 

 

 

In first barn ammonia concentrate in animal feces Penergetic product reduced more than 30% comparing with 
control. 
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Žemės ūkio ateitis ™ 
 

 

Optimalus Srutų ir mėšlo       

apdorojimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pašalina nemalonius amoniako ir sieros kvapus 

• Srutos tampa homogeniškos 

• Nedegina augalus išlaistant į laukus  

• Skatina humuso ir organinio dirvožemio formavimąsi 

• Mažina požeminių vandenų taršą 
 

 

Panaudojimas 

• srutų talpykloms ir lagūnoms 

• Požeminėms srutų talpoms - duobėms 

• Tvartuose – srutų kanaluose per grotelines 

grindis
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Srutų aktyvatorius 
 

"Probleminių atliekų perdirbimas į vertingas 

organines trąšas" 
 

PRIVALUMAI 

• Optimizuoja - pagerina srutas ir skystą mėšlą 

• Stimuliuoja gilesnį srutų suskaidymą rūgimo procesu (aerobinis procesas), priešingai nei 

labiau įprastas ir mažiau pageidautinas puvimas ir skilimas (anaerobinis procesas) 

• sumažina nemalonaus kvapo dujų išsiskyrimą, įskaitant vandenilio sulfidą, amoniaką ir 

(bekvapes) metano dujos 

• Mažina nuotekų kanalų kamščius ir plaukiojančiųjų sluoksnių (plutos) ir sukietintos 

sedimentacijos sluoksnių susidarymą 

• Susidaro vienalytės ir laisvai tekančios srutos 

• Mažiau maišyti ir aeruoti talpose laikomas srutas 

• Panaudojant kaip trąšą sumažina deginamąjį poveikį augalams, geriau įsisavina 

• Mažina trąšų ir chemikalų poreikį dirvoms 

• Mažina kenksmingų vabzdžių ir vabzdžių lervų atsiradimą 

• Sumažina amonio azoto (vertingos augalams medžiagos) praradimą srutose 

• Optimizuoja organinio tręšimo efektą, kuris aktyvina dirvožemį ir prisideda prie geresnės 

augalų mitybos 

• Sukuria vertingas organines trąšas, palengvinančias subalansuotą maistinių medžiagų 

tiekimą augalams ir dirvožemiui 

• Nėra jokios chemijos, nereikalauja didelių kapitalinių investicijų, mažina energijos 

suvartojimą 

• Ekologiškas ir ekologiškai subalansuotas produktas 

 
 
PRODUKTAI 

“Penergetic g” - kiaulių srutoms 

“Penergetic g” - galvijų srutoms ir skystam mėšlui 
 

 

165



VEIKSMO PRINCIPAS 

 

"Penergetic" veikimas yra grindžiamas "informacijos perdavimo technologija", kuri naudoja 

patentuotą procesą įterpti informaciją iš deguonies ir mineralų į donoro perdavimo terpę. Ši 

informacija suaktyvina aerobinius mikroorganizmus, sustabdo puvimo procesą ir stimuliuoja 

naudingą rūgimo procesą. Kadangi kiaulių srutos panaudojus “Penergetic g galvijų srutoms ir 

skystam mėšlui” kartais lėčiau reaguoja į produktą,  specialiosios savybės (informacija) buvo 

įtrauktos į “Penergetic g kiaulių srutoms”, kad pagreitinti veikimo procesą. 

 

PANAUDOJIMAS IR REKOMENDUOJAMOS DOZĖS 

 

Pirminis panaudojimas: 100 kubinių metrų srutų, sumaišykite nuo 1 kg iki 1,5 kg Penergetic g 

su dideliu kiekiu vandens ir įpilkite į požemines duobes, srutų kanalus/lagūnas ir nuotekų kanalus.  

Kiekvienas sekantis panaudojimas: pridedama 5 g vienam santykiniam gyvulių vienetui (SGV) 

* kas savaitę arba 1 kg kiekvienam papildomam 100 kubinių metrų srutų ar skystų mėšlo nuotekų 

kanaluose ar požeminėse talpose.  
* Informacija apie SGV ekvivalentus, pavyzdžius: karvė = 1 SGV; Paršavedė = 0,4 SGV; kiaulė 25-40 kg = 0,06 SGV 

 

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMO METODAS 

 

a. Nuotekų kanaluose be slankiojo paviršinio sluoksnio (plutos) 

Ištirpinkite  “Penergetic g” su gausiu vandens kiekiu laistymo įrenginyje ir supilkite 

tolygiai į kanalą arba per grotuotas grindis. Geresni rezultatai pasiekiami, kai 2/3 

rekomenduojamos dozes išpilami į kanalo pradžią. 

b. Nuotekų kanaluose su slankiuoju sluoksniu (pluta) 

kiekviename kvadratiniame metre plūduriuojančio sluoksnio (plutos) pradurkite po dvi 

skyles ir pro jas, įstatę piltuvus į skystą srutų sluoksnį supilkite Penergetic g ištirpintą 

vandenyje. 

c. Srutų rezervuare arba lagūnoje 

Įpilkite Penergetic g/vandens mišinį i veikiantį maišymo mechanizmą. Jei maišymo 

mechanizmas nėra įrengtas, pradurkite slankųjį sluoksnį (plutą) su cisternos siurbimo žarna 

ir per ją supilkite Penergetic g/vandens mišinį. Po to, sutraukite pakankamai srutų iš talpos 

arba lagūnos atgal į cisterną, kad užpildyti rezervuarą, tada supumpuokite jį atgal į srutų 

talpą ar lagūną. Kai labai didelės srutų talpyklos arba lagūnos, ši procedūra turėtų būti 

pakartota kelis kartus. 

d. Požeminėse duobėse ir kanalizacijos valymo kanaluose 

Ištirpinkite Penergetic g  dideliame vandens kiekyje ir supilkite jį tolygiai į tuščią duobę ar 

kanalą. Kartokite šią procedūrą kiekvieną kartą, kai kanalas arba duobė ištuštinami. 
 

Kai Penergetic g pradeda veikti 

 

Prasidėjus reakcijai, pakanka sumaišyti Penergetic g su pakankamu kiekiu vandens ir išlaistyti per 

grotelinių grindų tarpus. Tai turi būti atliekama reguliariai ir ne rečiau kaip kas 14 dienų. 

.
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Probleminių atliekų transformavimas į vertingas organines trąšas 

 
Srutos - kaip "problema", kurią reikia išspręsti. 

Kasdienės srutų problemos yra žinomos bet kuriam pieno ar kiaulių augintojui: užsikimšę nuotekų kanalai, slankieji sluoksniai (pluta) ir 

sukietėję nuosėdų sluoksniai srutų talpyklose reikalauja intensyvaus sumaišymo prieš pradedant traukti srutas. Taip pat aštrus dujų 

kvapas iš duobių ir mėšlo kanalų, papildomas dujų išsiskyrimas maišant, traukiant ir laistant srutas, galimas augalinių kultūrų 

nudeginimas srutomis išlaistant bei apžiūra po purškimo ir daugelis kitų problemų. Dažnai, nepaisant geriausių ūkininkų pastangų, srutos 

neduoda pageidaujamo tręšimo efekto. Dėlto dažnai reikia papildomų tręšimų ir kitų augalų apsaugos priemonių panaudojimo. 

 

Pagrindinė problema - puvimas 
Paprastai srutos tampa problemišku atliekų produktu, kai mėšlo ir srutų irimas vyksta puvimo procesais. Tai yra susijęs su anaerobinėmis 

sąlygomis, t. y. deguonies nebuvimu. Anaerobinis srutų irimas lemia kenksmingų dujų, įskaitant vandenilio sulfidą, amoniaką, ir 

bevandenių metano dujų susidarymą. Taip pat problema yra kvapo laikikliai mėšle - indolas ir skatolas (3-metilindolas) – kurie pritraukia 

kenksmingus vabzdžius. Šie kiaušinius deda į srutas, iš jų išsivysto lervos, kurios lieka srutose naudojamos pasėliams tręšti. Tai sąlygoja 

pasėlių užkrėtimą, pažeidimus ir nuostolius, todėl atsiranda būtinybė papildomai naudoti pesticidus. Be to, anaerobinėje srutų terpėje 

prarandama vertinga medžiaga - amonio azotas, nes azotas paverčiamas amoniaku, kuris augalams neprieinamas. 

 

Deguonis per aeraciją? 

Tradicinis deguonies įvedimo į srutas būdas yra mechaninis aeravimas naudojant maišytuvus arba kompresorius. Tačiau šis techninis 

metodas tampa problema, kai susiduriama su dideliu kiekiu srutų, kurių negalima veiksmingai maišyti kiekvieną dieną. Tuomet greitai 

susidaro plūduriuojantys sluoksniai (pluta), kuri apsunkina deguonies patekimą į srutas ir taip sustiprinama anaerobinė aplinka. Metinės 

energijos sąnaudos maišymui ir aeravimui taip pat gali būti reikšmingos ir didelės. 

 

Natūralus sprendimas - rauginimas 
Bet yra ir kitas būdas! Paprastas ir natūralus būdas paversti srutas vertingomis organinėmis trąšomis - aktyvinti rūgimo procesus srutose, 

kurie vyksta tik deguonies pagalba. Rūgimas į skilimo  procesą įtraukia pelėsių grybelius, mieles ir daugelį kitų mikroorganizmų, apima 

keletą biologinių procesų, kurie yra itin svarbūs išsaugoti pusiausvyrą gamtoje. Pelėsiniai grybai labai greitai sujungia amoniaką, kuris 

pirmame rūgimo proceso etape panaudojamas sudarant amonio azotą, kuris vėliau augalų gali būti panaudojamas kaip lėto išsiskyrimo 

azoto šaltinis. Žalingos ir nemalonaus kvapo biodujos taip pat iš esmės pašalinamos, ir tai duoda pastebimą skirtumą per visa naudojimo 

laiką. Taigi sveika, išrūgusi srutų suspensija yra svarbi pastovios medžiagų valdymo ciklo sistemos dalis, kuri duoda naudą dirvožemiui, 

augalams, gyvūnams ir žmonėms. 

 

Dumblo aktyvinimas 
Geriausias sprendimas yra paprastas būdas, kuris aktyvuoja aerobines bakterijas, vengiant naudoti išorinę energiją ir kt. aplinkai 

kenksmingus veiksnius. Penergetic g turi specifines aktyvaus deguonies savybes ir reaktyvuoja gyvybinius procesus srutose. Puvimo 

bakterijos žūva ir deguonis, esantis srutose, aerobiškai aktyvuojamas. Greitai susidaro deguonį gaminanti ir kvėpuojanti biomasė. 

Besivystantys mikrodumbliai, pakeičia srutų spalvą iki tamsiai žalios, o bakterijų atliekamas darbas srutas paverčia homogeniškomis. Per 

tam tikrą laiką slankieji sluoksniai (pluta) ir nuosėdos ištirpsta. Kaip natūralus šių procesų šalutinis poveikis - kvapas susilpnėja. 

Perrūgusios suspensijos, gaunamos naudojant Penergetic g naudojimas kaip trąšą, leidžia sumažinti komercinį cheminių trąšų 

panaudojimą. 

 
 

PASIEKIAMAS REZULTATAS – PENERGETIC g sukuriamas 
aerobinis procesas homogenizuoja srutas. 

 

 
 

Srutų duobė prieš naudojant Penergetic g 

[sunkiosios dangos - plutos sluoksnis akivaizdus] 

 

 
Daugiau informacijos 

kreipkitės 

 
Penergetic g panaudojimas sukelia 

plūduriuojančio sluoksnio(plutos) ir 

nuosėdų sluoksnių ištirpinimą.  

www.penergetic.com

Procesas sukuria visiškai homogeninę 

laisvą tekančią struktūrą. Taip pat 

sumažėja kvapas.

+370 611 30407                     e-mail:veta@veta.lt              w w w . v e t a . l t
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Instrukcijos 
 

Paaiškinimai – 
Nauda – 

Veikimo būdas – 
Produkto Informacija – 

 Panaudojimas – 
Naudojimo rekomendacijos – 

 Bandymo instrukcijos– 
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Paaiškinimai 
  
Pasinaudokite biostimuliacija naudojant "Penergetic" technologiją homogeniškesnėms 

srutoms ir vertingam mėšlui.  

Penergetic g optimizuoja srutas ir skystą mėšlą. Produktas paverčia srutas ir mėšlą 

homogeniška konsistencija. Aerobinis konversijos procesas sumažina plūduriuojančius ir 

nuosėdų sluoksnius ir padeda sumažinti blogų kvapų išsiskirimą. Optimizuota konsistencija ir 

puvimo būklė daro srutą ar mėšlą vertingesnį, dėl to tręšimo metu tampa naudingesnės 

(mažiau deginančios). 

 

Srutose ir mėšle esančios medžiagos tampa lengviau prieinamos augalui 

 

Privalumai 
 

 Srutų ir skysto mėšlo homogenizavimas 

 Nuosėdų ir plutos sluoksnio sumažinimas 

 Anaerobinio mėšlo pavertimas į naudingą aerobinę trąšą 

 Kvapo mažinimas 

 Pagerintas augalų suderinamumas 

 Pagerintas mikroklimatas 

 Skatina aerobinį skaidymą 

 Sumažėja šlapimo nelaikymo poreikis 

 Homogeniškos srutos 

 Mažiau apdegina augalus 

 Lengvesnis maistinių medžiagų įsisavinimas 

 Retesnis purkštukų užsikišimas 

 Didesnė trąšų vertė 

 Lengva taikyti 

 Sumažinamas blogas kvapas 

 Mažesnis išsiplovimas 

 Tinka karvių ir kiaulių mėšlui 
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Veikimo būdas 
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Panaudojimas 
 

Penergetic Internatiol AG teikia bendrasias rekomendacijas. Tai yra bendros rekomendacijos, 

kurias reikia koreguoti atsižvelgiant į vietos sąlygas. Įtakojantys veiksniai: srutų 

konsistencija,hygienos lygis, veterinariniai produktai ir t.t 

Penergetic G gali būti naudojamas kartu su kitais produktais. Tačiau reikia atsižvelgti į kitų 

produktų gamintojų rekomendacijas. 

Sausam panaudojimui, geriausia maišyti Penergetic G su sausais produktais. Skystam 

panaudojimui, ištirpinti Penergetic G vandenyje ir išlieti į kanalą. Optimaliam efektui gauti, 

rekomenduojame produktą naudoti reguliariai. 

 

Nuotėkų kanaluose, kuriuose nesusidariusi pluta 
. 

Maišant Penergetic G su vandeniu, naudojant laistytuvą, tolygiai išlieti į kanalą. Gauti 

geresnius rezultatus, galima supilti 2/3 normos kanalo pradžioje. 

  

Srutų rezervuaruose arba lagūnoje 
Pilkite Penergetic G ir vandens mišinį virš besisukančio maišytuvo.Jeigu maišytuvas 

neįrengtas, su žarna išpumpuokite skystas srutas , supilkite Penergetic G ir vandens mišįnį į 

rezervuarą ir supilkite atgal srutas. Dideliuose rezervaruose ir lagūnose tai turėtų būti atlikta 

per kelias vietas. 

  

Požeminėse duobėse ir valymo kanaluose 
Sumaišykite Penergetic g su vandeniu laistymo įrenginyje ir supilkite tolygiai per tuščią kanalą 

arba duobę. Kartokite šią procedūrą kiekvieną kartą, kai kanalas arba duobė išdžius. 

Negalima maišyti su riebalinėmis medžiagomis 
Sauso ir skysto produkto maišymas yra galimas. 

 

Kaip atlikti bandymus, rasite šio dokumento apačioje. 
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Naudojimo instrukcijos 

 

LSU konversijos raktas 
Rūšis Rodiklis 

Galvijai iki 1 metų 0.3 

Galvijai 1-2 metų 0.7 

Galvijai virš 2 metų 1.0 

Karvės 1.0 

Paršeliai iki 25 kg 0.02 

Paršeliai iki 40 kg 0.06 

Penamos kiaulės virš 40 kg 0.2 

Paršavedė 0.4 

Vištos dedeklės 0.02 

Veislinės antis, kalakutai, žąsys 0.04 
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Bandymo instrukcijos 
Paprasčiausias bandymo variantas susideda iš dviejų bandymų serijos, vienas su Penergetic 

ir vienas be (kontrolė). Norėdami gauti geriausius rezultatus, atsižvelkite į šias instrukcijas. 

 

Prevencijos priemonės prieš nepageidaujama poveikio perdavimą 

 Penergetic produktai turi sąvybę perduoti savo informaciją aplinkai. Pavyzdžiui, stiklinis 

indas kuriame buvo laikomas Penergetic, gali perteikti informaciją daiktui, kuris bus įdėtas į 

tą patį indą po Penergetic, net ir po kruopštaus išvalymo. Todėl būtina naudoti atskirtus 

indus, purkštuvus ir t.t. 

 Naudota įranga dar gali turėti Penergetic poveikį daugiau negu kelias savaites. 

 Jeigu naudojama didelė technika (traktoriai, purkštuvai), pirmiausia apdorokite kontrolę, ir 

tada apdorokite Penergetic. Po to kruopščiai išplaukite 

 Testai neturėtų būti atliekami ant po paties metalinio ar stiklinio stalo, nes informacija gali 

persiduoti. 

 

Kaip pasiruošti ir dokumentuoti bandymus? 

 Paskirti atsakingą asmenį, kuris atliks bandymus. 

 Aukštos kokybės nuotraukos taip pat būtinos. 

 Panaudokite prieš tai buvusių bandymų duomenis bei analizes, buvusias be Penergetic, tai 

padės susidaryti aiškesnį vaizdą apie pokyčius. 

 Panaudokite ankstesnio bandymo analizės duomenis , jei nėra , atlikite prieš prasidedant 

bandymui. 

 Detalus aprašymas esamos informacijos. 

 Galutinio tikslo aprašymas. 

 Sukurkite ataskaitos dokumentą, kur visi duomenys (panaudojimo laikai, dozes ir tt.) būtų 

detaliai ir tiksliai užrašomi. 
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 

Šaldymo mišinys R-404A 
Pagal ES reglamentą Nr. 1907/2006 

 
 
1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS    
 
Pavadinimas: Šaldymo mišinys R0404A, HFC0404a  
Cheminės medžiagos grupė: halogenintas angliavandenilis.  
Naudojimo sritis: šaldymo agentas pramoninei šaldymo įrangai.  

Tiekėjas:  UAB „Genys“ 
Lazdijų g. 20, Kaunas LT-46393 
 
2. GALIMI PAVOJAI  
 
Šis produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas. ES direktyva 1999/45/EC.  
Poveikis  žmogui:  
Labiausiai  pavojingos  medžiagos  savybės: atviroje  erdvėje  nėra  pavojingas. Pasižymi  silpnu  
narkotizuojančiu    poveikiu.  Esant    didelėm    garų  koncentracijoms    sukelia    dirginantį    poveikį  
gleivinei, odai ir gali sukelti širdies  kraujagyslių  sutrikimus.  Kadangi  dujos  sunkesnės  už  orą,  jos  
kaupiasi  prie  grindų,  žemumose,  rūsiuose  ir  kanaluose. Tokiu  būdu  žmogus  negalės  kvėpuoti  dėl  
deguonies  trūkumo.  Medžiagai  skylant  susidaro žmogui pavojingos medžiagos: vandenilio fluoridas, 
anglies monoksidas ir fluorofosgenas.  
Pastebimi  simptomai ir požymiai:  
Patekus  ant  odos  skysčiui gali  sukelti  odos  audinių  nušalimus: jautrumo  praradimas, odos  
paraudonavimas, puslių  atsiradimas. Įvykus  ketvirto  laipsnio  nudegimui: audinių  apmirimas. Patekimas  į  
akis: akies  obuolio  paraudimas, rainelės apšalimas.  
 

3. SUDĖIS/INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS  
 
Freonas R404A.   
UN numeris 0 3337  
Sudėtis:  
Pentafluoretanas.  
Cas numeris: 35403306  
EINECS numeris: 206055708  
Cheminė formulė: F3C0CHF2 
Kiekis mišinyje 0 44%  
1,1,1 – Trifluoretanas.  
Cas numeris: 42004602  
EINECS numeris: 206099605    
Cheminė formulė: F3C0CH3 
Kiekis mišinyje 0 52%  
 
1,1,1,2 tetrafluoretanas.  
Cas numeris: 81109702  
EINECS numeris: 212037700  
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UN numeris: 3159  
Cheminė formulė: F3C0CH2F  
Kiekis mišinyje 0 4%  
Cheminės medžiagos grupė: halogenintas angliavandenilis.  
 
4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS  
 
Įkvėpus: grynas  oras, kvėpuoti  deguonimi, ramybė, šiluma. Nustojus  kvėpuoti  daryti  dirbtiną   
kvėpavimą. Sudirginus  kvėpavimus  takus  ir  ryklę – praskalauti  vandeniu nesukeliant vėmimo.   
Kreiptis  į  medikus.  
Esant    kontaktui    su    oda:  Patekus    ant    odos    skysčiui,  jis  gali    sukelti    odos    audinių   
nušalimus. Pažeistą vietą praplauti  odą  šiltu vandeniu ir muilu, o  atsiradus  pūslėms – uždėti   
aseptinį tvarstį.  Kreiptis  į  medikus.  
Patekus  į  akis: Gausiai  plauti  po tekančiu vandeniu, įlašinti  akims  skirtų  dezinfekuojančių   
lašų.  Nedelsiant  išimti  kontaktines  linzes,  jeigu  žmogus  jas  nešioja.    Nedelsiant  kreiptis  į  
medikus. 
 

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS   
 
Charakteristika:  Esant  atmosferinėms  sąlygoms,  freonas  R404A  yra  nepavojingas  gaisrui    ir   
sprogimui. Tiktai dėl padidėjusios aplinkos temperatūros, talpyklų slėgis gali padidėti iki kritinės  
talpų  gamintojų  skaičiuotos  ribos  ir  taip  sukelti  talpos  suirimą.  Taip  pat  esant  tam  tikram  
sąlygom,  gali  susidaryti  dujų  –  oro  sprogus  mišinys.  Iš  trijų  komponenčių,  esančių  mišinyje,  
tikrai 1,1,1 – trifluoretanas teoriškai gali sudaryti tokį mišinį.  
Termodestrukcija:  esant    aukštai  temperatūrai    išsiskiria    pavojingos  medžiagos:  anglies   
monoksidas, vandenilio  halogenidai ir kiti.   
Asmeninės  apsaugos  priemonės: Dujokaukė ir dujų nepraleidžianti hermetiška apranga.  
Gesinimo  specifika: esant  galimybei, tarą  pašalinti  iš  gaisro  apimtos  patalpos. Pilti  didelį   
kiekį  vandens. Tinka visi įprastiniai gesintuvai: milteliniai, anglies dioksido ir putų. Netinkama  
gesinimo priemonė – labai stipri vandens srovė.  
 

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS  
 
Vengti medžiagos patekimo ant akių ir odos.  
Personalo  veiksmai:  užsivilkti    apsauginį    kostiumą    ir    dujokaukę.  Pašalinti    ugnies  židinį. Esant  
intensyviam  dujų  nutekėjimui  suteikti  galimybę  išeiti  dujoms  į  lauką. Izoliuoti   
rajoną,  kol    dujos    pilnai    neišsisklaidys.  Gaisro    atveju    jei    galima    reikia    šaldyti    balionus. 
Nesiartinti  prie  balionų. Nerūkyti.  
Pasekmių  likvidavimas: Patalpos  išvėdinimas.  
Aplinkos apsauga:    
Užterštą dirvožemį ir kitą plotą apipilti absorberiais ir juos vėliau atitinkamai utilizuoti.  
 

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS  
 

Saugumo  priemonės  dirbant  su  medžiaga:  
Patalpoje  turi  būti  įrengta ištraukiamoji  ventiliacija. Visa  armatūra  ir  vamzdynas  turi  būti   
hermetiški.  Dujų  iš  balionų  nepurkšti  į  atvirą  liepsnos  šaltinį.  Visa  užteršta  įranga  būtina  
nedelsiant praplauti vandeniu.  
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Saugojimo  sąlygos:  Uždaros  patalpos, apsauga  nuo  tiesioginių  saulės  spindulių.   
Patalpoje pagal galimybes palaikyti pastoviai neaukštą temperatūrą, ne aukštesnę negu +50°C.   
Nesuderinamos  medžiagos: šarmai, alkoholiatai  ir  vanduo.  
Sandėliai turi būti pažymėti skiriamuoju ženklu “Nedegios suspaustos dujos”.  
Medžiagos, naudojamos talpų gamybai – plienas ir nerūdyjantis plienas. Netinkamos medžiagos  
– įvairių rūšių plastikas ir plienas, legiruotas daugiau negu 2% magnio.  
 
8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA  
 
Ribinė  koncentracija: nėra. 
Priemonės, užtikrinančios  produkto  kiekį, neviršinantį  leistinų  koncentracijų: hermetinės   
transportavimo  taros, nekelti  temperatūros  aukščiau  100°C.  
Personalo  apsaugos  priemonės:  
Bendros rekomendacijos: visais įmanomais metodais apsaugoti  personalą  nuo  suskystintų  dujų  patekimo   
ant    odos  ir akių.  Sukomplektuoti  darbinius  – apsauginius  drabužius, akinius,  odinės pirštines ir batus.  
Jeigu yra tikimybė skysčio purslų atsiradimas – būtina nešioti apsauginį veido skydą.  Būtina    laikytis    
asmeninės    higienos    taisyklių.  Darbo  vietoje  nerūkyti,  nevalgyti  ir negerti.  
Organų  apsauga: Kvėpavimo    takų    apsauga:  esant    įprastom    sąlygom    papildomų  priemonių  imtis  
nereikia, avarinėse  situacijose – dujokaukė. Būtina atkreipti dėmesį į dujokaukės tinkamumą ir atsparumą 
halogenintų angliavandenilių poveikiui.   
Reikalavimai sandėliavimo patalpoms: Patalpa  turi  būti  gerai  ventiliuojama.  Esant galimybei,  
įrengti  nuotėkio  daviklius,  kurie signalizuotų apie dujų nutekėjimą ir priverstinai įjungtų 
ištraukiamąją ventiliaciją.  
 

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS  
 
Fizinis  būvis: dujos.  
Spalva: bespalvis.  
Kvapas: silpnas  chloroformo  kvapas  
Virimo  temperatūra: -46.0°C.  
Lydymosi temperatūra: nėra duomenų.  
Pliupsnio temperatūra esant atmosferiniui slėgiui: 728°C   
Sprogimo ribinė koncentracija (OEG): 10,2%.  
Normaliomis sąlygomi nedegus.  
Kritinė temperatūra: +72°C  
Kritinis slėgis: 37,4 bar.   
Skyščio tankis esant 20°C: 1.05 g/cm3  
Dujų tankis esant 0°C: 3.08 g/1000cm3  
Tirpumas vandenyje esant 20°C: labai nežymus.  
 

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS  
 
Bendros savybės:esant  normaliom  salygom visiškai inertiškas.  
Transformacija: transformuojasi  į  vandenilio fluoridą ir anglies oksidus ir fluorofosgeną.   
Pavojingi  destrukcijos  produktai: vandenilio fluoridas, anglies monoksidas ir fluorofosgenas.   
Sąlygos, iššaukiančios  pavojingus  pakitimus: aukšta temperatūra, kontaktas su šarminiais ir  
žemės šarminiais metalais. Miltelių pavidalo aliuminis ir cinkas sukelia skilimo reakciją.  
Kontaktas su stipriais oksidatoriais (tokiais kaip kalio permanganatas, kalio perchloratas ir  
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panašiai) gali sukelti sprogimą.  
Terminės destrukcijos temperatūra: > 250°C.  
 

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA  
 

Freono toksiškumą apibudina sekantys parametrai:  
Aštrus  toksiškumas:  LC500 >500000 ppm 0 4 h trukm÷s ekspozicija (žiurk÷ms).  
Specifinis  poveikis  gyvūnams:  esant  trumpam  (5015s)  kontaktui  su  akimis    nepastebimas  joks neigiamas  
poveikis.  Net  ir  įkvėpus  garų  buvo  pastebėtas  tik  labai  nežymus  toksinis  poveikis. Paveikus peles 
200000 ppm garų koncentracija jau pastebėti centrinės nervų sistemos sutrikimai, o  nuo  270000  ppm  beveik  
pusei  bandomų  pelių  pastebėtas  narkotizuojantis  poveikis.  Mirtini atvejai pastebėti tik 4 gyvūnų rušims ir 
tik esant koncentracijai daugiau negu 500000 ppm. Būtina vengti skysčio patekimo ant odos ir akių. Pasekmė 
gali būti ne tik audinių atvėsimas, bet ir  pavojingas  nušalimas.  Blogai  vėdinamose  patalpose  garuojančios  
dujos  gali  išstumti  orą  ir tokiu  būdu  žmogus  negalės  kvėpuoti  dėl  degonies  trūkumo.  Esant  gaisrui  ar  
kitaip  inicijuotam freono skilimui gali susidaryti fluoro vandenilis, kuris gali stirpiai pažeisti plaučius.  
 
Kitos poveikio pasekmės:  
Vėžinių susirgimų nesukelia.  
Kumuliatyvumas  silpnas.  
Genetinis - mutageninis poveikis:  nėra.  
Koncerogeninis poveikis: nėra.  
Poveikis reprodukcijai: nėra.  
 

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA  
 
Bendra charakteristika: vengti  patekimo  į  aplinką.  
Transformacija aplinkoje: 
Nebiologinis  suardymas  fotooksidacijos  metodu.  T 1/2=  10.9  metų  (R404A),  T 1/2=  28,2  metai  
(R125) esant ore pakankamam kiekiui laisvų OH radikalų. Skilimo produktai: anglies dioksidas,  
fluoro vandenilis, trifluoracto rūgštis.   
 
Ozono ardymo potencilas ODP = 0,0 (ODP R11=1).  
Šiltnamio efekto koefecientas GWP R11= 0,94 (GWP R11=1).   
Šiltnamio efekto koefecientas GWP CO2= 3922 (GWP CO2=1).   
 
Toskiškumas:  
Žuvims:      LC50: 350mg/l (96h trukm÷ R404A)  
                   LC50: >40mg/l (96h trukm÷ R404A)  
Dafnijoms: EC50: 980 mg/l (48h trukm÷ R404A)  
                   EC50:  300 mg/l (48h trukm÷ R404A)  
 
Bioakumuliacija:  
Aplamai  produktas  nepasižymi  neigiamu  poveikiu  dėl  kelių  priežaščių:  labai  mažas  poveikis  
vandens gyvūnijai, produktas lakus, oganizmai medžiagos neakumuliuoja.  
 

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS  
 
Šios atliekos priskiriamos pavojingoms atliekoms.  
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Šalinti atliekas pagal vietos administracijos reikalavimus  
Preparato atliekos: Rekomenduojama šalinti autorizuotose įmonėse kaip pavojingą atlieką.  
Atliekų statistinės klasifikacijos kodas pagal EWC: 14 06 01.  
Užterštos pakuotės:   
Produktas pakuotėje (slėginiuose induose) nesikaupia. Slėginį indą grąžinti tiekėjui arba  
gamintojui. 
 

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ    
 
Transporto  priemonės  rūšys: geležinkelio, automobilių, jūros ir oro.  
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UAB „EIGIRDŽIŲ AGROFIRMA“, LT-88126, Šašaičių km., Degaičių sen., Telšių rajonas, Tel.: 8-444-

41563 
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas) 
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 (Ūkinės veiklos  vykdytojo vardas, pavardė, parašas bei šį parašą patvirtinantis spaudas) 
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RENGĖJŲ SĄRAŠAS 

 

1. UAB „Eigirdžių agrofirma“ direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir ekologijai 

Rimantas Žebrauskas,  8-618-05599, agrofirmadirpav@zebra.lt 

2. UAB „Ekopaslauga“ Adresas: Taikos pr. 4, LT-50187 Kaunas, 8-623-44455  

uabekopaslauga@gmail.com,  teršalų sklaidos modeliavimas. 
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BENDRI DUOMENYS APIE ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTĄ  

 

Pirmoji oro taršos šaltinių inventorizacija buvo atlikta ir jos ataskaita patvirtinta 2010 metais. Dėl 

nepakankamos teršalų sklaidos įmonei buvo apribotas laikomų gyvulių skaičius, įrašant papildomas sąlygas 

TIPK leidime Nr. T-45. Bendrovė, siekdama pagerinti laikomų gyvulių zoohigienines sąlygas ir sumažinti 

teršalų išsiskyrimą iš laikymo vietų, pakeitė betonines ištisines grindis grotelinėmis ar dalinai grotelinėmis 

su srutų surinkimo voniomis po jomis. Mažinat kietųjų dalelių išsiskyrimą visiškai atsisakyta pakratų 

žindančių paršavedžių garduose, jovalais šeriama visos kiaulės. Vėdinimui ir teršalų šalinimui iš fermų, 

sklaidai gerinti įrengtos kompiuterizuotos vėdinimo sistemos. 

Įmonės veikla - mėsinių kiaulių veisimas ir auginimas mėsai  iki 95-115 kg svorio bei jų realizacija, 

skerdimas, pašarų gamyba, vandens paėmimas iš gręžinių, skysto ir tiršto mėšlo kaupimas bei realizacija. 

Ūkinės veiklos metu į orą išmetamos kietosios dalelės, o pašaro virškinimo metu ir tvarkant srutas išsiskiria 

amoniakas. Įmonėje vienu metu galima laikyti 20113 vienetų įvairaus amžiaus kiaulių arba 2066,81 

sutartinius gyvulius (neįskaitant žindomus paršelius).  

 

Kiaulių grupė Vienetai Sutartinių gyvulių koeficientas Sutartinis skaičius. 

Žindančio 

paršavedės  
504 0,35 

176,4 

Sėklinamos ir 

susėklintos 

paršavedės ir kuiliai 

1734 0,35 

606,9 

Paršeliai nuo 8 iki 

30 kg 
5641 0,01 

56,41 

Penimos kiaulės 

nuo 30 iki 115 kg 
11864 0,1 

1186,4 

Kiaulės per 8 mėn. 370 0,11 40,7 

Viso: 20113 2248 2066,81 

 

Kiaulių veisimui ir auginimui sušeriama apie 10200 t kombinuotų pašarų. Atskiroms kiaulių grupėms 

pašarų dienos racionai yra skirtingi: žindančioms paršavedėms proteinų kiekis 16 %, paršingų 13%,  

paršiukams 18-19 %, pirmo penėjimo laikotarpiu kiaulėms 15-16 %, antro penėjimo laikotarpiu kiaulėms 

14-15 % ir pan. Pašarų baltymuose esančios amino rūgštys ne visos panaudojamos baltymų sintezei, dalis jų 

suskaidomos ir išsiskiria amoniakas. 

Amoniako išsiskyrimas į orą vyksta iš kiaulių auginimo fermų, srutų separatoriaus, srutų laikymo 

tvenkinių ir mėšlidės. Vasaros laikotarpiu, kai leidžiama organines trąšas skleisti laukuose, bendrovė iš 

fermų srutas veža tiesiai į laukus, aplenkdama kaupimo rezervuarus. Taip ženkliai sumažinama teršalų 

emisija komplekso teritorijoje ir gyvenvietės prieigose. Kietosios dalelės išsiskiria fermose.  

Nustatyti 105 organizuotos taršos šaltiniai: vėdinimo šachtos su ventiliatoriai bei dūmtraukiai iš 

katilinių. Oro ištraukimo ventiliatoriai naudojami trijų rūšių: d500  - 12400 m3/h, d800 - 24450 m3/h, d500 - 

8310 m3/h. Neorganizuoti taršos šaltiniai 6: mėšlidė, srutų rezervuarai, separatorius.  
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Paršavedės su paršeliais laikomos keturiuose tvartuose: Nr. 1.1, 1.2, 2.1 kiekviename įrengti po 138 

paršavimosi gardus, o 2.2 – 90 paršavimosi gardų. Šio tvarto antroje sekcijoje laikomos veislinės kiaulaitės -  

370 vienetų. Sėklinamos ir iki paršingumo nustatymo paršavedės laikomos 3.1, 3,2 tvartuose – 524 vnt. 

Paršingos ir veislinės kiaulaitės virš 8 mėn. laikomos 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 tvartuose. Čia yra 1210 vietų. 

Nujunkinti paršeliai 5641 (grupė - kiaulės nuo 8 iki 30 kg) laikomi 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 

tvartuose. Penėjimo tvartuose 6.1 ir 6.2 bei 13 yra 3096 vietos penimoms kiaulėms. Šiuose tvartuose 

naudojama aktyvi ventiliavimo sistema per stogines ventiliacijos šachtas CL 600. Jose sumontuota Big 

Dutchman gamybos kompiuterizuota vėdinimo sistema: ventiliatoriai FC063-6ET(S) 12400 m3/h ir srauto 

turbulenciją mažinantys įtaisai BD 650. Oras priteka per kompiuterių valdomas orlaides, esančias fermų 

šonuose. 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 tvartuose galima laikyti 7168 penimų kiaulių. Ventiliacija 

vykdoma per stogines ventiliavimo šachtas, kuriose sumontuoti ventiliatoriai „MULTIFAN“ 6D82-3PP-33, 

duodantys 24450 m3/h oro debitą. Oras priteka per šonines orlaides. 14 tvarte yra keturios sekcijos po 400 

vietų penimoms kiaulėms. Sumontuotos stoginės ventiliacijos šachtos su DELTA FAN ventiliatoriais 

500/K/8-8/40/230 8310 m3/h. 

Patalpų šildymui įrengtos trys katilinės. Iš šių taršos šaltinių išsiskiria anglies monoksidas CO, azoto 

oksidai, kietosios dalelės, sieros dioksidas.  

Administracijos ir buitinių patalpų šildymui naudojamas buitinis kieto kuro katilas Atmos DC 50S 

(107 taršos šaltinis). Dujas generuojantys katilai Atmos atitinka pačius griežčiausius reikalavimus dėl 

ekologijos, todėl vadovaujantis Direktyva 13/2002 MŽPČR jiems buvo suteiktas ženklas „Ekologiškai 

švarus gaminys“. Katilai sertifikuoti pagal Europos normas EN 303-5 ir priklauso 3 klasei. Katilo kūrenimui 

planuojama sunaudoti apie 37 tonas lapuočių malkų. 

Šaltinis 108 reprodukcinio cecho katilo  METAL FACH SEG 200KW dūmtraukis. Katilas skirtas 

kietam kurui. Galima deginti medžio, šiaudų, anglies granules. Tai pat ir grūdus. Planuojama sudeginti 128 

tonas anglių arba 156 tonas medžio granulių per metus. Pasirenkama kuro rūšis pagal rinkos kainas. Sklaidos 

modeliavimas atliekamas pagal didžiausius išmetimus. 

Šaltiniai 109 ir 110 atjunkintų paršelių katilinės dujinių katilų Buderus Logano G334 xz 120 kw ir 110 

kw dūmtraukiai. Planuojama sudeginti su abiem katilais 30 tonų suskystintų dujų (propanas-butanas). 

Atitinkamai 16 ir 14 tonų. 

Pirmosios, 2010 metų inventorizacijos organizuoti taršos šaltiniai Nr. 00101-10601 panaikinti. Taip pat 

naikinami ir neorganizuoti taršos šaltiniai Nr. 60701, 60801 ir 60901. Pirmieji du taršos šaltiniai – dyzelino 

saugyklos. 60901 – suvirinimo darbai. Iš šių taršos šaltinių susidaro labai maži teršalų kiekiai. Praktiškai - 

teršalų kiekiai, kurių neįmanoma ir apmokestinti. 
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1 lentelė. TERŠALŲ IŠSISKYRIMO ŠALTINIAI 

Veiklos rūšies 

kodas 

Cecho ar   kt. 

pavadinimas 

arba Nr. 

Teršalų išsiskyrimo šaltiniai 

pavadinimas Nr. 
darbo laikas, val. išsiskyrę teršalai 

per parą per metus pavadinimas kodas kiekis, t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1004 1005 
Ferma Nr. 

1.1 

Ventiliatorius 111 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 0,0156 

Ventiliatorius 112 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 0,0156 

Ventiliatorius 113 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 0,0156 

Ventiliatorius 114 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 0,0156 

Ventiliatorius 115 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 0,0156 

1004 1005 
Ferma Nr. 

1.2 

Ventiliatorius* 116 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 0,0156 

Ventiliatorius* 117 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 0,0156 

Ventiliatorius* 118 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 0,0156 

Ventiliatorius* 119 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 0,0156 

Ventiliatorius* 120 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 0,0156 

1004 1005 
Ferma Nr. 

2.1 

Ventiliatorius 121 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 0,0156 

Ventiliatorius 122 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 0,0156 

Ventiliatorius 123 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 0,0156 

Ventiliatorius 124 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 0,0156 

Ventiliatorius 125 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 0,0156 

1004 1005 
Ferma Nr. 

2.2 

Ventiliatorius* 126 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1688 

Kiet. dalelės 4281 0,0169 

Ventiliatorius* 127 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1688 

Kiet. dalelės 4281 0,0169 

Ventiliatorius* 128 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,1688 

Kiet. dalelės 4281 0,0169 
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1004 1005 
Ferma Nr. 

2.2 

Ventiliatorius* 129 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,4518 

Kiet. dalelės 4281 0,0542 

Ventiliatorius* 130 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,4518 

Kiet. dalelės 4281 0,0542 

1004 1005 
Ferma Nr. 

3.1 

Ventiliatorius* 131 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3508 

Kiet. dalelės 4281 0,0456 

Ventiliatorius* 132 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3508 

Kiet. dalelės 4281 0,0456 

Ventiliatorius* 133 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3508 

Kiet. dalelės 4281 0,0456 

1004 1005 
Ferma Nr. 

3.2 

Ventiliatorius* 134 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3066 

Kiet. dalelės 4281 0,0398 

Ventiliatorius* 135 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3066 

Kiet. dalelės 4281 0,0398 

Ventiliatorius* 136 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3066 

Kiet. dalelės 4281 0,0398 

Ventiliatorius* 137 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3066 

Kiet. dalelės 4281 0,0398 

1004 1005 
Ferma Nr. 

4.1 

Ventiliatorius* 138 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 0,0417 

Ventiliatorius* 139 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 0,0417 

Ventiliatorius* 140 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 0,0417 

Ventiliatorius* 141 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 0,0417 

1004 1005 
Ferma Nr. 

4.2 

Ventiliatorius* 142 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 0,0438 

Ventiliatorius* 143 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 0,0438 

Ventiliatorius* 144 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 0,0438 

Ventiliatorius* 145 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 0,0438 

1004 1005 
Ferma Nr. 

5.1 

Ventiliatorius* 146 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 0,0417 

Ventiliatorius* 147 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 0,0417 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1004 1005 
Ferma Nr. 

5.1 

Ventiliatorius* 148 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 0,0417 

Ventiliatorius* 149 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 0,0417 

1004 1005 
Ferma Nr. 

5.2 

Ventiliatorius* 150 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 0,0438 

Ventiliatorius* 151 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 0,0438 

Ventiliatorius* 152 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 0,0438 

Ventiliatorius* 153 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 0,0438 

1004 1005 
Ferma Nr. 

6.1 

Ventiliatorius* 154 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 0,0308 

Ventiliatorius* 155 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 0,0308 

Ventiliatorius* 156 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 0,0308 

Ventiliatorius* 157 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 0,0308 

Ventiliatorius* 158 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 0,0308 

Ventiliatorius* 159 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 0,0308 

Ventiliatorius* 160 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 0,0308 

Ventiliatorius* 161 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 0,0308 

1004 1005 
Ferma Nr. 

6.2 

Ventiliatorius* 162 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 0,0328 

Ventiliatorius* 163 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 0,0328 

Ventiliatorius* 164 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 0,0328 

Ventiliatorius* 165 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 0,0328 

Ventiliatorius* 166 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 0,0328 
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Ventiliatorius* 167 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 0,0328 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1004 1005 
Ferma Nr. 

6.2 

Ventiliatorius* 168 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 0,0328 

Ventiliatorius* 169 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 0,0328 

1004 1005 

Ferma Nr. 
7.1 

Ventiliatorius* 170 24,00 8760 
Amoniakas 134 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 0,2625 

Ferma Nr. 
7.2 

Ventiliatorius* 171 24,00 8760 
Amoniakas 134 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 0,2625 

1004 1005 

Ferma Nr. 
8.1 

Ventiliatorius* 172 24,00 8760 
Amoniakas 134 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 0,2625 

Ferma Nr. 
8.1 

Ventiliatorius* 173 24,00 8760 
Amoniakas 134 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 0,2625 

Ferma Nr. 
9.1 

Ventiliatorius* 174 24,00 8760 
Amoniakas 134 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 0,2625 

1004 1005 
Ferma Nr. 

9.2 
Ventiliatorius* 175 24,00 8760 

Amoniakas 134 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 0,2625 

1004 1005 
Ferma Nr. 

10.1 
Ventiliatorius* 176 24,00 8760 

Amoniakas 134 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 0,2625 

1004 1005 
Ferma Nr. 

10.2 
Ventiliatorius* 177 24,00 8760 

Amoniakas 134 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 0,2625 

1004 1005 
Ferma Nr. 

11.1 

Ventiliatorius* 178 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3492 

Kiet. dalelės 4281 0,0477 

Ventiliatorius* 179 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3492 

Kiet. dalelės 4281 0,0477 

Ventiliatorius* 180 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3492 

Kiet. dalelės 4281 0,0477 

Ventiliatorius* 181 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3492 

Kiet. dalelės 4281 0,0477 

1004 1005 
Ferma Nr. 

11.2 

Ventiliatorius* 182 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3223 

Kiet. dalelės 4281 0,0441 

Ventiliatorius* 183 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3223 

Kiet. dalelės 4281 0,0441 

Ventiliatorius* 184 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3223 

Kiet. dalelės 4281 0,0441 

Ventiliatorius* 185 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3223 

Kiet. dalelės 4281 0,0441 

1004 1005 Ferma Nr. Ventiliatorius* 186 24,00 8760 Amoniakas 134 0,2747 
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12.1 Kiet. dalelės 4281 0,0375 

Ventiliatorius* 187 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 0,0375 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1004 1005 
Ferma Nr. 

12.1 
Ventiliatorius* 188 24,00 8760 

Amoniakas 134 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 0,0375 

1004 1005 
Ferma Nr. 

12.2 
Ventiliatorius* 189 24,00 8760 

Amoniakas 134 0,3008 

Kiet. dalelės 4281 0,0411 

1004 1005 
Ferma Nr. 

12.2 

Ventiliatorius* 190 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3008 

Kiet. dalelės 4281 0,0411 

Ventiliatorius* 191 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,3008 

Kiet. dalelės 4281 0,0411 

1004 1005 
Ferma Nr. 

12.3 

Ventiliatorius* 192 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 0,0375 

Ventiliatorius* 193 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 0,0375 

Ventiliatorius* 194 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 0,0375 

1004 1005 
Ferma Nr. 

12.4 

Ventiliatorius* 195 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 0,0375 

Ventiliatorius* 196 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 0,0375 

Ventiliatorius* 197 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 0,0375 

1004 1005 Ferma Nr. 13 

Ventiliatorius* 198 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,5535 

Kiet. dalelės 4281 0,0664 

Ventiliatorius* 199 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,5535 

Kiet. dalelės 4281 0,0664 

Ventiliatorius* 200 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,5535 

Kiet. dalelės 4281 0,0664 

Ventiliatorius* 201 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,5535 

Kiet. dalelės 4281 0,0664 

Ventiliatorius* 202 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,5535 

Kiet. dalelės 4281 0,0664 

Ventiliatorius* 203 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,5535 

Kiet. dalelės 4281 0,0664 

1005 1005 
Ferma Nr. 

14.1 

Ventiliatorius* 204 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 0,0586 

Ventiliatorius* 205 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 0,0586 
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1006 1005 
Ferma Nr. 

14.2 

Ventiliatorius* 206 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 0,0586 

Ventiliatorius* 207 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 0,0586 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1006 1005 
Ferma Nr. 

14.3 

Ventiliatorius* 208 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 0,0586 

Ventiliatorius* 209 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 0,0586 

1007 1005 
Ferma Nr. 

14.4 

Ventiliatorius* 210 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 0,0586 

Ventiliatorius* 211 24,00 8760 
Amoniakas 134 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 0,0586 

1004 1005 
Mėšlo 

tvarkymas ir 
saugojimas 

Separatorius 60101 24 8760 Amoniakas 134 0,0284 

Tvenkinys I 60201 18 6570 Amoniakas 134 1,6624 

Tvenkinys II 60301 18 6570 Amoniakas 134 1,6624 

Tvenkinys III 60401 18 6570 Amoniakas 134 1,6624 

Tvenkinys IV 60501 18 6570 Amoniakas 134 3,3248 

Mėšlidė 60601 12 4380 Amoniakas 134 0,2731 

1004 1005 Administracija Dūmtraukis 10701 - 6480 

Azoto oksidai A 250 0,0344 

Anglies 
monoksidas A 

177 0,2156 

Sieros 
dioksidas (A) 

1753 0,0042 

Kiet. dalelės 4281 0,0567 

1004 1005 
Reprodukcinio 

katilinė 
Dūmtraukis 10801 - 6480 

Azoto oksidai A 250 0,4815 

Anglies 
monoksidas A 

177 2,5912 

Sieros 
dioksidas (A) 

1753 2,5049 

Kiet. dalelės 4281 0,4145 

1004 1005 
Atjunkintų  

katilinė 

Dūmtraukis 10901 _ 6480 

Azoto oksidai A 250 0,0550 

Anglies 
monoksidas A 

177 0,0216 

Sieros 
dioksidas (A) 

1753 0,0005 

Dūmtraukis 11001 _ 6480 

Azoto oksidai A 250 0,0481 

Anglies 
monoksidas A 

177 0,0189 

Sieros 1753 0,0004 
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dioksidas (A) 

 

 

 

 

2.1  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo  

(matavimo) vietoje   

pavadinimas Nr. koordinatės 
aukštis, 

m 

išmetimo 
angos 

matmenys, m 

srauto gretis. 
m/s 

tempera, º C 
tūrio debitas, 

Nm3/s 

teršalų 
išmetimo 

trukmė val./ 
m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ventiliatorius 111 397571, 6209886 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 112 397571, 6209892 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 113 397572, 6209899 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 114 397572, 6209910 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 115 397573, 6209918 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 116 397574, 6209931 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 117 397574, 6209939 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 118 397575, 6209943 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 119 397576, 6209953 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 120 397577, 6209963 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 121 3975338, 6209888 6,4 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 122 3975338, 6209895 6,4 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 123 3975339, 6209903 6,4 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 124 3975339, 6209910 6,4 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 125 3975341, 6209917 6,4 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 126 3975341, 6209935 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 127 3975341, 6209942 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 128 3975342, 6209949 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 129 3975342, 6209953 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 130 397543, 6209962 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 131 397504, 6209900 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 132 397505, 6209910 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 133 397506, 6209920 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 
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Ventiliatorius 134 397508, 6209921 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 135 397509, 6209949 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 136 397510, 6209963 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 137 397511, 6209970 6,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 138 397467, 6209894 6,7 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ventiliatorius 139 397468, 6209905 6,7 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 140 397469, 6209918 6,7 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 141 397469, 6209927 6,7 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 142 397470, 6209945 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 143 397471, 6209953 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 144 397473, 6209962 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 145 397474, 6209972 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 146 397438, 6209898 6,65 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 147 397438, 6209908 6,65 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 148 397439, 6209920 6,65 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 149 397440, 6209928 6,65 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 150 397441, 6209946 6,65 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 151 397441, 6209956 6,65 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 152 397442, 6209964 6,65 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 153 397442, 6209973 6,65 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 154 397399, 6209903 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 155 397399, 6209907 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 156 397399, 6209911 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 157 397400, 6209915 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 158 397400, 6209919 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 159 397400, 6209924 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 160 397401, 6209928 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 161 397401, 6209932 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 162 397401, 6209943 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 163 397402, 6209949 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 164 397402, 6209953 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 165 397403, 6209958 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 166 397403, 6209962 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 167 397403, 6209967 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 
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Ventiliatorius 168 397404, 6209971 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 169 397404, 6209975 6,5 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 170 397364, 6209917 6,2 d=0,8 13,58 20 6,3281 8760 

Ventiliatorius 171 397368, 6209970 6,2 d=0,8 13,58 20 6,3281 8760 

Vent. šachta 172 397337, 6209929 6,2 d=0,8 13,58 20 6,3281 8760 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vent. šachta 173 397339, 6209956 6,2 d=0,8 13,58 20 6,3281 8760 

Ventiliatorius 174 397306, 6209932 6,2 d=0,8 13,58 20 6,3281 8760 

Ventiliatorius 175 397309, 6209964 6,2 d=0,8 13,58 20 6,3281 8760 

Ventiliatorius 176 397276, 6209938 6,2 d=0,8 13,58 20 6,3281 8760 

Vent. šachta 177 397279, 6209966 6,2 d=0,8 13,58 20 6,3281 8760 

Vent. šachta 178 397341, 6210039 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 179 397342, 6210063 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 180 397344, 6210081 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 181 397345, 6210100 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 182 397344, 6210038 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Vent. šachta 183 397345, 6210062 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Vent. šachta 184 397347, 6210081 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Vent. šachta 185 397348, 6210099 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Vent. šachta 186 397365, 6210018 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Vent. šachta 187 397366, 6210026 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 188 397367, 6210034 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 189 397367, 6210042 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Vent. šachta 190 397368, 6210050 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Vent. šachta 191 397368, 6210058 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Vent. šachta 192 397369, 6210072 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Vent. šachta 193 397369, 6210080 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Vent. šachta 194 397370, 6210088 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 195 397370, 6210096 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Vent. šachta 196 397371, 6210104 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Vent. šachta 197 397371, 6210112 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Vent. šachta 198 397391, 6210037 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Vent. šachta 199 397392, 6210053 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Vent. šachta 200 397393, 6210066 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 
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Ventiliatorius 201 397395, 6210080 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 202 397396, 6210091 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 203 397397, 6210108 5,3 d=0,50 17,55 20 3,2093 8760 

Ventiliatorius 204 397589, 6209709 5,9 d=0,50 14,55 20 2,3501 8760 

Ventiliatorius 205 397567, 6209716 5,9 d=0,50 14,55 20 2,3501 8760 

Ventiliatorius 206 397536, 6209725 5,9 d=0,50 14,55 20 2,3501 8760 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ventiliatorius 207 397514, 6209731 5,9 d=0,50 14,55 20 2,3501 8760 

Ventiliatorius 208 397515, 6209734 5,9 d=0,50 14,55 20 2,3501 8760 

Ventiliatorius 209 397537, 6209728 5,9 d=0,50 14,55 20 2,3501 8760 

Vent. šachta 210 397567, 6209719 5,9 d=0,50 14,55 20 2,3501 8760 

Vent. šachta 211 397589, 6209713 5,9 d=0,50 14,55 20 2,3501 8760 

Dūmtraukis 10701 397605, 6209816 7 d=0,30 5 110 0,2518 6480 

Dūmtraukis 10801 397604, 6209916 8,2 d=0,35 5 110 0,3427 6480 

Dūmtraukis 10901 397352, 6210117 5,3 d=0,25 5 110 0,1749 6480 

Dūmtraukis 11001 397354, 6210117 5,3 d=0,25 5 110 0,1749 6480 

Separatorius 60101 397384, 6210004 10 8x8 5 6,2 312,8940 8760 

Tvenkinys I 60201 

397535, 6210195 

10 70x73 5 6,2 24444,8424 6570 
697540, 6210266 

397469, 6210258 

397465, 6210187 

Tvenkinys II 60301 

397458, 6210185 

10 73x70 5 6,2 24444,8424 6570 
697456, 6210253 

397382, 6210246 

397386, 6210176 

Tvenkinys III 60401 

397378, 6210175 

10 73x70 5 6,2 24444,84241 6570 
397370, 6210243 

397299, 6210232 

397306, 6210165 

Tvenkinys IV 60501 

397283, 6210180 

10 70x215x29x215 5 6,2 48889,68481 6570 
397278, 6210252 

397072, 6210223 

397074, 6210199 

Mėšlidė 60601 
397476, 6210275 

10 54x22 5 6,2 6023,209169 4380 
397474, 6210296 
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397421, 6210293 

397424, 6210271 

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ 

Veiklos 
rūšies kodas 

Cecho ar   kt. 

pavadinimas 

arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
vienkartinis dydis 

metinė     t/metus 
vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1004 1005 
Ferma Nr. 

1.1 

Ventiliatorius 111 
Amoniakas 134 g/s 0,0049 0,0049 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 112 
Amoniakas 134 g/s 0,0049 0,0049 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 113 
Amoniakas 134 g/s 0,0049 0,0049 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 114 
Amoniakas 134 g/s 0,0049 0,0049 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 115 
Amoniakas 134 g/s 0,0049 0,0049 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0156 

1004 1005 
Ferma Nr. 

1.2 

Ventiliatorius 116 
Amoniakas 134 g/s 0,0049 0,0049 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 117 
Amoniakas 134 g/s 0,0049 0,0049 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 118 
Amoniakas 134 g/s 0,0049 0,0049 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 119 
Amoniakas 134 g/s 0,0049 0,0049 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 120 
Amoniakas 134 g/s 0,0049 0,0049 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0156 

1004 1005 
Ferma Nr. 

2.1 

Ventiliatorius 121 
Amoniakas 134 g/s 0,0049 0,0049 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 122 
Amoniakas 134 g/s 0,0049 0,0049 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 123 
Amoniakas 134 g/s 0,0049 0,0049 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 124 
Amoniakas 134 g/s 0,0049 0,0049 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0156 

Ventiliatorius 125 
Amoniakas 134 g/s 0,0049 0,0049 0,1553 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0156 

1004 1005 
Ferma Nr. 

2.2 

Ventiliatorius 126 
Amoniakas 134 g/s 0,0054 0,0054 0,1688 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0169 

Ventiliatorius 127 
Amoniakas 134 g/s 0,0054 0,0054 0,1688 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0169 
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Ventiliatorius 128 
Amoniakas 134 g/s 0,0054 0,0054 0,1688 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0169 

                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1004 1005 
Ferma Nr. 

2.2 

Ventiliatorius* 129 
Amoniakas 134 g/s 0,0143 0,0143 0,4518 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0017 0,0017 0,0542 

Ventiliatorius* 130 
Amoniakas 134 g/s 0,0143 0,0143 0,4518 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0017 0,0017 0,0542 

1004 1005 
Ferma Nr. 

3.1 

Ventiliatorius* 131 
Amoniakas 134 g/s 0,0111 0,0111 0,3508 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0014 0,0456 

Ventiliatorius* 132 
Amoniakas 134 g/s 0,0111 0,0111 0,3508 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0014 0,0456 

Ventiliatorius* 133 
Amoniakas 134 g/s 0,0111 0,0111 0,3508 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0014 0,0456 

1004 1005 
Ferma Nr. 

3.2 

Ventiliatorius* 134 
Amoniakas 134 g/s 0,0097 0,0097 0,3066 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0013 0,0398 

Ventiliatorius* 135 
Amoniakas 134 g/s 0,0097 0,0097 0,3066 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0013 0,0398 

Ventiliatorius* 136 
Amoniakas 134 g/s 0,0097 0,0097 0,3066 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0013 0,0398 

Ventiliatorius* 137 
Amoniakas 134 g/s 0,0097 0,0097 0,3066 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0013 0,0398 

1004 1005 
Ferma Nr. 

4.1 

Ventiliatorius* 138 
Amoniakas 134 g/s 0,0102 0,0102 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0013 0,0417 

Ventiliatorius* 139 
Amoniakas 134 g/s 0,0102 0,0102 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0013 0,0417 

Ventiliatorius* 140 
Amoniakas 134 g/s 0,0102 0,0102 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0013 0,0417 

Ventiliatorius* 141 
Amoniakas 134 g/s 0,0102 0,0102 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0013 0,0417 

1004 1005 
Ferma Nr. 

4.2 

Ventiliatorius* 142 
Amoniakas 134 g/s 0,0107 0,0107 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0014 0,0438 

Ventiliatorius* 143 
Amoniakas 134 g/s 0,0107 0,0107 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0014 0,0438 

Ventiliatorius* 144 
Amoniakas 134 g/s 0,0107 0,0107 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0014 0,0438 

Ventiliatorius* 145 
Amoniakas 134 g/s 0,0107 0,0107 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0014 0,0438 

1004 1005 
Ferma Nr. 

5.1 

Ventiliatorius* 146 
Amoniakas 134 g/s 0,0102 0,0102 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0013 0,0417 

Ventiliatorius* 147 
Amoniakas 134 g/s 0,0102 0,0102 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0013 0,0417 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1004 1005 
Ferma Nr. 

5.1 

Ventiliatorius* 148 
Amoniakas 134 g/s 0,0102 0,0102 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0013 0,0417 

Ventiliatorius* 149 
Amoniakas 134 g/s 0,0102 0,0102 0,3207 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0013 0,0417 

1004 1005 
Ferma Nr. 

5.2 

Ventiliatorius* 150 
Amoniakas 134 g/s 0,0107 0,0107 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0014 0,0438 

Ventiliatorius* 151 
Amoniakas 134 g/s 0,0107 0,0107 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0014 0,0438 

Ventiliatorius* 152 
Amoniakas 134 g/s 0,0107 0,0107 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0014 0,0438 

Ventiliatorius* 153 
Amoniakas 134 g/s 0,0107 0,0107 0,3370 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0014 0,0438 

1004 1005 
Ferma Nr. 

6.1 

Ventiliatorius* 154 
Amoniakas 134 g/s 0,0081 0,0081 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0308 

Ventiliatorius* 155 
Amoniakas 134 g/s 0,0081 0,0081 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0308 

Ventiliatorius* 156 
Amoniakas 134 g/s 0,0081 0,0081 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0308 

Ventiliatorius* 157 
Amoniakas 134 g/s 0,0081 0,0081 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0308 

Ventiliatorius* 158 
Amoniakas 134 g/s 0,0081 0,0081 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0308 

Ventiliatorius* 159 
Amoniakas 134 g/s 0,0081 0,0081 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0308 

Ventiliatorius* 160 
Amoniakas 134 g/s 0,0081 0,0081 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0308 

Ventiliatorius* 161 
Amoniakas 134 g/s 0,0081 0,0081 0,2564 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0308 

1004 1005 
Ferma Nr. 

6.2 

Ventiliatorius* 162 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0328 

Ventiliatorius* 163 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0328 

Ventiliatorius* 164 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0328 

Ventiliatorius* 165 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0328 

Ventiliatorius* 166 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0328 

Ventiliatorius* 167 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0328 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1004 1005 
Ferma Nr. 

6.2 

Ventiliatorius 168 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0328 

Ventiliatorius 169 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2735 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0328 

1004 1005 

Ferma Nr. 
7.1 

Ventiliatorius 170 
Amoniakas 134 g/s 0,0694 0,0694 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0083 0,0083 0,2625 

Ferma Nr. 
7.2 

Ventiliatorius 171 
Amoniakas 134 g/s 0,0694 0,0694 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0083 0,0083 0,2625 

1004 1005 

Ferma Nr. 
8.1 

Ventiliatorius 172 
Amoniakas 134 g/s 0,0694 0,0694 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0083 0,0083 0,2625 

Ferma Nr. 
8.2 

Ventiliatorius 173 
Amoniakas 134 g/s 0,0694 0,0694 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0083 0,0083 0,2625 

Ferma Nr. 
9.1 

Ventiliatorius* 174 
Amoniakas 134 g/s 0,0694 0,0694 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0083 0,0083 0,2625 

1004 1005 
Ferma Nr. 

9.2 
Ventiliatorius* 175 

Amoniakas 134 g/s 0,0694 0,0694 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0083 0,0083 0,2625 

1004 1005 
Ferma Nr. 

10.1 
Ventiliatorius* 176 

Amoniakas 134 g/s 0,0694 0,0694 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0083 0,0083 0,2625 

1004 1005 
Ferma Nr. 

10.2 
Ventiliatorius* 177 

Amoniakas 134 g/s 0,0694 0,0694 2,1880 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0083 0,0083 0,2625 

1004 1005 
Ferma Nr. 

11.1 

Ventiliatorius* 178 
Amoniakas 134 g/s 0,0111 0,0111 0,3492 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0015 0,0015 0,0477 

Ventiliatorius* 179 
Amoniakas 134 g/s 0,0111 0,0111 0,3492 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0015 0,0015 0,0477 

Ventiliatorius* 180 
Amoniakas 134 g/s 0,0111 0,0111 0,3492 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0015 0,0015 0,0477 

Ventiliatorius* 181 
Amoniakas 134 g/s 0,0111 0,0111 0,3492 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0015 0,0015 0,0477 

1004 1005 
Ferma Nr. 

11.2 

Ventiliatorius* 182 
Amoniakas 134 g/s 0,0102 0,0102 0,3223 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0014 0,0441 

Ventiliatorius* 183 
Amoniakas 134 g/s 0,0102 0,0102 0,3223 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0014 0,0441 

Ventiliatorius* 184 
Amoniakas 134 g/s 0,0102 0,0102 0,3223 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0014 0,0441 

Ventiliatorius* 185 
Amoniakas 134 g/s 0,0102 0,0102 0,3223 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0014 0,0014 0,0441 

1004 1005 
Ferma Nr. 

12.1 

Ventiliatorius* 186 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0012 0,0375 

Ventiliatorius* 187 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0012 0,0375 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1004 1005 Ferma Nr. Ventiliatorius* 188 Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2747 
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12.1 Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0012 0,0375 

1004 1005 
Ferma Nr. 

12.2 

Ventiliatorius* 189 
Amoniakas 134 g/s 0,0095 0,0095 0,3008 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0013 0,0411 

Ventiliatorius* 190 
Amoniakas 134 g/s 0,0095 0,0095 0,3008 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0013 0,0411 

Ventiliatorius* 191 
Amoniakas 134 g/s 0,0095 0,0095 0,3008 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0013 0,0013 0,0411 

1004 1005 
Ferma Nr. 

12.3 

Ventiliatorius* 192 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0012 0,0375 

Ventiliatorius* 193 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0012 0,0375 

Ventiliatorius* 194 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0012 0,0375 

1004 1005 
Ferma Nr. 

12.4 

Ventiliatorius* 195 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0012 0,0375 

Ventiliatorius* 196 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0012 0,0375 

Ventiliatorius* 197 
Amoniakas 134 g/s 0,0087 0,0087 0,2747 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0012 0,0012 0,0375 

1004 1005 Ferma Nr. 13 

Ventiliatorius* 198 
Amoniakas 134 g/s 0,0176 0,0176 0,5535 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0021 0,0021 0,0664 

Ventiliatorius* 199 
Amoniakas 134 g/s 0,0176 0,0176 0,5535 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0021 0,0021 0,0664 

Ventiliatorius* 200 
Amoniakas 134 g/s 0,0176 0,0176 0,5535 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0021 0,0021 0,0664 

Ventiliatorius* 201 
Amoniakas 134 g/s 0,0176 0,0176 0,5535 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0021 0,0021 0,0664 

Ventiliatorius* 202 
Amoniakas 134 g/s 0,0176 0,0176 0,5535 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0021 0,0021 0,0664 

Ventiliatorius* 203 
Amoniakas 134 g/s 0,0176 0,0176 0,5535 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0021 0,0021 0,0664 

1005 1005 
Ferma Nr. 

14.1 

Ventiliatorius* 204 
Amoniakas 134 g/s 0,0155 0,0155 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0019 0,0586 

Ventiliatorius* 205 
Amoniakas 134 g/s 0,0155 0,0155 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0019 0,0586 

1006 1005 
Ferma Nr. 

14.2 

Ventiliatorius* 206 
Amoniakas 134 g/s 0,0155 0,0155 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0019 0,0586 

Ventiliatorius* 207 
Amoniakas 134 g/s 0,0155 0,0155 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0019 0,0586 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1006 1005 
Ferma Nr. 

14.3 
Ventiliatorius* 208 

Amoniakas 134 g/s 0,0155 0,0155 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0019 0,0586 
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Ventiliatorius* 209 
Amoniakas 134 g/s 0,0155 0,0155 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0019 0,0586 

1007 1005 
Ferma Nr. 

14.4 

Ventiliatorius 210 
Amoniakas 134 g/s 0,0155 0,0155 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0019 0,0586 

Ventiliatorius 211 
Amoniakas 134 g/s 0,0155 0,0155 0,4884 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0019 0,0019 0,0586 

1004 1005 Administracija Dūmtraukis 10701 

Azoto oksidai A 250 g/s 0,0015 0,0015 0,0344 

Anglies 
monoksidas A 

177 g/s 0,0092 0,0092 0,2156 

Sieros dioksidas 
(A) 

1753   0,0002 0,0002 0,0042 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0024 0,0024 0,0567 

1004 1005 
Reprodukcinio 

katilinė 
Dūmtraukis 10801 

Azoto oksidai A 250 g/s 0,0206 0,0206 0,4815 

Anglies 
monoksidas A 

177 g/s 0,1111 0,1111 2,5912 

Sieros dioksidas 
(A) 

1753   0,1074 0,1074 2,5049 

Kiet. dalelės 4281 g/s 0,0178 0,0178 0,4145 

1004 1005 
Atjunkintų 

katilinė 
Dūmtraukis 10901 

Azoto oksidai A 250 g/s 0,0024 0,0024 0,0550 

Anglies 
monoksidas A 

177 g/s 0,0009 0,0009 0,0216 

Sieros dioksidas 
(A) 

1753 g/s 0,0000 0,0000 0,0005 

1004 1005 
Atjunkintų 

katilinė 
Dūmtraukis 11001 

Azoto oksidai A 250 g/s 0,0021 0,0021 0,0481 

Anglies 
monoksidas A 

177 g/s 0,0008 0,0008 0,0189 

Sieros dioksidas 
(A) 

1753 g/s 0,0000 0,0000 0,0004 

1004 1005 
Mėšlo 

tvarkymas ir 
saugojimas 

Separatorius 60101 Amoniakas 134 g/s 0,0009 0,0009 0,0284 

Tvenkinys I 60201 Amoniakas 134 g/s 0,0703 0,0703 1,6624 

Tvenkinys II 60301 Amoniakas 134 g/s 0,0703 0,0703 1,6624 

Tvenkinys III 60401 Amoniakas 134 g/s 0,0703 0,0703 1,6624 

Tvenkinys IV 60501 Amoniakas 134 g/s 0,1406 0,1406 3,3248 

Mėšlidė 60601 Amoniakas 134 g/s 0,0173 0,0173 0,2731 

 

3 lentelė. APLINKOS ORO TERŠALŲ VALYMO ĮRENGINIAI 

Lentelė nepildoma, įmonė neturi oro valymo įrenginių 
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4 lentelė. Į aplinkos orą išmetami teršalai, jų išvalymas (nukenksminimas) 

 

Teršalai 
Išmesta į aplinkos orą be 

valymo 
Pateko į valymo įrenginius Iš viso 

išmesta į 
aplinkos orą 

t/ metus 
pavadinimas kodas iš viso 

iš organizuotų 
taršos šaltinių 

iš viso 

įrenginiais surinkta 
(nukenksminta) 

iš viso utilizuota 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Amoniakas 134 155,4920 46,3129 0 0 0 155,4920 

Kiet. Dalelės 
C 

4281 5,6773 5,6773 0 0 0 5,6773 

Azoto 
oksidai A 

250 0,6191 0,6191 0 0 0 0,6191 

Anglies 
monoksidas 

A 
177 2,8472 2,8472 0 0 0 2,8472 

Sieros 
dioksidas 

(A) 
1753 2,5100 2,5100 0 0 0 2,5100 

Kiet. dalelės 4281 0,4712 0,4712 0 0 0 0,4712 

 

5 lentelė. Medžiagų paskirstymo balansas. 

Lentelė nepildoma. 
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PRIEDAI. 

1. AMONIAKO EMISIJŲ SKAIČIAVIMAS NUJUNKINTIEMS PARŠELIAMS. 

Amoniako emisijos skaičiuojamos vadovaujantis EMEP/EEA Emission inventory guidebook 2013 

update July 2015, 3B Manure management antruoju metodu. 

Suskaičiuojame kokį azoto kiekį Nex išskirs nujunkinti paršeliai per metus: 

 Nex= xkiaulių · m · Nsrutų 

xkiaulių – tos pačios rūšies vidutinis kiaulių skaičius per metus, 

m – vidutinis metinis srutų kiekis išskiriamas vienos kiaulės, 

Nsrutų – bendras azoto kiekis srutose, imamas iš tyrimų rezultatų protokolo Nr. 46. 

 m= mx · 365 

mx – srutų kiekis išskiriamas vienos kiaulės per dieną, imamas iš kiaulidžių technologinio 

projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 02:2010. 17 lentelė. 

m=3,30· 365=1204,5 kg =1.2045 t 

Nex= 5641·1,2045·3,748=25,466 t 

Azoto N susidarymo vieta: 

mganiavos_N = xganiavos · Nex  

maptvarų_N = xaptvarų · Nex  

mfermų_N = xfermų · Nex 

Azotas N susidaro tvartuose: 

mganiavos_N = 0 · 25.466 = 0 t 

maptvarų_N = 0 · 25.466 = 0 t 

mfermų_N = 1 · 25.466 = 25.466 t 

 

Amoniaką sudarantis azotas TAN: 

mganiavos _TAN = xTAN · mganiavos _N  

maptvarų _TAN = xTAN · maptvarų _N  

mfermų _TAN = xTAN · mfermų _N 

xTAN – proporcijos koeficientas, imamas iš EMEP/EEA Emission inventory guidebook 2013 

update July 2015, 3B Manure management 3.7 lentelės 

Amoniaką sudarantis azotas TAN susidaro tik tvartuose: 

mganiavos _TAN = 0,7 · 0 = 0 t 

maptvarų _TAN = 0.7 · 0 = 0 t 

mfermų _TAN = 0.7 · 25.466 = 17.826 t 

Skaičiuojame kokią dalis azoto N ir amoniaką sudarančio azoto TAN yra srutose ir mėšle.  

mfermų _srutų_TAN = x srutos · mfermų _TAN  

mfermų _ srutų _N = x srutos · mfermų _N 

x srutos – fermose yra tik srutos, x = 1. 

mfermų _srutų_TAN = 1·17.826 = 17.826 t 

mfermų _ srutų _N = 1· 25.466 = 25.466 t 

Amoniako išmetimai į aplinkos orą iš fermų.  
Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN emisiją iš fermų: 

E fermų _ srutų TAN = m fermų _ srutų _TAN · EF fermų _ srutų 

EF fermų _ srutų– imame iš 3.7 lentelės penimoms kiaulėms. 
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E fermų _ srutų TAN = 17.826 · 0,28 = 4.991 t 

Skaičiuojame amoniako emisiją iš fermų: 

E fermų _ srutų NH3 = E fermų _ srutų TAN · 17/14  

E fermų _ srutų NH3 = 4.991 · 17/14 = 6.061 t 

 

Paršeliai nuo 1 

iki 3mėn 

Kiaulių 

skaičius 
Tvarto Nr. 

Taršos šaltinių 

skaičius 

Amoniako išmetimai 

kg per metus 

1300 11.1 4 1396,77 

1200 11.2 4 1289,326 

767 12.1 3 824,0944 

840 12.2 3 902,5284 

767 12.3 3 824,0944 

767 12.4 3 824,0944 

Viso: 6060,908 

Amoniako išmetimai į aplinkos orą srutų laikymo metu. 
Dalis srutų vasaros laikotarpiu išvežamos tiesiogiai iš fermų į laukus. Išvežamas kiekis sudaro 

55% viso kiekio. 

Skaičiuojame kokią dalis azoto N ir amoniaką sudarančio azoto TAN patenka į srutų kauptuvus ir koks 

kiekis tiesiogiai išlaistomas: 

mkauptuvų_srutų_TAN = [(mfermų _ srutų _TAN - Efermų _ srutų) + (maptvarų_TAN - Eaptvarų)] · xkauptuvų_srutų  

mkauptuvų_srutų_N = [(mfermų _ srutų_N - Efermų _ srutų) + (maptvarų_N - Eaptvarų)] · xkauptuvų_srutų  

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_TAN = [(mfermų _ srutų_TAN - Efermų _ srutų) + (maptvarų_TAN - Eaptvarų)] · (1- 

xkauptuvų_srutų)  

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_N = [(mfermų _ srutų_N - Efermų _ srutų) + (maptvarų_N - Eaptvarų)] · (1- xkauptuvų_srutų)  

mkauptuvų_srutų_TAN =[(17,826 – 4,991) + (0 – 0)] · 0,45 = 5.776 t 

mkauptuvų_srutų_N = [(25.466 – 4,991) + (0 – 0)] · 0,45 = 9.214 t 

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_TAN = [(17,826 – 4,991) + (0 – 0)] · ( 1 - 0,45) = 7.059 t 

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_N = [(25.466 – 4,991) + (0 – 0)] · ( 1 - 0,45) = 11,261t 

Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN emisiją iš kauptuvų: 

E srutų kauptuvų TAN = mm srutų kauptuvų _TAN · EF srutų_saugojimo 

E srutų_kauptuvųTAN = 5,776 · 0,140 = 0,857 t 

Skaičiuojame amoniako emisiją iš kauptuvų: 

E srutų_kauptuvųNH3 = E srutų_kauptuvųTAN · 17/14 

E srutų_kauptuvųNH3 = 0,857 · 17/14 = 1.04 t 

Srutų saugojimo metu dalis organinių medžiagų turinčių azoto mineralizuojasi, modifikuotą azoto 

sudarančio amoniaką kiekį mmkauptuvų_srutųTAN paskaičiuosime pagal formulę: 

mm srutų_kauptuvų TAN = msrutų_kauptuvų_TAN + ((msrutų_kauptuvų_N - msrutų_kauptuvų_TAN) · fmin) 

fmin rekomenduojama naudoti koeficientą 0,1 

mm srutų_kauptuvų TAN = 5.776 + ((9.214 - 5.776) · 0,1 = 6.119 t 

Amoniako išmetimai į aplinkos orą srutų laistymo metu. 
Emisija azoto turinčių medžiagų iš srutų kauptuvų laikymo metu: 
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E srutų_kauptuvų= E srutų_kauptuvų_NH3 + E srutų_kauptuvų_N2O + E srutų_kauptuvų_NO + E srutų_kauptuvų_N2 = 

mm srutų_kauptuvų_TAN · (EF srutų_kauptuvų_NH3 + EF srutų_kauptuvųN2O + EF srutų_kauptuvų_NO + 

EFsrutų_kauptuvų_N2) 

Emisijų koeficientai imami iš lentelių 3.6, 3.7, 3.8. 

E srutų_kauptuvų= 6,119 · (0,140 + 0 + 0,0001 + 0,003) = 0.876 t 

Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN kiekį išvežtą į laukus: 

m srutų_išlaistymo_TAN = mtiesioginio_srutų_išlaistymo_TAN + mm srutų_kauptuvų_TAN - Esrutų_kauptuvų  

m srutų_išlaistymo_TAN = 7,059 + 6,119 – 0,876 = 12.303 t 

Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN emisiją laukuose: 

E srutų_išlaistymo TAN = m srutų_išlaistymo _TAN · EF srutų_išlaistymo  

EF srutų_išlaistymo emisijų koeficientas imamas iš lentelių 3.7. 

E srutų_išlaistymo TAN = 12,303 · 0,4 =  4.921 t 

Skaičiuojame amoniako emisiją išlaistymo metu: 

E srutų_išlaistymo NH3 = E srutų_išlaistymo TAN· 17/14 

E srutų_išlaistymo NH3 = 4,921· 17/14 = 5.976 t 

2. AMONIAKO EMISIJŲ SKAIČIAVIMAS PENIMOMS KIAULĖMS. 

Suskaičiuojame kokį azoto kiekį Nex išskirs penimos kiaulės  per metus: 

Nex= xkiaulių · m · Nsrutų 

xkiaulių – tos pačios rūšies vidutinis kiaulių skaičius per metus, 

m – vidutinis metinis srutų kiekis išskiriamas vienos kiaulės, 

Nsrutų – bendras azoto kiekis srutose, imamas iš tyrimų rezultatų protokolo Nr. 46. 

 m= mx · 365 

mx – srutų kiekis išskiriamas vienos kiaulės per dieną, imamas iš kiaulidžių technologinio 

projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 02:2010. 17 lentelė. 

m= 7,50 · 365 = 2737,5 kg = 2,7375 t 

Nex= 12234 · 2,7375 · 3,748 = 125,523 t 

Azoto N susidarymo vieta: 

mganiavos_N = xganiavos · Nex  

maptvarų_N = xaptvarų · Nex  

mfermų_N = xfermų · Nex 

Azotas N susidaro tvartuose: 

mganiavos_N = 0 · 125,523 = 0 t 

maptvarų_N = 0 · 125,523 = 0 t 

mfermų_N = 1 · 125,523 = 125,523 t 

Amoniaką sudarantis azotas TAN: 

mganiavos _TAN = xTAN · mganiavos _N  

maptvarų _TAN = xTAN · maptvarų _N  

mfermų _TAN = xTAN · mfermų _N 

xTAN – proporcijos koeficientas, imamas iš EMEP/EEA Emission inventory guidebook 2013 

update July 2015, 3B Manure management 3.7 lentelės 

Amoniaką sudarantis azotas TAN susidaro tik tvartuose: 

mganiavos _TAN = 0,7 · 0 = 0 t 

maptvarų _TAN = 0.7 · 0 = 0 t 
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mfermų _TAN = 0,7 · 125,523 = 87,866 t 

Skaičiuojame kokią dalis azoto N ir amoniaką sudarančio azoto TAN yra srutose ir mėšle.  

mfermų _srutų_TAN = x srutos · mfermų _TAN  

mfermų _ srutų _N = x srutos · mfermų _N 

x srutos – fermose yra tik srutos, x = 1. 

mfermų _srutų_TAN = 1·87,866 = 87,866 t 

mfermų _ srutų _N = 1· 125,523 = 125,523 t 

Amoniako išmetimai į aplinkos orą iš fermų.  
Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN emisiją iš fermų: 

E fermų _ srutų TAN = m fermų _ srutų _TAN · EF fermų _ srutų 

EF fermų _ srutų– imame iš 3.7 lentelės penimoms kiaulėms. 

E fermų _ srutų TAN = 87,866 · 0,28 = 24,603 t 

Skaičiuojame amoniako emisiją iš fermų: 

E fermų _ srutų NH3 = E fermų _ srutų TAN · 17/14  

E fermų _ srutų NH3 = 24,603 · 17/14 = 29,874 t 

 

Penimos 

kiaulės nuo  3 

iki 8 mėn 

Kiaulių 

skaičius 
Tvarto Nr. 

Taršos šaltinių 

skaičius 

Amoniako išmetimai 

kg per metus 

370 2.2 2 903,5111 

840 6.1 8 2051,214 

896 6.2 8 2187,962 

896 7.1 1 2187,962 

896 7.2 1 2187,962 

896 8.1 1 2187,962 

896 8.2 1 2187,962 

896 9.1 1 2187,962 

896 9.2 1 2187,962 

896 10.1 1 2187,962 

896 10.2 1 2187,962 

1360 13 6 3321,014 

400 14.1 2 976,7688 

400 14.2 2 976,7688 

400 14.3 2 976,7688 

400 14.4 2 976,7688 

Viso: 29874,47 

Amoniako išmetimai į aplinkos orą srutų laikymo metu. 
Dalis srutų vasaros laikotarpiu išvežamos tiesiogiai iš fermų į laukus. Išvežamas kiekis sudaro 

55% viso kiekio. 

Skaičiuojame kokią dalis azoto N ir amoniaką sudarančio azoto TAN patenka į srutų kauptuvus ir 

koks kiekis tiesiogiai išlaistomas: 

mkauptuvų_srutų_TAN = [(mfermų _ srutų _TAN - Efermų _ srutų) + (maptvarų_TAN - Eaptvarų)] · xkauptuvų_srutų  
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mkauptuvų_srutų_N = [(mfermų _ srutų_N - Efermų _ srutų) + (maptvarų_N - Eaptvarų)] · xkauptuvų_srutų  

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_TAN = [(mfermų _ srutų_TAN - Efermų _ srutų) + (maptvarų_TAN - Eaptvarų)] · (1- 

xkauptuvų_srutų)  

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_N = [(mfermų _ srutų_N - Efermų _ srutų) + (maptvarų_N - Eaptvarų)] · (1- xkauptuvų_srutų)  

mkauptuvų_srutų_TAN =[(87,866 – 24,603) + (0 – 0)] · 0,45 = 28,468 t 

mkauptuvų_srutų_N = [(125.523 – 24,603) + (0 – 0)] · 0,45 = 45,414 t 

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_TAN = [(87,866 – 24,603) + (0 – 0)] · ( 1 - 0,45) = 34,795 t 

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_N = [(125.523 – 24,603) + (0 – 0)] · ( 1 - 0,45) = 55,506t 

Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN emisiją iš kauptuvų: 

E srutų kauptuvų TAN = mm srutų kauptuvų _TAN · EF srutų_saugojimo 

E srutų_kauptuvųTAN = 30,163 · 0,140 = 4,223 t 

Skaičiuojame amoniako emisiją iš kauptuvų: 

E srutų_kauptuvųNH3 = E srutų_kauptuvųTAN · 17/14 

E srutų_kauptuvųNH3 = 4,223 · 17/14 = 5,128 t 

Srutų saugojimo metu dalis organinių medžiagų turinčių azoto mineralizuojasi, modifikuotą azoto 

sudarančio amoniaką kiekį mmkauptuvų_srutųTAN paskaičiuosime pagal formulę: 

mm srutų_kauptuvų TAN = msrutų_kauptuvų_TAN + ((msrutų_kauptuvų_N - msrutų_kauptuvų_TAN) · fmin) 

 fmin rekomenduojama naudoti koeficientą 0,1 

mm srutų_kauptuvų TAN = 28,468 + ((45,414 - 28,468) · 0,1 = 30,163 t 

Amoniako išmetimai į aplinkos orą srutų laistymo metu. 
Emisija azoto turinčių medžiagų iš srutų kauptuvų laikymo metu: 

E srutų_kauptuvų= E srutų_kauptuvų_NH3 + E srutų_kauptuvų_N2O + E srutų_kauptuvų_NO + E srutų_kauptuvų_N2 = 

mm srutų_kauptuvų_TAN · (EF srutų_kauptuvų_NH3 + EF srutų_kauptuvųN2O + EF srutų_kauptuvų_NO + 

EFsrutų_kauptuvų_N2) 

Emisijų koeficientai imami iš lentelių 3.6, 3.7, 3.8. 

E srutų_kauptuvų= 30,163 · (0,140 + 0 + 0,0001 + 0,003) = 4,316 t 

Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN kiekį išvežtą į laukus: 

m srutų_išlaistymo_TAN = mtiesioginio_srutų_išlaistymo_TAN + mm srutų_kauptuvų_TAN - Esrutų_kauptuvų  

m srutų_išlaistymo_TAN = 34,795 + 30,163 – 4,316 = 60,642 t 

Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN emisiją laukuose: 

E srutų_išlaistymo TAN = m srutų_išlaistymo _TAN · EF srutų_išlaistymo  

EF srutų_išlaistymo emisijų koeficientas imamas iš lentelių 3.7. 

E srutų_išlaistymo TAN = 60,642 · 0,4 =  24.257 t 

Skaičiuojame amoniako emisiją išlaistymo metu: 

E srutų_išlaistymo NH3 = E srutų_išlaistymo TAN· 17/14 

E srutų_išlaistymo NH3 = 24,257· 17/14 = 29,455 t 

3. AMONIAKO EMISIJŲ SKAIČIAVIMAS SĖKLINAMOMS IR SUSĖKLINTOMS 

PARŠAVEDĖMS. 

Suskaičiuojame kokį azoto kiekį Nex išskirs sėklinamos ir susėklintos paršavedės per metus: 

 Nex= xkiaulių · m · Nsrutų 

xkiaulių – tos pačios rūšies vidutinis kiaulių skaičius per metus, 

m – vidutinis metinis srutų kiekis išskiriamas vienos kiaulės, 

219



Nsrutų – bendras azoto kiekis srutose, imamas iš tyrimų rezultatų protokolo Nr. 46. 

 m= mx · 365 

mx – srutų kiekis išskiriamas vienos kiaulės per dieną, imamas iš kiaulidžių technologinio 

projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 02:2010. 17 lentelės. 

 m=17,0 · 365= 6205 kg =6,205 t 

 Nex= 1734 · 6,205 ·3,748=40,326 t 

Azoto N susidarymo vieta: 

mganiavos_N = xganiavos · Nex  

maptvarų_N = xaptvarų · Nex  

mfermų_N = xfermų · Nex 

Azotas N susidaro tvartuose: 

 mganiavos_N = 0 · 40,326 = 0 t 

 maptvarų_N = 0 · 40,326 = 0 t 

 mfermų_N = 1 · 40,326 = 40,326 t 

Amoniaką sudarantis azotas TAN: 

mganiavos _TAN = xTAN · mganiavos _N  

maptvarų _TAN = xTAN · maptvarų _N  

mfermų _TAN = xTAN · mfermų _N 

xTAN – proporcijos koeficientas, imamas iš EMEP/EEA Emission inventory guidebook 2013 

update July 2015, 3B Manure management 3.7 lentelės 

Amoniaką sudarantis azotas TAN susidaro tik tvartuose: 

mganiavos _TAN = 0,7 · 0 = 0 t 

maptvarų _TAN = 0,7 · 0 = 0 t 

mfermų _TAN = 0,7 · 40,326 = 28,228 t 

Skaičiuojame kokią dalis azoto N ir amoniaką sudarančio azoto TAN yra srutose ir mėšle.  

mfermų _srutų_TAN = x srutos · mfermų _TAN  

mfermų _ srutų _N = x srutos · mfermų _N 

x srutos – fermose yra tik srutos, x = 1. 

mfermų _srutų_TAN = 1·28,228 = 28,228 t 

mfermų _ srutų _N = 1· 40,326 = 40,326 t 

Amoniako išmetimai į aplinkos orą iš fermų.  
Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN emisiją iš fermų: 

E fermų _ srutų TAN = m fermų _ srutų _TAN · EF fermų _ srutų 

EF fermų _ srutų– imame iš 3.7 lentelės paršavedėms. 

E fermų _ srutų TAN = 28,228 · 0,22 = 6,210 t 

Skaičiuojame amoniako emisiją iš fermų: 

E fermų _ srutų NH3 = E fermų _ srutų TAN · 17/14  

E fermų _ srutų NH3 = 6,210 · 17/14 = 7,541 t
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Sėklinamos ir 

susėklintos 

paršavedės 

Kiaulių 

skaičius 
Tvarto Nr. 

Taršos šaltinių 

skaičius 

Amoniako išmetimai 

kg per metus 

242 3.1 3 1052,43 

282 3.2 4 1226,385 

295 4.1 4 1282,92 

310 4.2 4 1348,154 

295 5.1 4 1282,92 

310 5.2 4 1348,154 

Viso: 7540,963 

Amoniako išmetimai į aplinkos orą srutų laikymo metu. 
Dalis srutų vasaros laikotarpiu išvežamos tiesiogiai iš fermų į laukus. Išvežamas kiekis sudaro 

55% viso kiekio. 

Skaičiuojame kokią dalis azoto N ir amoniaką sudarančio azoto TAN patenka į srutų kauptuvus ir koks 

kiekis tiesiogiai išlaistomas: 

mkauptuvų_srutų_TAN = [(mfermų _ srutų _TAN - Efermų _ srutų) + (maptvarų_TAN - Eaptvarų)] · xkauptuvų_srutų  

mkauptuvų_srutų_N = [(mfermų _ srutų_N - Efermų _ srutų) + (maptvarų_N - Eaptvarų)] · xkauptuvų_srutų  

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_TAN = [(mfermų _ srutų_TAN - Efermų _ srutų) + (maptvarų_TAN - Eaptvarų)] · (1- 

xkauptuvų_srutų)  

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_N = [(mfermų _ srutų_N - Efermų _ srutų) + (maptvarų_N - Eaptvarų)] · (1- 

xkauptuvų_srutų)  

mkauptuvų_srutų_TAN =[(28,228 – 6,210) + (0 – 0)] · 0,45 = 9,908 t 

mkauptuvų_srutų_N = [(40,326 – 6,210) + (0 – 0)] · 0,45 = 15,352 t 

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_TAN = [(28,228 – 6,210) + (0 – 0)] · ( 1 - 0,45) = 12,11 t 

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_N = [(40,326 – 6,210) + (0 – 0)] · ( 1 - 0,45) = 18,764t 

Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN emisiją iš kauptuvų: 

E srutų kauptuvų TAN = mm srutų kauptuvų _TAN · EF srutų_saugojimo 

E srutų_kauptuvųTAN = 10,452 · 0,140 = 1,463 t 

Skaičiuojame amoniako emisiją iš kauptuvų: 

E srutų_kauptuvųNH3 = E srutų_kauptuvųTAN · 17/14 

E srutų_kauptuvųNH3 = 1,463 · 17/14 = 1,777 t 

Srutų saugojimo metu dalis organinių medžiagų turinčių azoto mineralizuojasi, modifikuotą azoto 

sudarančio amoniaką kiekį mmkauptuvų_srutųTAN paskaičiuosime pagal formulę: 

mm srutų_kauptuvų TAN = msrutų_kauptuvų_TAN + ((msrutų_kauptuvų_N - msrutų_kauptuvų_TAN) · fmin) 

fmin rekomenduojama naudoti koeficientą 0,1 

mm srutų_kauptuvų TAN = 9,908 + ((15,352 - 9,908) · 0,1 = 10,452 t 

Amoniako išmetimai į aplinkos orą srutų laistymo metu. 
Emisija azoto turinčių medžiagų iš srutų kauptuvų laikymo metu: 

E srutų_kauptuvų= E srutų_kauptuvų_NH3 + E srutų_kauptuvų_N2O + E srutų_kauptuvų_NO + E srutų_kauptuvų_N2 = 

mm srutų_kauptuvų_TAN · (EF srutų_kauptuvų_NH3 + EF srutų_kauptuvųN2O + EF srutų_kauptuvų_NO + 

EFsrutų_kauptuvų_N2) 

Emisijų koeficientai imami iš lentelių 3.6, 3.7, 3.8. 

E srutų_kauptuvų= 10,452 · (0,140 + 0 + 0,0001 + 0,003) = 1,496 t 

Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN kiekį išvežtą į laukus: 
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m srutų_išlaistymo_TAN = mtiesioginio_srutų_išlaistymo_TAN + mm srutų_kauptuvų_TAN - Esrutų_kauptuvų  

m srutų_išlaistymo_TAN = 12,11 + 10,452 – 1,496 = 21,067 t 

Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN emisiją laukuose: 

E srutų_išlaistymo TAN = m srutų_išlaistymo _TAN · EF srutų_išlaistymo  

EF srutų_išlaistymo emisijų koeficientas imamas iš lentelių 3.7. 

E srutų_išlaistymo TAN = 21,067 · 0,29 =  6,109 t 

Skaičiuojame amoniako emisiją išlaistymo metu: 

E srutų_išlaistymo NH3 = E srutų_išlaistymo TAN· 17/14 

E srutų_išlaistymo NH3 = 6,109 · 17/14 = 7,418 t 

4. AMONIAKO EMISIJŲ SKAIČIAVIMAS ŽINDANČIOMS PARŠAVEDĖMS. 

Suskaičiuojame kokį azoto kiekį Nex išskirs žindančioms paršavedės per metus: 

Nex= xkiaulių · m · Nsrutų 

xkiaulių – tos pačios rūšies vidutinis kiaulių skaičius per metus, 

m – vidutinis metinis srutų kiekis išskiriamas vienos kiaulės, 

Nsrutų – bendras azoto kiekis srutose, imamas iš tyrimų rezultatų protokolo Nr. 46. 

 m= mx · 365 

mx – srutų kiekis išskiriamas vienos kiaulės per dieną, imamas iš kiaulidžių technologinio 

projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 02:2010. 17 lentelės. 

 m= 22 · 365= 8030 kg = 8,03 t 

 Nex= 504 · 8,03 ·3,748= 15,169 t 

Azoto N susidarymo vieta: 

mganiavos_N = xganiavos · Nex  

maptvarų_N = xaptvarų · Nex  

mfermų_N = xfermų · Nex 

Azotas N susidaro tvartuose: 

mganiavos_N = 0 · 15,169 = 0 t 

maptvarų_N = 0 · 15,169 = 0 t 

mfermų_N = 1 · 15,169 = 15,169 t 

Amoniaką sudarantis azotas TAN: 

mganiavos _TAN = xTAN · mganiavos _N  

maptvarų _TAN = xTAN · maptvarų _N  

mfermų _TAN = xTAN · mfermų _N 

xTAN – proporcijos koeficientas, imamas iš EMEP/EEA Emission inventory guidebook 2013 

update July 2015, 3B Manure management 3.7 lentelės 

Amoniaką sudarantis azotas TAN susidaro tik tvartuose: 

mganiavos _TAN = 0,7 · 0 = 0 t 

maptvarų _TAN = 0,7 · 0 = 0 t 

mfermų _TAN = 0,7 · 15,169 = 10,618 t 

Skaičiuojame kokią dalis azoto N ir amoniaką sudarančio azoto TAN yra srutose ir mėšle.  

mfermų _srutų_TAN = x srutos · mfermų _TAN  

mfermų _ srutų _N = x srutos · mfermų _N 

x srutos – fermose yra tik srutos, x = 1. 
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mfermų _srutų_TAN = 1·10,618 = 10,618 t 

mfermų _ srutų _N = 1· 15,169 = 15,169 t 

Amoniako išmetimai į aplinkos orą iš fermų.  
Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN emisiją iš fermų: 

E fermų _ srutų TAN = m fermų _ srutų _TAN · EF fermų _ srutų 

EF fermų _ srutų– imame iš 3.7 lentelės paršavedėms. 

E fermų _ srutų TAN = 10,618 · 0,22 = 2,336 t 

Skaičiuojame amoniako emisiją iš fermų: 

E fermų _ srutų NH3 = E fermų _ srutų TAN · 17/14  

E fermų _ srutų NH3 = 2,336 · 17/14 = 2,837 t 

 

Žindančios 

paršavedės 

Kiaulių 

skaičius 
Tvarto Nr. 

Taršos šaltinių 

skaičius 

Amoniako išmetimai 

kg per metus 

138 1.1 5 776,6889 

138 1.2 5 776,6889 

138 2.1 5 776,6889 

90 2.2 3 506,5363 

Viso: 2836,603 

Amoniako išmetimai į aplinkos orą srutų laikymo metu. 
Dalis srutų vasaros laikotarpiu išvežamos tiesiogiai iš fermų į laukus. Išvežamas kiekis sudaro 

55% viso kiekio. 

Skaičiuojame kokią dalis azoto N ir amoniaką sudarančio azoto TAN patenka į srutų kauptuvus ir koks 

kiekis tiesiogiai išlaistomas: 

mkauptuvų_srutų_TAN = [(mfermų _ srutų _TAN - Efermų _ srutų) + (maptvarų_TAN - Eaptvarų)] · xkauptuvų_srutų  

mkauptuvų_srutų_N = [(mfermų _ srutų_N - Efermų _ srutų) + (maptvarų_N - Eaptvarų)] · xkauptuvų_srutų  

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_TAN = [(mfermų _ srutų_TAN - Efermų _ srutų) + (maptvarų_TAN - Eaptvarų)] · (1- 

xkauptuvų_srutų)  

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_N = [(mfermų _ srutų_N - Efermų _ srutų) + (maptvarų_N - Eaptvarų)] · (1- 

xkauptuvų_srutų)  

mkauptuvų_srutų_TAN =[(10,618 – 2,336) + (0 – 0)] · 0,45 = 3,727 t 

mkauptuvų_srutų_N = [(40,326 – 2,336) + (0 – 0)] · 0,45 = 5,775 t 

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_TAN = [(10,618 – 2,336) + (0 – 0)] · ( 1 - 0,45) = 4,555 t 

mtiesioginio_srutų_išlaistymo_N = [(40,326 – 2,336) + (0 – 0)] · ( 1 - 0,45) = 7,058t 

Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN emisiją iš kauptuvų: 

E srutų kauptuvų TAN = mm srutų kauptuvų _TAN · EF srutų_saugojimo 

E srutų_kauptuvųTAN = 3,932 · 0,140 = 0,55 t 

Skaičiuojame amoniako emisiją iš kauptuvų: 

E srutų_kauptuvųNH3 = E srutų_kauptuvųTAN · 17/14 

E srutų_kauptuvųNH3 = 0,55 · 17/14 = 0,668 t 

Srutų saugojimo metu dalis organinių medžiagų turinčių azoto mineralizuojasi, modifikuotą azoto 

sudarančio amoniaką kiekį mmkauptuvų_srutųTAN paskaičiuosime pagal formulę: 

mm srutų_kauptuvų TAN = msrutų_kauptuvų_TAN + ((msrutų_kauptuvų_N - msrutų_kauptuvų_TAN) · fmin) 
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fmin rekomenduojama naudoti koeficientą 0,1 

mm srutų_kauptuvų TAN = 3,727 + ((5,775 - 3,727) · 0,1 = 3,932 t 

Amoniako išmetimai į aplinkos orą srutų laistymo metu. 
Emisija azoto turinčių medžiagų iš srutų kauptuvų laikymo metu: 

E srutų_kauptuvų= E srutų_kauptuvų_NH3 + E srutų_kauptuvų_N2O + E srutų_kauptuvų_NO + E srutų_kauptuvų_N2 = 

mm srutų_kauptuvų_TAN · (EF srutų_kauptuvų_NH3 + EF srutų_kauptuvųN2O + EF srutų_kauptuvų_NO + 

EFsrutų_kauptuvų_N2) 

Emisijų koeficientai imami iš lentelių 3.6, 3.7, 3.8. 

E srutų_kauptuvų= 3,932 · (0,140 + 0 + 0,0001 + 0,003) = 0,563 t 

Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN kiekį išvežtą į laukus: 

m srutų_išlaistymo_TAN = mtiesioginio_srutų_išlaistymo_TAN + mm srutų_kauptuvų_TAN - Esrutų_kauptuvų  

m srutų_išlaistymo_TAN = 4,555 + 3,932 – 0,563 = 7,924 t 

Skaičiuojame amoniaką sudarančio azoto TAN emisiją laukuose: 

E srutų_išlaistymo TAN = m srutų_išlaistymo _TAN · EF srutų_išlaistymo  

EF srutų_išlaistymo emisijų koeficientas imamas iš lentelių 3.7. 

E srutų_išlaistymo TAN = 7,924 · 0,29 =  2,298 t 

Skaičiuojame amoniako emisiją išlaistymo metu: 

E srutų_išlaistymo NH3 = E srutų_išlaistymo TAN· 17/14 

E srutų_išlaistymo NH3 = 2,298 · 17/14 = 2,791 t 

Amoniako išsiskyrimas saugojimo lagūnose (taršos šaltiniai 601 – 606) ir laukuose laistant srutas 

tonomis: 

Eil. 

Nr. 
Emisija iš: Sukauptuvuose Laukuose 

1. Atjunkintų paršelių 1,04 5,976 

2. Penimų kiaulių 5,128 29,455 

3. Sėklintų paršavedžių 1,777 7,418 

4. Žindančių paršavedžių 0,668 2,791 

 Viso: 8,613 45,64 

5. KIETŲJŲ DALELIŲ (KD) EMISIJŲ SKAIČIAVIMAS PENIMOMS KIAULĖMS. 

Bendrovėje kiaulės šeriamos jovalais ir nekreikiamos, todėl kietosios dalelės išsiskiria tik nuo kiaulių. 

Suskaičiuojame vidutinį metinį šios rūšies kiaulių skaičių AAP pagal formulę: 

AAP = nvietų · (1-ttusčia/365) -    

nvietų – vienos rūšies kiaulių vietų skaičius; 

ttusčia = nciklai · tvalymas 

nciklai – ciklų skaičius šios rūšies kiaulių tvarte per metus; 

tvalymas – dienų skaičius valymui ir dezinfekcijai; 

ttusčia = 4· 5 =20 

AAP = 12234· (1-20/365) = 11563,64 

Suskaičiuojame kietųjų dalelių emisiją pagal formulę: 

EKD = AAP · xlaikymas · β · (x srutų · EFsrutų + (1-xsrutų) · EFmėšlo)  

čia 

EKD – KD emisija gyvulių rūšiai kg per metus 

 β = 1kg kg-1 
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xlaikymas laiko dalis praleista tvartuose,  

x srutų srutų dalis nuo viso kiekio  

EFsrutų emisijos metinis koeficientas srutoms, (imamas iš 3.11 lentelės) 

EFmėšlo emisijos metinis koeficientas mėšlui; 

Kadangi susidaro tik srutos, visą auginimo ciklą kiaulės būna tvarte supaprastiname formulę: EKD = 

AAP · EFsrutų 

EKD = 11563,64 · 0,31 = 3584,73 kg 

 

Penimos 

kiaulės nuo  3 

iki 8 mėn 

Kiaulių 

skaičius 
Tvarto Nr. 

Taršos šaltinių 

skaičius 

Amoniako išmetimai 

kg per metus 

370 2.2 2 108,415 

840 6.1 8 246,132 

896 6.2 8 262,54 

896 7.1 1 262,54 

896 7.2 1 262,54 

896 8.1 1 262,54 

896 8.2 1 262,54 

896 9.1 1 262,54 

896 9.2 1 262,54 

896 10.1 1 262,54 

896 10.2 1 262,54 

1360 13 6 398,499 

400 14.1 2 117,205 

400 14.2 2 117,205 

400 14.3 2 117,205 

400 14.4 2 117,205 

Viso: 3584,726 

6. KIETŲJŲ DALELIŲ (KD) EMISIJŲ SKAIČIAVIMAS ATJUNKINTIEMS PARŠELIAMS. 

Bendrovėje kiaulės šeriamos jovalais ir nekreikiamos, todėl kietosios dalelės išsiskiria tik nuo kiaulių. 

Suskaičiuojame vidutinį metinį šios rūšies kiaulių skaičių AAP pagal formulę: 

AAP = nvietų · (1-ttusčia/365) -    

nvietų – vienos rūšies kiaulių vietų skaičius; 

ttusčia = nciklai · tvalymas 

nciklai – ciklų skaičius šios rūšies kiaulių tvarte per metus; 

tvalymas – dienų skaičius valymui ir dezinfekcijai; 

ttusčia = 6· 5 =30 

AAP = 5641· (1-30/365) = 5177,356 

Suskaičiuojame kietųjų dalelių emisiją pagal formulę: 

EKD = AAP · xlaikymas · β · (x srutų · EFsrutų + (1-xsrutų) · EFmėšlo)  

čia 

EKD – KD emisija gyvulių rūšiai kg per metus 
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 β = 1kg kg-1 

xlaikymas laiko dalis praleista tvartuose,  

x srutų srutų dalis nuo viso kiekio  

EFsrutų emisijos metinis koeficientas srutoms, (imamas iš 3.11 lentelės) 

EFmėšlo emisijos metinis koeficientas mėšlui; 

Kadangi susidaro tik srutos, visą auginimo ciklą kiaulės būna tvarte supaprastiname formulę: EKD = 

AAP · EFsrutų 

EKD = 5177,356 · 0,16 = 828,375 kg 

Paršeliai nuo 1 

iki 3mėn 

Kiaulių 

skaičius 
Tvarto Nr. 

Taršos šaltinių 

skaičius 

Amoniako išmetimai 

kg per metus 

1300 11.1 4 190,904 

1200 11.2 4 176,219 

767 12.1 3 112,633 

840 12.2 3 123,353 

767 12.3 3 112,633 

767 12.4 3 112,633 

Viso: 828,375 

7. KIETŲJŲ DALELIŲ (KD) EMISIJŲ SKAIČIAVIMAS PARŠAVEDĖMS. 

Bendrovėje kiaulės šeriamos jovalais ir nekreikiamos, todėl kietosios dalelės išsiskiria tik nuo kiaulių. 

Suskaičiuojame vidutinį metinį šios rūšies kiaulių skaičių AAP pagal formulę: 

AAP = nvietų · (1-ttusčia/365) -    

nvietų – vienos rūšies kiaulių vietų skaičius; 

ttusčia = nciklai · tvalymas 

nciklai – ciklų skaičius šios rūšies kiaulių tvarte per metus; 

tvalymas – dienų skaičius valymui ir dezinfekcijai; 

ttusčia = 9· 3 = 27 

AAP = 2238· (1-27/365) = 2072,449 

Suskaičiuojame kietųjų dalelių emisiją pagal formulę: 

EKD = AAP · xlaikymas · β · (x srutų · EFsrutų + (1-xsrutų) · EFmėšlo)  

čia 

EKD – KD emisija gyvulių rūšiai kg per metus 

 β = 1kg kg-1 

xlaikymas laiko dalis praleista tvartuose,  

x srutų srutų dalis nuo viso kiekio  

EFsrutų emisijos metinis koeficientas srutoms, (imamas iš 3.11 lentelės) 

EFmėšlo emisijos metinis koeficientas mėšlui; 

Kadangi susidaro tik srutos, visą auginimo ciklą kiaulės būna tvarte supaprastiname formulę: EKD = 

AAP · EFsrutų 

EKD = 2072,449 · 0,61 = 1264,195 kg 
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 Paršavedės 

Kiaulių 

skaičius 
Tvarto Nr. 

Taršos šaltinių 

skaičius 

Amoniako išmetimai 

kg per metus 

138 1.1 5 77,953 

138 1.2 5 77,953 

138 2.1 5 77,953 

90 2.2 3 50,8389 

242 3.1 3 136,7 

282 3.2 4 159,295 

295 4.1 4 166,639 

310 4.2 4 175,112 

295 5.1 4 166,639 

310 5.2 4 175,112 

 Viso: 1264,195 

8. EMISIJŲ SKAIČIAVIMAS IŠ ADMINISTRACIJOS KATILINĖS. 

Emisijos skaičiuojamos vadovaujantis EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013, Small 

combustion, dalis 1.A,4,a/c. 

Katilinėje sumontuotas  vienas kieto kuro  katilas - Atmos DC-50S, degimo produktai į aplinką 

pašalinami per vieną dūmtraukį. Taršos šaltinis 107. 

Išmetamų teršalų kiekį skaičiuojame naudodami formulę: 

Eteršalas = GJ x EF x 10-6  

čia:   

Eteršalas  - išsiskiriantis teršalo kiekis tonomis per metus; 

GJ – metinis energijos kiekis, reikalingas pagaminti katile; 

 EF – emisijos koeficientas 3-10 lentelė 

Planuojama, kad katilas dirbs pilnu pajėgumu 2400 valandų. Valandos poreikis malkų 0,016 t. 

Suapvalinus gauname 37 tonų malkų poreikį. Malkų kaloringumas 2,84 MWh/t. Viso energijos 

gauname 105,1 MW. Perskaičiuojame į gigadžaulius (koeficientas 3,6) – 387,3 GJ. 

ENOx = 387,3 x 91 x 10-6 = 0,0344 t 

ECO = 387,3 x 570 x 10-6 = 0,2156 t 

ESO2 = 387,3 x 11 x 10-6 = 0,0042 t 

EKD = 387,3 x 150 x 10-6 = 0,0567 t 

9. EMISIJŲ SKAIČIAVIMAS IŠ REPRODUKCINIO CECHO KATILINĖS. 

Emisijos skaičiuojamos vadovaujantis EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013, Small 

combustion, dalis 1.A,4,a/c. 

Katilinėje sumontuotas  vienas kieto kuro  katilas – Metal Fach Seg 200 KW, degimo produktai 

į aplinką pašalinami per vieną dūmtraukį. Taršos šaltinis 108. 
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Katile galima deginti medžio granules bei smulkintą anglį. Priklausomai nuo rinkos kuro 

kainos ir taršos mokesčių, katile bus deginamas ekonomiškesnis kuras. Į taršos šaltinio išmetimų 

lenteles įrašysime gautas didžiausias reikšmes. 

Išmetamų teršalų kiekį skaičiuojame naudodami formulę: 

Eteršalas = GJ x EF x 10-6   

čia:   

Eteršalas  - išsiskiriantis teršalo kiekis tonomis per metus; 

GJ – metinis energijos kiekis, reikalingas pagaminti katile; 

 EF – emisijos koeficientas biokurui 3-10 lentelė, anglims – 3-7; 

Medžio granulės: 

Planuojama, kad katilas dirbs pilnu pajėgumu 3264 valandas. Valandos poreikis granulių 

0,04782 t. 

Suapvalinus gauname 156 tonų granulių poreikį. Granulių kaloringumas 4,92 MWh/t. Viso energijos 

gauname 767,5 MW. Perskaičiuojame į gigadžaulius (koeficientas 3,6) – 2763,1 GJ. 

ENOx = 2763,1 x 91 x 10-6 = 0,2514 t 

ECO = 2763,1 x 570 x 10-6 = 1,5750 t 

ESO2 = 2763,1 x 11 x 10-6 = 0,0304 t 

EKD = 2763,1 x 150 x 10-6 = 0,4145 t 

Smulkinta angis: 

Planuojama, kad katilas dirbs pilnu pajėgumu 3264 valandas. Valandos poreikis granulių 

0,03896 t. 

Suapvalinus gauname 128 tonų anglių poreikį. Kaloringumas 6,04 MWh/t. Viso energijos gauname 

773,1 MW. Perskaičiuojame į gigadžaulius (koeficientas 3,6) – 2783,2 GJ. 

ENOx = 2783,2 x 173 x 10-6 = 0,4815 t 

ECO = 2783,2 x 931 x 10-6 = 2,5912 t 

ESO2 = 2783,2  x 900 x 10-6 = 2,5049 t 

EKD = 2783,2 x 124 x 10-6 = 0,3451 t 

10. EMISIJŲ SKAIČIAVIMAS IŠ ATJUNKINTŲ PARŠELIŲ KATILINĖS. 

Emisijos skaičiuojamos vadovaujantis EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013, Small 

combustion, dalis 1.A,4,a/c. 

Katilinėje sumontuoti du dujiniai katilai – Buderus Logano G334, degimo produktai į aplinką 

pašalinami per atskirus dūmtraukius. Pirmasis katilas 120 KW, taršos šaltinis 109, antrasis 110KW – 

110. Deginsmos propano-butano suskystintos dujos. 

Išmetamų teršalų kiekį skaičiuojame naudodami formulę: 

Eteršalas = GJ x EF x 10-6   

čia:   

Eteršalas  - išsiskiriantis teršalo kiekis tonomis per metus; 

GJ – metinis energijos kiekis, reikalingas pagaminti katile; 
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 EF – emisijos koeficientas biokurui 3-10 lentelė, anglims – 3-8; 

Taršos šaltinis 109: 

Planuojama, kad katilas dirbs pilnu pajėgumu 1477 valandas. Valandos poreikis dujų 0,01083 t. 

Suapvalinus gauname 16 tonų dujų poreikį. Propano-butano dujų kaloringumas 12,905 MWh/t. Viso 

energijos gauname 206,5 MW. Perskaičiuojame į gigadžaulius (koeficientas 3,6) – 743,3 GJ. 

ENOx = 743,3 x 74 x 10-6 = 0,0550 t 

ECO = 743,3 x 29 x 10-6 = 0,0216 t 

ESO2 = 743,3 x 0,67 x 10-6 = 0,0005 t 

Taršos šaltinis 110: 

Planuojama, kad katilas dirbs pilnu pajėgumu 1526 valandas. Valandos poreikis dujų 0,00917 t. 

Suapvalinus gauname 14 tonų dujų poreikį. Propano-butano dujų kaloringumas 12,905 MWh/t. Viso 

energijos gauname 180,7 MW. Perskaičiuojame į gigadžaulius (koeficientas 3,6) – 650,4 GJ. 

ENOx = 650,4 x 74 x 10-6 = 0,0481 t 

ECO = 650,4 x 29 x 10-6 = 0,0189 t 

ESO2 = 650,4 x 0,67 x 10-6 = 0,0004 t 
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Kvapo koncentracijos nustatymo protokolas 
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Priedas Nr. 5 
 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR DALYVAVIMAS 
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 

PROCESE  
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24 Klasifikuoti skelbimai

SODYBOS, SKLYPAI
PARDUODA

14,5 aro namų valdą vienkiemyje Rie-
šės sen., Varniškių k., 25 km nuo 
Vilniaus centro (prie miško, šalia 
miesto autobusų stotelė, yra elektra, 
kūdra, 2 kambarių vasarinis namelis 
su veranda). Tel. 8 613 03 718.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas. 
Tel. 8 676 41 155.  Užs. LM-2586

TRANSPORTO PRIEMONĖS
PERKA

Superkame automobilius į Ukrainą 
1980–2012 m. Siūlyti visus varian-
tus. Tel. 8 608 98 561.  Užs. V-151

Superkame automobilius įvairios 
būklės. Atsiskaitome iš karto. 
Sutvarkome dokumentus. 
Tel. 8 611 33 626.  Užs. V-377

AUTOMOBILIŲ REMONTAS
Kokybiškai iš odos ir veliūro siuvu au-
tomobilių sėdynių užvalkalus. Taisau, 
keičiu sulyšusius salonų, sėdynių ap-
mušalus. Tel.: (8 5) 231 8014, 
8 676 34 662.

BALDAI, INTERJERAS
PARDUODA

Fotomenininko fotohyperpanoramos 
ant drobės (2 m pločio) su Vilniaus 
vaizdais iš oro baliono: Senamiestis, 
Antakalnis, Žirmūnai, Žvėrynas, Šnipiš-
kės, Šeškinė, Fabijoniškės, Justiniškės, 
Tarandė, Gineitiškės, Avižieniai, Pilaitė, 
Zujūnai. Tel. 8 677 50 901, el,paštas: 
luwer@delfi.lt.

PASLAUGOS
Fotografinių skaitmeninių failų (jpg) 
meninis-kompozicinis redagavimas: iš 
kelionių, visuomeninių ir giminės 
švenčių, istorinių įvykių. Atlieka šioje 
srityje patyręs ir žinomas Lietuvos 
meno kūrėjas fotomenininkas senjo-
ras Liudas Verbliugevičius iš Vilniaus. 
Tel. 8 677 50 901, 
el. paštas: luwer@delfi.lt.

Taisome kompiuterius, televizorius, 
kameras, fotoaparatus, garso apara-
tūrą, mikrobangų krosneles, 
telefonus, dulkių siurblius. Vilnius, 
tel.: (8 5) 233 1469, 8 655 22 234.
Galiu prižiūrėti jūsų šunį 
(savo namuose) jums išvykus. 
Tel. 8 605 49 850.
Skalbyklių prijungimas, taisymas. 
Elektros, santechnikos darbai. Vil-
nius, tel. 8 610 21 588.

MEDICINOS PASLAUGOS
Teismo medicinos profesorius kon-
sultuoja ir atlieka tyrimus įvairiais 
kūno sužalojimų ar kitokio pobū-
džio sveikatos sutrikdymo atvejais. 
Tel.: 8 674 91 550, 8 615 16 310, 
(8 5) 278, 8430, el. paštas: 
garmus@cablenet.lt.

TRANSPORTO PASLAUGOS
Perkraustymo paslaugos. Baldų iš-
rinkimas ir surinkimas. Pianinų ir 
kitų krovinių gabenimas. Pakuo-
jame. Krovėjų paslaugos. Dirbame ir 
savaitgaliais. Tel.: 8 679 53 327, 
8 600 09 990.
Perkraustymo paslaugos. Perve-
žame pianinus, seifus, kuro katilus, 
statybines medžiagas. Išrenkame ir 
surenkame įvairius baldus. Pakuo-
jame. Krovėjų paslaugos. 
Dirbame ir savaitgaliais. Vilnius, 
tel. 8 675 88 383.

SIŪLO DARBĄ
ANGLIJA! Darbas žemės ūkyje, fabri-
kuose, sandėliuose. 
Kaina 200 Eur! www.extratravel.lt, 
tel. +370 688 15 532. 
 Užs. LM-513

ĮVAIRŪS
PARDUODA

Naujus: įvairius čekiškus klausos ap-
aratus (kaina – 40 eurų), elektrinius 
prietaisus nuo kurmių ir kurklių 
(kaina – 18 eurų), čekiškus garsinius 
prietaisus paukščiams ir gyvūnams 
baidyti (kaina – 40 eurų) ir žvejybos 
tinklus (kaina – 40 eurų). 
tel. 8 670 99 923.
Paukščių inkubatoriams tikslų ter-
moreguliatorių ir literatūrą 
„Pasigamink inkubatorių“, galingus 
elektrinius „piemenis“ galvijams ga-
nyti, apsaugai nuo žvėrių, trifazių 
variklių paleidėją iš 220 V bei aku-
muliatorių įkroviklį su paleidimu. 
Taiso. Tel. 8 673 01 122.

2018 03 10

JĖGA tiražo Nr. 5611
2018 03 08
Didysis prizas - 137 433,00 Eur
02 03 18 20 23 24 + 04
Atspėta:   Laimėjimas:
6         137 433,00 Eur
5+1         5 124,00 Eur
5             234,00 Eur
4+1           200,00 Eur
4               8,00 Eur
3+1            12,50 Eur
3               1,00 Eur

KENOLOTO tiražo Nr. 6979
2018 03 08
Galima laimėti 100 000 Eur 
Išriedėję skaičiai: 02 07 10 14 
18 20 22 26 28 31 34 38 42 43 
48 49 54 55 58 59 
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BUTAI
PERKA

Nebrangų 1 ar 2 kambarių butą netoli 
Kauno arba jo priemiestyje.  
Tel. (8 41) 39 05 96.

SODYBOS, SKLYPAI
PARDUODA

9,2 a sodo sklypą Vilniaus r., Pikeliškių k. 
Tel. (8 5) 240 0252.
2,9 ha žemės ūkio paskirties žemę Vil-
niaus r., Paberžės sen., Žemaitėlių k. ir 
3,52 ha žemės ūkio paskirties žemę 
Varniškių kaime (yra geras privažiavi-
mas, šalia elektra, 100 m iki ežero, kaina 
– sutartinė). Tel. 8 687 88 775.
16 ir 20 arų žemės sklypus namų staty-
bai gražioje vietoje Biržuose (prie ežero, 
yra namų valda, visi planai ir leidimai, 
komunikacijos). Tel. 8 680 41 831.
29 a žemės sklypą gražioje vietoje Vil-
niaus rajone, Rudaminos sen., Šveicarų 
kaime (netoliese yra upelis).  
Tel. 8 680 41 831.

STATYBINĖS MEDŽIAGOS
PARDUODA

Vokiškus parketo klijus MS260 (18 kg, 
kurių užtenka 15 kvadratų, kietai  
elastingi, kaina – 55 eurai).  
Tel.: 8 612 64 880, 8 687 10 879.

PASLAUGOS
Taisome kompiuterius, televizorius, ka-
meras, fotoaparatus, garso aparatūrą, 
mikrobangų krosneles, telefonus,  
dulkių siurblius. Vilnius,  
tel.: (8 5) 233 1469, 8 655 22 234.

Galiu prižiūrėti jūsų šunį jums išvykus 
(savo namuose). Tel. 8 605 49 850.
Kompiuterių taisymas, programų  
instaliavimas, tvarkymas, pardavimas, 
dalys. Atvažiuojame į namus.  
Tel. 8 608 33 715.

GALVIJAI
PARDUODA

Romanovų veislės ėringą avį su avinuku. 
Tel. 8 646 62 929.

MEDICINOS PASLAUGOS
Teismo medicinos profesorius konsul-
tuoja ir atlieka tyrimus įvairiais kūno 
sužalojimų ar kitokio pobūdžio  
sveikatos sutrikdymo atvejais.  
Tel. 8 674 91 550, 8 615 16 310,  
(8 5) 278 8430, el. paštas:  
garmus@cablenet.lt.

STATYBOS PASLAUGOS
Ekologiški vandens minkštinimo įrengi-
niai „AntiCa“ apsaugai nuo užkalkėjimo 
ir korozijos boileriams, katilams, šilu-
mokaičiams, skalbimo ir indų plovimo 
mašinoms. Montavimas. Garantija.  
Vilnius, tel. 8 687 73 616.

TRANSPORTO PASLAUGOS
Perkraustymo paslaugos. Pervežame pi-
aninus, seifus, kuro katilus, statybines 
medžiagas. Išrenkame ir surenkame 
įvairius baldus. Pakuojame. Krovėjų 
paslaugos. Dirbame ir savaitgaliais.  
Vilnius, tel. 8 675 88 383.
Perkraustymo paslaugos. Baldų išrinki-
mas ir surinkimas. Pianinų ir kitų 
krovinių gabenimas. Pakuojame. Kro-
vėjų paslaugos. Dirbame ir savaitgaliais. 
Tel.: 8 679 53 327, 8 600 09 990.

ĮVAIRŪS
PARDUODA

Naujus: čekiškus klausos aparatus 
(kaina – 40 eurų), elektrinius prietaisus 
nuo kurmių ir kurklių (kaina – 18 eurų), 
žvejybos tinklus (kaina – 40 eurų), gar-
sinius prietaisus paukščiams baidyti 
(kaina – 40 eurų). Tel. 8 670 99 923.

PRANEŠIMAI
INFORMUOJAME, KAD UAB „Nauja-
miesčio būstas“ ORGANIZUOJA 
KONKURSĄ dėl fasado ir cokolinės 
dalies remonto darbų pirkimo, 
adresu: A. Mickevičiaus g. 11, Vilnius. 
Dėl informacijos kreiptis –  
ingrida@pirkimucentras.lt.  Užs. LM-1426

INFORMUOJAME,  
KAD UAB „Naujamiesčio būstas“  
PAKARTOTINAI ORGANIZUOJA  
KONKURSĄ stogo dangos ir lietlovių 
keitimo darbams pagal numatomų 
atlikti darbų aktą, adresu:  
A. Stulginskio g. 4, 16 bt., Vilnius.  
Dėl informacijos kreiptis –  
ingrida@pirkimucentras.lt.  Užs. LM-1427

PRANEŠAME, KAD 2017 07 11 nuo 
9.00 val. BUS VYKDOMI KADASTRI-
NIAI MATAVIMAI, sklypo Nr. 
4190/0200:0062 (projekto Nr.411), 
Vilniaus r.,Šumsko mstl., Vilniaus g. 
45. Į MATAVIMUS KVIEČIAMI gretimų 
sklypų savininkai, ir mirusio GŽEGOŽ 
PIEŠKO, g. 1934 11 17 paveldėtojai. 
UAB „Norneda“ – Vilniaus m., Rinkti-
nės g. 24, tel. (8 5) 250 5575.  Užs. V-377

PRANEŠAME, KAD 2017 07 14 nuo 
9.00 val. BUS VYKDOMI KADASTRI-
NIAI MATAVIMAI sklypo Vilniaus r., 
Rudaminos sen., Totorinės k., kadas-
tro Nr. 4177/0100:0078 (projekto  
Nr. 5). Į MATAVIMUS KVIEČIAMI gre-
timų sklypų savininkai ir išvykusio į 
užsienio valstybę VLADIMIRO  
FEDORENČIKO, g. 1973 09 21,  
įgalioti asmenys. UAB „Norneda“ – 
Vilniaus m., Rinktinės g. 24,  
tel. (8 5) 250 5575.  Užs. V-377

INFORMUOJAME,  
KAD UAB „Naujamiesčio būstas“  
ORGANIZUOJA KONKURSĄ laiptinės 
remonto darbams, adresu:  
A. Mickevičiaus g. 13, Vilnius.  
Dėl informacijos kreiptis –  
ingrida@pirkimucentras.lt.  Užs. LM-1425

2017 06 30

LŽ reklama: 
Tel. (8 5) 249 2166, 249 2173,  
mob. tel. 8 683 25252. 
Faksas (8 5) 249 2220.
reklama@lzinios. lt
skelbimai@lzinios. lt

INFORMUOJAME, 
KAD 2017 07 11, 10.00 val. BUS ATLIEKAMI žemės sklypo (kadastrinis Nr. 
4180/0200:457), esančio Ašmenėlės k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav., KADAS-
TRINIAI MATAVIMAI.
KVIEČIAME GRETIMO ŽEMĖS SKLYPO (kadastrinis Nr. 4180/0200:133), savinin-
kus ZBIGNEVĄ SIVOLOVĄ ir RYŠARDO STANKEVIČIAUS paveldėtojus dalyvauti 
bendros žemės sklypų ribos ženklinime vietovėje. 
MATAVIMUS ATLIKS valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Vilniaus žemėtvar-
kos ir geodezijos skyriaus specialistai, Konstitucijos pr. 23-326 (A korpusas), Vil-
nius, tel. 8 672 13 381, el. p.: laimonas.griksas@vzf.lt.  Užs. LM-170

VI KIN GŲ LO TO  Lo ši mo Nr. 1268 
2017 06 28 
Pagrindiniai skaičiai -    
01    03    13    19    37    45
Vikingų skaičius - 01
Vieno derinio laimėjimų lentelė: 
6+1     4 428 072,00  Eur (0 priz.)
6         233 684,50  Eur (0 priz.)
5+1        17 541,50  Eur (0 priz.)
5             534,50  Eur (6 priz.)
4+1            75,00  Eur (51 priz.)
4               7,50  Eur (328 priz.)
3+1             4,50  Eur (782 priz.)
3               1,50  Eur (5988 priz.)
2+1             1,25  Eur (5307 priz.)
2               0,75  Eur (40825 priz.)
Prognozė:
Kito žaidimo pagrindinis prizas – 
 5,9 mln. Eur

 JĖ GA  Lo ši mo Nr. 5394 
2017 06 28 
Didysis prizas - 127 973,50 Eur
01 08 10 14 17 27 + 11 
At spė ta: Lai mė ji mas: 
6          127 973,50 Eur
5+1          5 752,00 Eur
5              483,00 Eur
4+1            210,00 Eur
4               18,00 Eur
3+1              3,00 Eur
3                1,00 Eur 

KE NO LO TO Lo ši mo Nr. 6762
2017 06 28
Galima laimėti 100 000 Eur 
Išriedėję skaičiai: 01 03 05 09 12 13 17 
19 20 21 25 28 30 33 42 45 46 48 51 58

INFORMACIJA 
APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL SANDĖLIO 

KADRIŠKIŲ K., VILNIAUS M. SAV., 
STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „IBC logistika“, Palangos g. 4, 
Vilnius, tel. +370 620 51 215.
PŪV pavadinimas: sandėlio Kadriškių k., Vilniaus m. sav., statyba.
PŪV vieta: Krautuvių g. 37, Panerių sen., Vilniaus m. sav.
Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra 
2017 06 23 raštu Nr. (28.7)-A4-6620 priėmė atrankos išvadą, kad PŪV poveikio 
aplinkai vertinimas neprivalomas.
Susipažinti su informacija apie PŪV galima per 10 d. d. nuo šio skelbimo: UAB 
„IBC logistika“, Palangos g. 4, Vilnius, tel. +370 620 51 215.
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 20 d. d. nuo šio skelbi-
mo: Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008, 
el. p.: aaa@aaa.am.lt.
Susipažinti su atrankos išvada bei dokumentais galima per 10 d. d. nuo šio 
skelbimo: UAB „IBC logistika“, Palangos g. 4, Vilnius, tel. +370 620 51 215, arba 
Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008. 

Užs. LM-1428
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15metų 
patirtis!

15metų 
patirtis!

 Užs.LM-1182
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PERKAME MIŠKUS 
VISOJE LIETUVOJE

PERKAME MIŠKUS 
VISOJE LIETUVOJE

• aukštomis kainomis
• atsikaitome iš karto
• apmokame notaro išlaidas
• nemokamai įvertiname miško kainą

• aukštomis 
kainomis
• atsikaitome iš karto
• apmokame notaro išlaidas
• nemokamai 
    įvertiname miško kainą
   Tel. 8 687 71 663

Tel. 8 687 71 663

miskus03 4,8X5

miskus03 10X5

N U O M O J A
Administracines patalpas Vilniuje, Žvėryne,  

Vykinto g. 14 (Kęstučio g. 4):

• II aukšte – 98,02 kv. m.  

 1 kv. m kaina 7,00 eurai + PVM;

• II aukšte – 14,46 kv. m, 14,47 kv. m 
    ir 33,76 kv. m.  

 1 kv. m kaina 6,00 eurai + PVM;

• IV aukšte - 17,84 kv. m.  

 1 kv. m kaina 7,00 eurai + PVM.

• Nedideli komunaliniai mokesčiai.

Tel. pasiteirauti: +370 686 85 253, Kęstutis.

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ
Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Eigirdžių agrofirma“, į. k. 180255117, Telšės g. 11, Eigirdžių mst., Telšių r. sav., 
tel. +370 444 41 538, faks. +370 444 41 538, el. p.: agrofirma@zebra.lt.
Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, 
el. p.: info@dge.lt.
Ūkinės veiklos pavadinimas: kiaulių veisimas, auginimas, pardavimas, skerdimas, skerdienos pardavimas.
Ūkinės veiklos vieta: Telšės g. 11, Eigirdžių mst., Telšių r. sav.
Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: specializuotame kiaulių auginimo komplekse vykdoma kiaulių veisimo ir auginimo veikla, 
laikomos paršavedės, paršeliai ir penimos kiaulės. Leidžiamas komplekso pajėgumas – 24 100 vnt. arba 2248 SG įvairių grupių 
kiaulių.
Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2018 03 12 iki 2018 03 27: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smo-
lensko g. 3, Vilnius (I-V 8.00–17.00 val.), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, Degaičių seniūnijo-
je, Anulėnų g. 3, Degaičiai (darbo laikas I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.). Viešas visuome-
nės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2018 m. kovo 27 d. 17.00 val. Degaičių seniūnijos 
patalpose, Kultūros salėje, adresu: Anulėnų g. 3, Degaičiai.
Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2018 03 27 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu: aki@dge.lt.
Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Telšių departamentas, 
J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel. (8 444) 47 276, faks. (8 444) 69 720, el. p.: telsiai@nvsc.lt.  Užs. LM-521

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
NUOMOJA VIEŠO KONKURSO BŪDU NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS IR INŽINERINIUS STATINIUS

Žalioji a. 3 (22,55 kv. m), Vilniaus g. 6, Grigiškės (87,79 kv. m), F. Gedkanto g. (1173 kv. m), Konstitucijos pr. 3A 
(42,71 kv. m), Kauno g. 37 (30 kv. m) ir Dariaus ir Girėno g. 18 (60,15 kv. m), Vilniuje.

KONKURSO DALYVIAI REGISTRUOJAMI DARBO DIENOMIS Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, 
Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2018 m. kovo 12 d. iki kovo 21 d. 9.00–11.00 val.

Atsakingas asmuo – Jolanta Grotus, tel. (8 5) 211 2182.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2206, (8 5) 211 2251, (8 5) 211 2851, (8 5) 211 2348, (8 5) 211 2182.
KONKURSAS VYKS 2018 m. kovo 22 d. 10.00 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Visa informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės
 www.vilnius.lt skiltyje „Parduodamas ir nuomojamas turtas“.

 Užs. LM-1191

VYKDOMAS BANKRUTAVUSIOS UAB „Baltijos akmuo“
TURTO LAISVAS PARDAVIMAS

1. 1. ŽEMĖS SKLYPUS (VISUS KARTU, NESKAIDANT)
- žemės sklypas, 0,7919 ha, paskirtis – kita (daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir 
bendrabučių teritorijos), Duisburgo g. 23, Vilnius, un. Nr. 4400-3913-5456,
- žemės sklypas, 0,4323 ha, paskirtis – kita (daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir 
bendrabučių teritorijos), Duisburgo g. 25, Vilnius, un. Nr. 4400-3913-4566,
- žemės sklypas, 0,3753 ha, paskirtis – kita (susisiekimo ir inžinerinių tinklų korido-
rių teritorijos), Pavilionių k., Vilniaus m. sav., un. Nr. 4400-3913-5492,
- žemės sklypas, 0,40 ha,  paskirtis – kita (daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir 
bendrabučių teritorijos), Tarandės g. 42K, Vilnius, un. Nr. 4400-0468-2991,
- žemės sklypas, 0,30 ha,  paskirtis – kita (daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir 
bendrabučių teritorijos), Tarandės g. 42M, Vilnius, un. Nr. 4400-0080-1058,
už bendrą pradinę kainą 589 990,00- Eur  plius PVM.

1.2. ŽEMĖS SKLYPUS, PASKIRTIS-KITA (gyvenamosios teritorijos mažaaukščių 
namų statybos), esančius Diržioniškių k., Širvintų r. sav.

- un. Nr. 4400-1855- 9992,  bendras plotas - 0,2510 ha,  Rato g. 54,  
už kainą  6005,00 Eur plius PVM;
- un. Nr. 4400-1855-9570, bendras plotas- 0,1638 ha, Rato g. 56, 
už kainą 4322,00 Eur plius PVM;
- un. Nr. 4400-1855-9092, bendras plotas- 0,1646 ha, Rato g. 58, 
už kainą 4799,00 Eur plius PVM;
- un. Nr. 4400-1855-8984, bendras plotas -0,1889 ha, Rato g. 60, 
už kainą 4654,00 Eur plius PVM;
- un. Nr. 4400-1855-8719, bendras plotas- 0,1882 ha, Rato g. 62, 
už kainą 4654,00 Eur plius PVM;
- un. Nr. 4400-1855-8495, bendras plotas -0,1896 ha, Rato g. 64, 
už kainą 4772,00 Eur plius PVM;
- un. Nr. 4400-1855-8432, bendras plotas- 0,1945 ha, Rato g. 66, 
už kainą 4883,00 Eur plius PVM;
- un. Nr. 4400-1855-8408, bendras plotas -0,2013 ha, Rato g. 68, 
už kainą 4993,00 Eur plius PVM;
- un. Nr. 4400-1855-8373, bendras plotas- 0,2094 ha, Rato g. 70, 
už kainą 5270,00 Eur plius PVM;
- un. Nr. 4400-1855-8351, bendras plotas -0,2138 ha, Rato g. 72, 
už kainą 5388,00 Eur plius PVM.

Kartu kaip priklausiniai kiekvienam sklypui yra parduodama po 1/128 dalį že-
mės sklypo, kurio bendras plotas 0,0849 ha, un. Nr. 4400-1857-0611, esančio Rūko 
g. 4 ir po 1/128 dalį žemės sklypo, kurio bendras plotas 3,1410 ha, un. Nr. 4400-
1857-0777. Abiejų dalių kaina į atskirai parduodamų sklypų kainą yra įskaityta.

Raštiški pasiūlymai su siūloma turto įsigijimo kaina priimami 60 dienų laikotar-
pyje nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos. Gautos nustatytų pradinių pardavimo 
kainų neatitinkančios paraiškos, bus pateikiamos svarstyti kreditorių susirinkimui.

PAPILDOMA LAISVO PARDAVIMO SĄLYGA: potencialus pirkėjas, pateikęs 
raštišką pasiūlymą sklypui įsigyti, pagal surinktų pasiūlymų atranką arba pagal kre-
ditorių susirinkimo sprendimą tapęs nugalėtoju  ir per 30 dienų nuo pripažinimo 
nugalėtoju, pilnai neatsiskaitęs su pardavėju, moka pardavėjui 200 Eur baudą ir ne-
betenka teisės įsigyti pasiūlyme nurodytą turtą.

PASIŪLYMUS TEIKTI bankroto administratorei Reginai Aukščionienei, 
el. p.: regina.aukscioniene@gmail.com. Turto apžiūra – iš anksto susitarus, 
tel. +370 685 42 456.
 Užs. LM-525

PRANEŠIMAI

16 Klasifikuoti skelbimai 2017

15metų 
patirtis!

15metų 
patirtis!

PERKAME MIŠKUS 
VISOJE LIETUVOJE

PERKAME MIŠKUS 
VISOJE LIETUVOJE

• aukštomis kainomis
• atsikaitome iš karto
• apmokame notaro išlaidas
• nemokamai įvertiname miško kainą

• aukštomis 
kainomis
• atsikaitome iš karto
• apmokame notaro išlaidas
• nemokamai 
    įvertiname miško kainą
   Tel. 8 687 71 663

Tel. 8 687 71 663

miskus03 4,8X5

miskus03 10X5
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Parduoda
Nekilnojamàjá turtà
2,6 ha þemës ûkio paskirties

þemæ (ið jø — 0,32 ha dirbama)
Nevarënø seniûnijoje, Juoza-
pavo kaime (kadastriniai Nr.:
7840/0003:94; 7840/0003:95).
Kaina sutartinë. Tel. 8~681
54364.

1,9 ha þemës ûkio paskirties
þemæ Lieplaukës kaime, Telðiø
rajone. Kaina 6000 Eur. Tel.
8~673 15938.

Mûrinio namo pirmà aukðtà
Telðiuose (yra garaþas, þemës)
arba keièia á butà (su priemoka)
pirmame arba antrame aukðte
Masèio, Kauno gatviø kvartale.
Parduoda visureigá HYUNDAI
SANTA-FE (2004 m., benzinas,
dujos), BMW variklá (2,0 l, ben-
zinas) arba dalimis; AUDI A-6
knygà lietuviø kalba. Tel. 8~602
53535.

Trijø kambariø butà (yra kai
kurie baldai, 57,2 kv.m ploto)
pirmame aukðte, Kæstuèio gat-
vëje, Telðiuose. Kaina 35000
Eur. Tel. 8~682 58168.

7 arø þemës sklypà bendrijo-
je ÞEMAITIS, ramioje vietoje,
prie miðko (yra geodeziniai ma-
tavimai, galima pirkti iðsimokë-
tinai, kaina 3100 Eur). Tel.
8~601 38491.

Mûrinio namo pirmà aukðtà
Telðiuose, ramioje vietoje (yra
atskiras áëjimas, þemës, ûkinis
pastatas, galimybë iðsikasti
tvenkiná, miesto vandentiekis,
kanalizacija, ðildymas — duji-
nis ir kietuoju kuru, asfaltuota
gatvë). Kaina sutartinë. Tel.
8~610 46919.

Sodybà (gyvenamasis namas
— mûrinis, yra 5,56 ha þemës,
ûkiniai pastatai, lauko virtuvë,
tvenkinys, nauja elektros insta-
liacija, vanduo atvestas á pasta-
tus ið ðulinio, kaina 38000 Eur,
su rimtu pirkëju kaina derina-
ma) Girkantiðkës kaime, Þarë-
nø seniûnijoje, Telðiø rajone.
Taip pat parduoda naudotus:
ðaldytuvà, skalbimo maðinà.
Tel. 8~695 80609.

Garaþà bendrijoje ÐVYTU-
RYS (garaþo Nr.57), prie cent-
rinës turgavietës. Tel. 8~679
42973.

Mûriná gyvenamàjá namà (100
kv.m ploto, yra rûsiai, pagalbi-
niai pastatai, 19 arø þemës, van-
dentiekis, dujos, kaina 52000
Eur) Degaièiuose, Parko g. 25.
Tel. 8~605 29728.

Trijø kambariø butà penkta-
me aukðte, Luokës gatvëje, Tel-
ðiuose (arti yra vaikø darþelis,
netoli — mokykla, prekybos
centrai). Kaina 23000 Eur. Tel.
8~650 78071.

Transporto priemones
Automobilá TOYOTA PREVIA

(2002 m., variklis 2,0, dyzelis,
85 kW, 7 sëdimø vietø, þiemi-
nës padangos, kaina 2950 Eur).
Tel. 8~605 09096.

Automobilá AUDI A4 (2005 m.,
variklis 2,0, dyzelis, 103 kW,
juodos spalvos, techninë ap-
þiûra iki 2019 m., kaina 3900
Eur). Tel. 8~605 09096.

Automobilá VW CADDY (2000
m., ypaè techniðkai tvarkingas,
variklis 1,9 SDI, 47 kW, techni-
në apþiûra iki 2018 m. 08 mën.,
baltos spalvos, kaina 1500 Eur).
Tel. 8~605 09096.

Automobilá MAZDA 6 (2005
m., variklis 2,0, 100 kW, odinis
salonas, ðildomos sëdynës, XE-
NON þibintai, kaina 2350 Eur).
Tel. 8~605 09096.

Automobilá NISSAN X-TRAIL
(2007 m., variklis 2,2, dyzelis,
100 kW, kaina 3800 Eur). Tel.
8~605 09096.

Automobilá OPEL CORSA
(2007 m., variklis 1,4, benzi-
nas, kaina 2400 Eur). Tel. 8~605
09096.

Automobilá OPEL ZAFIRA
(2006 m., variklis 1,9, dyzelis,
74 kW, 7 sëdimø vietø, juodos
spalvos, techninë apþiûra iki
2019 m. 08 mën., kaina 3000
Eur). Tel. 8~605 09096.

Automobilá BMW-320 (varik-
lis 2,0, dyzelis, 100 kW, raudo-
nos spalvos, ðildomos sëdynës,
dalinai odinis salonas, XENON
þibintai, techninë apþiûra iki
2019 m. ir kiti privalumai, kaina
2300 Eur). Tel. 8~605 09096.

Technikà
Traktorius MTZ-82, 50 dalimis:

sukomplektuotà priekiná varo-
màjá tiltà, variklá MTZ-80, pavarø
dëþæ, liemená, galiná tiltà (arba
dalimis), pusaðius, vairo kolo-
nëlæ, radiatorius (vandens-tepa-
liniai), kabinà, paleidimo variklá
su starteriu, galines padangas
13,6/R38 (1 vnt.), 15,5/R38 (2
vnt.), galinius ratlankius, kame-
ras, siurblius, paskirstytojus,
pusrëmius, balká, cilindrus, hid-
raulinius vamzdþius, kapotà, ka-
binà, variklio ir galinës pakabos
dalis. Tel. 8~647 63185.

Gyvulius ir paukðèius
Parðelius (6 savaièiø). Tel.

8~687 60789.

Kitas prekes
Naujus dadano tipo avilius,

meduves, rëmelius; maiðus grû-
dams; maltas kriaukles paukð-
èiams; kaimiðkus gaidþius.
Kreiptis: Sedos g. 39, Telðiuo-
se, tel. 8~608 25955.

Þirnius (atveþa). Tel. 8~618
73858.

KOKYBIÐKI ÐILTNAMIAI nuo
279 Eur. Taip pat parduoda bre-
zentus, tentus, vandeniui atspa-
rius audinius, polietileno plëve-
les, polikarbonatus. Nemokamai
atveþa visoje Lietuvoje (perkant
ne maþiau uþ 25 Eur). Tel. 8~678
81119; www.ramchos.lt

Uosio, berþo pjuvenø brike-
tus, durpiø briketus, granules.
Atveþa nemokamai. Tel. 8~673
94441.

Pigiai akmens anglá, durpiø
briketus, granules. Atveþa ne-
mokamai. Tel. 8~614 44403.

Pigiausiai blokelius: FIBO,
ARKO, AEROC, OSB plokðtes,
polistirenà, profilius, gipsà, ce-
mentà ir kitas statybines me-
dþiagas. Tel. 8~675 88655.

Daugiameèiø þoliø sëklà: erai-
èinà (kaina 1,90 Eur/kg), dobi-
lus NEMARO (kaina 3 Eur/kg)
(„Nemaro“ dobilø þalios masës
yra 15-20 proc. daugiau nei kitø
rûðiø). Iðraðo sàskaitas. Tel.
8~615 86040.

Pigiai vasarinius kvieèius. Tel.
8~681 95099.

Þirnius RESPECT, arkliná dvi-
kinká kultivatoriø. Tel. 8~611
79086.

Berþinius pjuvenø briketus.
Tel. 8~645 23831.

Perka
Nekilnojamàjá turtà
Apleistà sodybà, namà arba

jo dalá, nederlingà þemæ, miðkà
Vieðvënø seniûnijoje, garaþà —
Telðiø mieste. Atsiskaito ið kar-
to. Tel. +370 607 28717.

Miðkà ir medienà
Brangiausiai Lietuvoje miðkus

(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel.
8~651 39039.

Miðkà, taip pat miðkà kurui
(gali iðsipjauti patys). Siûlyti ávai-
rius variantus. Tel. 8~609
77537.

Brangiai àþuolo ràstus visoje
Lietuvoje. Tel. 8~614 11114.

MIÐKÀ visoje Lietuvoje (su
þeme arba iðsikirsti). Moka
brangiai. Sutvarko dokumentus.
Tel. 8~676 61517.

Brangiai miðkà. Atsiskaito ið
karto. Tel. 8~686 29806.

Brangiai miðkà. Atsiskaito ið
karto, apmoka notaro iðlaidas.
Tel. 8~646 86900.

Transporto priemones
Ávairiø markiø automobilius

(nuo 1995 m.). Moka nuo 150
iki 3000 Eur.  Atsiskaito ið karto,
sutvarko dokumentus. Dirba ir
savaitgaliais. Tel.:8~609 89672;
8~692 51473.

Brangiai naudotus automobi-
lius ardyti. Tel. 8~650 95431.

Brangiai automobilius: ávairiø
markiø, vaþiuojanèius, neva-
þiuojanèius, angliðkus bei þe-
mës ûkio technikà. Pasiima pa-
tys. Moka iki 3000 Eur. Tel.
8~625 01103.

Gyvulius
UAB aukðèiausiomis kaino-

mis VERÐELIUS (iki 2 mëne-
siø) auginti. Moka PVM, sve-
ria elektroninëmis svarstyk-
lëmis, atsiskaito ið karto, sku-
biai pasiima, tvarko vet. do-
kumentus. Tel.: 8~611 71140;
8~608 11791 (Telðiuose).

Ávairias kiaules (bekonus, di-
deles, veislines). Tel. 8~677
67030.

Ámonë — karves (moka iki
1,50 Eur/kg), telyèias (iki 1,50
Eur/kg), bulius (iki 1,70 Eur/
kg). Tel. 8~698 07968.

Brangiai karves, bulius, tely-
èias, nestandartinius traumuo-
tus gyvulius.  Tvarko dokumen-
tus valstybës iðmokoms gauti.
Pasiima patys. Dirba ir  savait-
galiais. Tel.: 8~685 53528;
8~625 18701.

Nuolat ávairaus ámitimo ark-
lius, pienines bei mësines tely-
èias. Moka PVM. Tel.: (8~440)
73535; 8~686 40593.

Brangiai karves (lengvai
traumuotas), jauèius, tely-
èias, kiaules. Sveria elektro-
ninëmis svarstyklëmis. Iðra-
ðo sàskaitas. Perveþa gyvu-
lius. Tel. 8~688 26782.

Nuolat brokuotus galvijus (dir-
ba be iðeiginiø, greitai pasiima,
tvarko dokumentus). Tel. 8~654
79741.

AB „Agrofirma“ — brangiai
galvijus. Sveria vietoje, mo-
ka PVM, atsiskaito ið karto.
Tel. 8~612 12049.

Brangiai traumuotas karves,
telyèias, jauèius, bulius. Moka
21 proc. PVM, greitai pasiima.
Dirba ir savaitgaliais. Tel. 8~646
70184.

Viðtos! Viðtaitës!
Kovo 14 dienà (treèiadiená) prekiausime 5 mën.

pradedanèiomis dëti rudomis viðtomis, 3 mën. raibomis,
juodomis, baltomis, viðtaitëmis. Priimami iðankstiniai

uþsakymai 2-3 sav. 2 kg mësiniams viðèiukams COBB-
500. Taip pat prekiauja 12 mën. dedanèiomis viðtomis (kaina 3,5 Eur).

Gedrimuose — 11.25; Buoþënuose — 11.35; Degaièiuose — 11.50;
Telðiuose (ûkiniame turguje) — 12; Ryðkënuose — 12.20; Þarënuose
— 12.45; Varniuose (ûkiniame turguje) — 13; Janapolëje — 13.10;
Baltininkuose — 13.20; Vieðvënuose — 13.30; Rûdupiuose — 13.40;
Luokëje — 13.50; Kirkliuose — 14; Upynoje — 14.05; Kaunatavoje
— 14.15; Tryðkiuose — 14.25; Eigirdþiuose — 14.40; Nerimdaièiuo-
se — 14.50; Nevarënuose — 15.05; Lieplaukëje — 15.30 valandà.

www.pakerai.lt, tel. 8~612 13291.

VIÐTOS! VIÐTAITËS!
Kovo 15 dienà, ketvirtadiená, prekiausime Kaiðiadoriø paukðtyno

vakcinuotomis, 10 mënesiø rudomis, gerai dedanèiomis  viðtomis ir
2,3,4,5,6 mënesiø rudomis, raibomis, juodomis, baltomis, pilkomis
viðtaitëmis. Prekiausime lesalais.

Luokëje — 8.30; Kirkliuose — 8.35; Upynoje — 8.40; Kaunatavoje
—   8.55; Tryðkiuose — 9.10; Ubiðkëje — 9.25; Eigirdþiuose — 9.40;
Nerimdaièiuose — 9.55; Mitkaièiuose — 10.10; Nevarënuose —
10.20;   Buoþënuose — 10.40; Telðiuose (ûkininkø turguje) — 11;
Rainiuose —  11.10; Vieðvënuose — 11.20; Vembûtuose — 11.30;
Janapolëje — 11.45;  Keguose — 12; Þarënuose — 12.05; Varniuose
(ûkininkø turguje) —  12.25 valandà.

Tel. 8~699 12631.

Viðtos, viðtaitës!
Kovo 13 dienà, antradiená, prekiausime Kaiðiadoriø paukðtyno 10

mën. vakcinuotomis, rudomis, gerai dedanèiomius viðtomis ir 2-3-4-5-6
mënesiø ávairiø spalvø viðtaitëmis bei lesalais:

Gaulënuose — 8; Luokëje — 8.10; Viekðnaliuose — 8.25; Birþuvënuo-
se — 8.40; Rûdupiuose — 8.50; Kirkliuose — 9; Upynoje — 9.10;
Kaunatavoje — 9.25; Vainoèiuose — 9.35; Tryðkiuose — 9.50; Ubiðkëje
— 10.10; Dûseikiuose — 10.20; Eigirdþiuose — 10.35; Nerimdaièiuose
— 10.50; Mitkaièiuose — 11; Nevarënuose — 11.20; Buoþënuose —
11.40; Gadûnave — 11.50; Gedrimuose — 12; Ryðkënuose — 12.35;
Lauko Sodoje — 12.50; Lieplaukëje — 13.10; Dþiuginënuose — 13.25;
Telðiuose (ûkiniame turguje) — 13.45; Degaièiuose — 14; Rainiuose —
14.10; Vieðvënuose — 14.20; Vembûtuose — 14.30; Baltininkuose —
14.45; Janapolëje — 15; Keguose — 15.15; Þarënuose — 15.25; Varniuo-
se — 15.45; Oþtakiuose — 16; Pavandenëje — 16.15 valandà.

Tel.: 8~633 53513; 8~699 12631.

DËMESIO!
BKU „Þemaitijos iþdas“ (ámonës kodas 302590015, buveinë: Ðviesos

g. 5, Telðiuose) parduoda kilnojamàjá ir nekilnojamàjá turtà (þiûrëti
internetinëje svetainëje: www.ijbiuras.lt; www.zemaitijosizdas.lt).

Informacija tel. +370 687 51527.

PRANEÐIMAS
Apie parengtà poveikio visuomenës sveikatai vertinimo (PVSV)

ataskaità.
Ûkinës veiklos organizatorius: UAB „Eigirdþiø agrofirma“, ámonës

kodas 180255117, Telðës g. 11, Eigirdþiø mst., Telðiø r. sav., tel.: +370
444 41538, faksas +370 444 41538, el. paðtas agrofirma@zebra.lt

Ûkinës veiklos PVSV dokumentø rengëjas: UAB „DGE Baltic Soil
and Environment“, Smolensko g. 3, Vilniuje, tel. (8~5) 2644304, el.
paðtas info@dge.lt

Ûkinës veiklos pavadinimas: kiauliø veisimas, auginimas, pardavi-
mas, skerdimas, skerdienos pardavimas.

Ûkinës veiklos vieta: Telðës g. 11, Eigirdþiø mst., Telðiø r. sav.
Trumpas ûkinës veiklos apraðymas: specializuotame kiauliø augi-

nimo komplekse vykdoma kiauliø veisimo ir auginimo veikla, laikomos
parðavedës, parðeliai ir penimos kiaulës. Leidþiamas komplekso pajë-
gumas — 24100 vnt. arba 2248 SG ávairiø grupiø kiauliø.

Susipaþinti su PVSV ataskaita galima nuo 2018 03 12 iki 2018 03
27: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g.
3, Vilniuje (I-V 8-17 val.), interneto svetainëje www.dge.lt skiltyje
„Visuomenës informavimas“, Degaièiø seniûnijoje, Anulënø g. 3, De-
gaièiai (darbo laikas I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietø pertrauka 12–
12.45 val.). Vieðas visuomenës supaþindinimas su poveikio visuomenës
sveikatai vertinimo ataskaita vyks 2018 m. kovo 27 d. 17 val. Degaièiø
seniûnijos patalpose Kultûros salëje (Anulënø g. 3, Degaièiuose).

Pasiûlymus dël PVSV ataskaitos galima teikti iki 2018 03 27 raðtu:
PVSV dokumentø rengëjui adresu aki@dge.lt

Sprendimà dël ûkinës veiklos galimybiø priims: Nacionalinio
visuomenës sveikatos centro prie SAM Telðiø departamentas, J. Biliûno
g. 3, Telðiuose, tel. (8~444) 47276, faksas (8~444) 69720, el. paðtas
telsiai@nvsc.lt

UAB „Þemaitijos galvijai“

perka galvijus
*jauèius (per 630 kg gyvo svorio —
1,50 Eur);
*jauèius (mësinius, per 630 kg gyvo
svorio — 1,70 Eur);
*gero ámitimo karves  (per 630 kg
— 1,20 Eur);
*telyèias (mësines, per 550 kg —
1,40 Eur).
Tel. 8~652 84023; 8~676 31700.
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EIGIRD LIv MIE STELIo BENDRUoMENE

Gedimino 9.27, EigirdZiq mstl., Degaidiq sen., LT 88127 Tel5iq r. sav.,
tel. +370 679 75236, el. p. eigirdziubendruomene@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 180385751

UAB ,,DGE Baltic Soil and Environment"
El. p. info@dge.lt aki@dge.lt

Koprla
Nacionalinio sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Tel5iq departamentui
El. p. telsiai@nvsc.lt

2018-03-27 Nr. 44

DEL POVEIKIO VISUOMENES SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS
NEPRITARIMO

EigirdZiq miestelio bendruomene (Toliau - Bendruomene) i5analizavo UAB ,,DGE Baltic
Soil and Environment" paruo5t4 UAB ,,EigirdZiq agrofirma" adresas Tel5iq r. sav., Degaidiq sen.,
EigirdZiq mstl., Tel5es g. 11 ,,Poveikio visuomends sveikatai vertinimo ataskait4" (Toliau - PVSV)
ir pra5o pataisyti/papildyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2004 m.liepos 1 d. isakymu Nr. V-491 ,,Del planuojamos Okines veiklos poveikio visuomenes
sveikatai vertinimo metodiniq nurodymq patvirtinimo" (Toliau - [sakymas).

Atkreipiame demesi, kad susipaZinimui pateiktoje PVSV ataskaitoje pastebeta neai5kumq,
netikslumq bei pra5ome perZitireti ir patikslinti ataskait4 Zemiau i5destlrtais punktais:

1. PVSV ataskaitos pateiktoje informacijoje ndra ivardyas ataskaitos tikslas bei
atkreipiame demesi, kad vienoje ataskaitos vietoje teigiama apie vykdom4 veikl4, kitur apie
planuojam4. Pra5ome fvardyti pristatomos ataskaitos tiksl4 bei apibreZti lykdomai ar planuojamai
fikinei veiklai.

2. Ataskaitoje pateikiama trumpiniq (TIPK, GPGB, pUV ir kt.), igyvendinant ra5tvedybos
reikalavimus pra5ome pateikti PVSV ataskaitoje naudojamq trumpiniq i5ai5kinimo s4ra54.

3. 2018 m. kovo 10 d. ,,Kalvotoji Zemaitija" laikra5tyje Nr. 19 (10031) prane5ime bei
PVSV ataskaitoje nurodyta, kad fikines veiklos PVSV dokumentq rengejas UAB ,, DGE Baltic Soil
and Environment", tadiau PVSV priede pridedama 2004 m. gruodZio 3 d., Juridinio asmens
visuomends sveikatos prieZilros veiklos Licencija Nr. 74, UAB ,,Cowi Lietuva", Luki5kiq g. 3,
Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Kyla klausimas, kuri imone atsakinga uZ PVSV rengim4.

4. Ataskaitoje teigiama, kad projektinis [kio pajegumas 28000 kiauliq per metus, gamybos
apimtis nesikeidia nuo 1975 metq (PVSV 3.4 skyrius). Bendruomends turimais duomenimis, UAB
,,EigirdZiq agrofirma" projektinis pajegumas nuo pastatymo buvo kelis kartus maZesnis tik apie
12000 kiauliq. Pra5ome vadovaujantis fsakymo priedo 14 punktu nurodyi ir pateikti patvirtinandius
dokumentus (projektas, i5ra5as) bei kada buvo padidintas leistinas maksimalus gpuliq skaidius
(patvirtinantis dokumentas), jei buvo tai padaryta, pateikti kokie konkretris sprendiniai buvo ivykdyti,
kurie leido didinti gyvuliq skaidiq.

5. Ataskaitoje kalbama apie tar5os integracijos prevencijos ir kontroles leidim4 (Toliau -
TIPK), pagal kuri vienu metu galima laikyti 24100 vienetq ivairaus amZiaus kiauliq. Pra5ome
vadovaujantis {sakymo priedo 14 punktu prideti minim4 dokument4 su priedais. Atkreipiame demesi,
bendruomenes turimais duomenimis Siuo metu TIPK leidimu yra apribotas laikomq kiauliq skaidius,
UAB ,"EigirdZiq agrofirma" par5eliq iki 2 mdn., amZiaus laikoma daugiau nei numatl.ta TIPK leidimo
s4lygose.
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6. Ataskaitos 3 lenteleje pateikiami naudojamq Zaliavq kiekiai. Atkreipiame demesi, kad
galimai i5vardytos nevisos frkyje naudojamos Zaliavos-medZiagos. Ataskaitoje teigiama, kad gardai
kreikiami pjuvenomis, srutq rezerwarai dengiami smulkintais Siaudais, Sildymui naudojamos
lapuodiq malkos, bei preparatas Penergetic-G. Pra5ome perZilreti ir papildyti 3 lentelg.

7 . Ataskaitoje teigiama, kad veikia i5traukiamoji ventiliacija apie kurios specifikacij4 nera
apra5yta ar pridetas dokumentas. Pra5ome prideti ventiliacijos pajegum4 patvirtinandius dokumentus
bei ataskaitoje apra5yti ir lvertinti ventiliatoriq pagalba i5metamq dujq sklidim4, pasiskirstym4
aplinkoje atsiZvelgiant i oro s4lygas bei metq laik4.

8. Ataskaitoje teigiama, kad yra 3 srutq rezervuarai po 15 000 m3 ir vienas rezervinis
rezervuaras 30 000 m3 bei irengtas naujas uZdaras srutr1 rezervuaras 6 000 m3. Atkreipiame Jtisq
demesi, kad 30 000 m3 yra avarinis ir jis turi buti tu5dias. Gaila, bet per pastarqii de5imtmeti
rezervuarai nebuvo iSvalyti ir yra pilni dumblo bei smulkintq Siaudq, naujasis uZdaras srutq
rezerw)aras nera baigtas statyti. Pra5ome atsiZvelgiant i susidariusi dumblo bei Siaudq kiek! realiai
ivertinti galim4 srutq talpinim4.

9. Teigiam4 kad imonei dirbant pilnu pajegumu gali susidaryti apie 43 000 m3 srutq, o per
8 menesius susidarantis srutq kiekis 29 000 m3. Kyla klausimas kokiomis rekomendacijomis,
metodikomis ar moksliniais tyrimais buvo remtasi skaidiuojant ga1im4 susidarandirl srutq kieki ar
buvo itraukti srutrl susidarymui bUdingi Saltinai (vanduo, sirupas, iSrugos, dezinfekavimo preparatai
ir kt.). Kiek procentq numatyta galimam srutq padidejimui atsiZvelgiant i krituliq kieki bei
neplanuotas ekstremalias situacijas.

10. PoZeminio vandens kokybe tiriama pagal sudaryt4 poZeminio vandens monitoringo
program4 bei tyrimai vykdomi 2 kartus per metus. Tadiau ataskaitoje nera aptarti ir ivertinti vandens
tyrimq rezultatai, imones vandenvietes apsaugos zorul ribos. Pra5ome pateikti atliktq vandens tyrimr+
rezultatus bei ivertinti gautq tyrimq rezultatus, igyvendintas vandenvietes apsaugos zonas, remiantis
galioj andiais teises'aktais.

11. 1 paveikslelio PUV situacijos plane pateikiamos ne visos pavienes sodybos esandios
Salia UAB ,,EigirdZiq agrofirmos". Pra5ome susipaZinti su teritorija ir pateikti visas Salia esandias
sodybas nurodant atstumus iki jr+.

12. Teigiate, kad UAB ,,EigirdZiq agrofirma" teritorija yra palanki geografiniu ir socialiniu
poZitriu. Atkreipiame Jtrsq demesi, kad EigirdZiq miestelio ir aplinkinitl kaimq gyventojus nuolat
kankina nuolatiniai ir specifiniai kvapai sklindantys nuo UAB ,,EigirdZiq agrofirma" teritorijos nes
daZniausiai vyraujantis vakary vejas. EigirdZiq miestelio bei aplinkiniq kaimq privataus turo verte
maZesnd lyginat su kitais Tel5iq rajono miesteliais ir kaimais. Pra5ome ivardyi teigiamus veiksnius
geograhniu bei socialiniu poZitriu (atmetant darbo vietas) EigirdZiq miestelio gyventojams ir juos
pagristi.

13. Ataskaitoje apra5ytas me5lo tvarkymas. Teigiama, kad papildomam amoniako ir kvapq
maZinimui me5le naudojamas preparatas ,,Penergetic-G" bei kaupiamas me5las me5lideje
uZdengiamas polietileno plevele. Nepateikta informacija ar nesuprantame kur naudojamas preparatas

,,Penergetic-G" yra iterpiamas i me5l4, neapra3ya nuo kada praddtas naudoti bei per metus
reikalingas-sunaudojamas preparato kiekis vykdomai veiklai. MeSlas meilideje nera dengiamas
polietileno plevele, pra5ome pateikti sunaudojamq medZiagq kiekius ir paskaidiavimus.

14. 3 paveikslelyje pateikti privaZiavimo ir i5vaZiavimo prie UAB ,,Eigirdlir4 agrofrrma"
teritorijos schema, atkreipiame Jtsq demesi, kad numatyti ne visi privaZiavimo ir i5vaZiavimo keliai.
Pra5ome perZiiireti ir papildyti schem4 itraukiant visu galimus kelius (i5veZamq srutq, skerdyklos
atliekq, gai5enq) bei pateikfi paaiSkinim4, kodel i imones teritorij4 schemoje pateikiamas
privaZiavimas per miestelio centr4.

15. Gaila, kad rengiant ataskait4 nebuvo susipaZistama su EigirdZiq miesteliu bei jame
esandiais subjektais. Neapra5ytos-nepaZymetos miestelyje esandios parduotuvds, miestelio
bendruomenes namai, medicinos punktas, religines paskirties namai, poilsio-sporto aik5tele
nutolusios nuo UAB,,EigirdZiq agrofirma". Ataskaitoje pateikiamas medicinos punktas esantis kitoje
glvenvieteje (Degaidiai). Pra5ome perZilreti ir apra5y'ti visus subjektus esandius EigirdZiq miestelyje
igyvendinant isakymo reikalavimus.
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16. Ataskaitoje teigiama apie ketvirt4 skysto me5lo lagtn4 30 000 m2, kad ji yra avarine.
Bendruomenes duomenimis minetame rezervuare yra kaupiamos srutos. Atliekant vertinimo
skaidiavimus pra5ome itraukti minetq lagfrn4 ar pateikti patvirtinandius tyrimus, kad kaupiamos ne
srutos. Numatyti ir apra5yti galim4 situacij4kai bus nepalankios meteorologines s4lygos force majeur
iSlaikyti tu5di4 rezervini rezerv)ar4 (del lmirkusios Zemes negales vykdyti srutq i5veZimo) kaip bus

igyvendinami aplinkosaugos reikalavimai.
17. Oro tar5os sklaidos modeliavimas atliekamas 1,5 m auk5tyje, 1,8 km2 kitoje vietoje 1,5

km2 teritorijos dydyje. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Siauliq regiono apinkos
apsaugos departamento pateikl4 informacij4, tvartuose buvo idiegta kompiuterine vedinimo sistema
bei sumontuoti ventiliatoriai, kuriq pagalba kvapai i5metami aukSdiau. Pra5ome i5arralizuoti bei
pateikti ventiliatoriq pajegumus (oficialius apra5ymo duomenis prideti) bei oro tarSos sklaid4 atlikti
remiantis pajegumais ir skaidiavimais.

18. Ataskaitoje teigiama, kad ant skysto me5lo lag[nq pavir5iaus, kaip papildoma kvapo
koncentracijos maZinimo priemone yra pudiami smulkinti Siaudai, todel i5 dalies lagiinos uZdengtos
Siaudq danga, del kurios ant pavir5iaus formuojasi ir naturali pluta. Siaudq danga kvapo emisij4
sumaZina 40-90 o/o, o naflvali pluta 10-90 %. Del to, jog Siaudq danga padengta tik dalis lagunos
pavir5iaus, o nat[rali pluta formuojasi taip pat tik ant dalies pavir5iaus, skaidiavimuose pasirinkote,
kad del smulkintq Siaudq sluoksnio kvapo emisija sumaZina 40 o , o nafirali pluta 50 o/o. PraSome
pateikti smulkintq Siaudq kvapo emisijos sumaZinim4 40-90 o/o patvirtinandias rekomendacijas,
mokslinius tyrimus su numatyfu Siaudtl sluoksniu. Teigiate, kad preparatas Penergetic-G suardo
susidariusi4 plut4, tai pra5ome pagristi rekomendacijomis, moksliniais tyrimais pasirinkt4 kvapo
emisijos sumaZinim4 nattiralia pluta 50 Yo. n negali del nesavalaikes ar per maZos smulkintq Siaudq
dangos preparato Penergetic-G naudojimas padidinti oro terSalq ir kvapq i5siskyrim4.

19. Ataskaitoje vienoje vietoje ra5ote, kad sausas meslas dengiamas polietileno plevele,
kitur Siaudq sluoksniu. Galime teigti, kad meSlas nera dengiamas Siaudais. Pra5ome pateikti realiai
naudojam4 medliag4 sauso meSlo dengimui ir atlikti tar5os skaidiavimus.

20. Apra5ant mobilius triuk5mo Saltinius nera itrauktas srutq i5veZimas. Pra5ome perZitreti
ir numatyti visus i5vaZiavimus ir ivaZiavimus tokius kaip srutq i5veZim4 pateikti skaidiq bei laik4.

21. Ataskaitoje teigiate, kad UAB ,,EigirdZiq agrofirma" teritorijoje nejonizuojandios
spinduliuotes Saltiniq nera bei neplanuojama irengti. Atkreipiame demesi, kad ant ,,aukSdiausio"
imones pastato prikabintos antenos, pra5ome identifikuoti ir apra5yi visuomenes sveikatai darandius
veiksnius remiantis moksliniais tynimais ar ekspertq rekomendacijomis.

22. Ataskaitoje teigiama, kad atliekami grauZikq, kitq kenkejq ir pauk5diq kontrole.
Pra5ome pateikti vykdomq darbq procedlry apra5ymus nurodant naudojamas medZiagas bei ivertinti
galimus rizikos veiksnius naudojamq medZiagq aplinkai ir sveikatai.

23. Ataskaitoje apra5ya afrikinio kiauliq maro prevencija, abstrakdiai nurodyta, kad
laikomasi Valstybines maisto ir veterinarijos reikalavimq bei esant ekstremaliai situacijai yra
numat5rta vieta komplekso teritorijoje irengti kritusiq gyvuliq sanitarini kapinyn4. Pra5ome pladiau
apra5yti afrikinio kiauliq marui igyvendintas prevencines priemones pagal Valstybines maisto ir
veterinarijos tamybos reikalavimus. Identifikuoti ir apraSyti galimos ekstremalios situacijos
visuomends sveikatai darandius rizikos veiksnius (poZeminiam vandeniui, aplinkai, orui, sveikatai)
artimiausioms g)'venvietems remiantis moksliniais tyrimais, analize, ekspertq nuomone bei pateild
galimos tar5os prevencijos ar maZinimo galimybes. Pra5ome pateikti kapinyno vietos suderinim4
patvirtinanti dokument4 su numatytu plotu ir glr,uliq talpinimo paskaidiavimais.

24. Ataskaitoje teigiama, kad nemaloniq kvapq aplinkiniai gyventojai neturetq jausti
(iSskyrus laukq trg5im4). PaZymime, kad EigirdZiq miestelio bei aplinkiniq kaimq glwentojai nuolat
jaudia specifini srutq kvap4 @adidejus vakary vejui specifinis kvapas sustipreja), nors trgsimo darbai
nera vykdomi. Su Siuo teiginiu negalime sutikti ir praSome atlikti papildom4 kvapo ivertinim4
atliekant realius tyrimus EigirdZiq miestelio teritorijoje.

25. Ataskaitoje teigiate, kad naujas skysto meslo rezervuaras sandarus bei neatliekami
tar5os skaidiavimai. PraSome pagristi ir pateikti naujai statomo UAB ,,EigirdZiq agrofirma" skysto
me51o rezervuaro sandarum4 patvirtinanti sertifikat4.
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26. Ataskaitoje teigiam4 kad matematiniai skaidiavimai bei tyrimq metodai yta
pakankamai tikslfls ir objektyv0s, tadiau neivertintos kitos prielaidos (ivesties duomenq tikslumas,
situacijos parinkimas (modeliavimas) realiai situacijai tikslumas). Teigiate, kad Lagranio ter5alq
sklaidos modelio patikimumas buvo ne kart4 patikrintas remiantis modeliavimo ir matavimq rezultaq
palyginimu, tadiau nepridedate palyginim4 patvirtinandiq dokumentq.

27. Teigiarra, kad bendrove neturi ir nenuomoja dirbamos Zem6s, todel susikaupus! meil4
ir srutas trgiimo sezono metu parduoda flkininkams bei imone teikia srutq perveZimo ir iSlaistymo
paslaugas. Pagal aplinkosaugos reikalavimus imone turi kiekvienais metais prie5 pradedant laukq
trgSim4 meSlu ir srutomis susidaryti trg5imo plan?. Pra5ome pateikti paskutiniq dviejq metq parengtus
trg5imo planus bei jq duomenis panaudoti PVSV ataskaitos rengimui ir vertinimui.

28. Ataskaitoje bei pridetame ra5te minima i5metamq ter5alq inventorizacijos ataskaita bei
rengiant PVS ataskait4 galimai buvo naudojamasi kai kuriais duomenimjs. [gyvendinant isakymo
priedo 14 punkt4 pra5ome prideti i5metamq ter5alq inventorizacijos ataskait4, kuri suderinta su
Aplinkos apsaugos agentdra.

29. Teigiatrra, kad del vykdomos kiauliq auginimo veiklos nei imone, nei kontroliuojandios
valstybines institucijos gyventojq prane5imq (skundq) nebuvo gavusios. Su Siuo teiginiu
bendruomenes nariai nesutink4 nes buvo kreiptasi i imones direktoriq bei institucijas del vykdomos
veiklos. PraSome pateikti uZklaus4 bei atsakymus patvirtinandius dokumentus. Rekomenduojame
papildomai uZsiklausti ar buvo gauta skundq ir kokios administracines nuobaudos buvo pritaikytos
UAB ,,EigirdZiq agrofirma" per 2016-2017 metus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Siaulitl
regiono aplinkos apsaugos departamento, Valstybinds maisto ir veterinarijos tamybos, Tel5iq rajono
savivaldybes, Nacionalinio sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos TelSiq
departamento bei ataskaitos uZsakovo. Pateiktus institucijq atsakymus prideti prie ataskaitos.

30. Ataskaitoje [kines veiklos vietos geografine ir administracine padetis apra5yta
klaidingai neltraukti visi [kiai, atkreipiame demesi, kad numatyta EigirdZiq miestelio kapiniq pletra
apie 400 metry nuo UAB ,,EigirdZiq agrofirmos" teritorijos. PraSome perZitireti ir papildyi ataskait4.

31. Kalbama apie naudojam4 preparat4 Penergetic-G, neapraSyti jo sunaudojimo kiekiai ir
nuo kadapradetas naudoti. |vertinus produkto Penergetic-G veiksmingumo sertifikat4, kyla abejoniq
del Sio sertifikato teisetumo. Valstybine augalininkystes tarnyba prie Zemes [kio ministerijos kitos
ES Salies sertifikavimo istaigos pagrindu yra patvirtinusi ir ltraukusi produkt4 Penergetic-G i Trqiry
ir dirvoiemio gerinimo priemoniry, tinkamry naudoti ekologinhje gamyboje, sqraiq
(http://www.vatzum.ltllVveikla/veiklos-sritys/aerochemija/trasos-ir-dirvozemio-gerinimo-
priemones/ ) kaip ekologinio rlkininkavimo produkt4. Pagal LR Zemes [kio ministro isakymu
Nr. 3D-510 ,,Ddl Gerosios augalq apsaugos produktq veiksmingumo bandymq praktikos sertifikatrl
i5davimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo
taisykliq patvirtinimo" patvirtintq Gerosios augalq apsaugos produktq veiksmingumo bandymq
praktikos sertifikatq i5davimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo
panaikinimo taisykliq 3 punkto reikalavimus, fiziniams ir juridiniams asmenims suteikiama teise
vykdyti augalq apsaugos produktq veiksmingumo bandymus, o UAB,,Bioenergy" LTpateiktame
Penergetic-G sertifikate nurodyta, kad Sis produktas yra ne tik ekologinis ir sudarytas i5 naturalios
kilmes komponentq, bet ir patvirtinamas Sio produkto veiksmingumas del amoniako emisijq i5 tvartq
ir me5lo kaupimo talpq sumaZejimo, kuo ir yra abejojama. Todel pra5ome pateikti produkto
Penergetic-G veiksmingum4 maZinant amoniako emisijq ir meilo kaupimq, irodandius dokumentus,
kuriuos pagal Lietuvos Respublikos Atitikties ivertinimo istatymo 4 straipsni turetq i5duoti
atitinkamos institucij os.

32. Ataskaitoje minima, kad skystas meSlas poZeminiu vamzdl'nu be s4lydio su aplinka
transportuojamas i separatoriq, srutos nukreipiamos i srutq tvenkiniq dugn4. Nenurodytas ir
neapra5ytas i5 skerdyklos susidarandiq nuotekq tvarkymas bei jq transportavimas. Pra5ome pateikti
srutq vamzdZiq i5destymo schem4.

33. Teigiate, kad artimiausia EigirdZiq glvenvietes vandenviete nutolusi 1,6 km nuo UAB
,,EigirdZiq agrofirma" sklypo ribos ry-tq kryptimi, arba I,7l km iki artimiausiq fermq pastatr4.

Atkreipiame, Jlsq demesi, kad artimiausios sodybos esandios Salia UAB ,,EigirdZiq agrofirma"
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geriamuoju vandeniu apsirupina i5 Suliniq. Pra5ome ivertinti galimus rizikos veiksnius Sulinirl
geriamojo vandens kokybei remiantis galiojandiais teises aktais, moksliniais tyrimais, eksperftl
nuomone.

34. Teigiate, kad gyvulininkystes veikla nagrinejamame kiauliq komplekse vykdoma nuo
1975 metq ir esama gamybos apimtis nesikeidia. Pagal {sakymo priedo 8.3 punkto reikalavimus kai
nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos iikines veiklos sanitarines apsaugos zonos ribos,
ataskaitoje turi b[ti pateikti sanitarines apsaugos zonos ribas pagrindZiantys duomenys, gauti
remiantis faktiniais iikines veiklos, skleidZiamos fizines ir chemines tar5os bei tarSos kvapais
duomenimis. PraSome pateikti faktinius tyrimq duomenis.

PabreZiame, kad nepritariame poveikio visuomends sveikatos vertinimo ataskaitoje pateiktam
kiauliq skaidiui. PaZymime, kad ataskaita pateikta su loginemis klaidomis (6 psl. cheminiq medZiagq
ir preparatq naudojimas, numatomas valant ir dezinfekuojant karvides, nurodomos neegzistuojandios
gyvenvietes gatves ir kt.). Pra5ome, atsiZvelgiant i pateiktas pastabas ir pasifrlymus pataisyti bei
papildyti PVSV ataskait4. Papildomai pateikti susipaZinimui bei viesam ataskaitos pristatymui, pries
tai informuoj ant bendruomeng.

AdiU uZ bendradarbiavim4.

EigirdZiq miestelio bendruomenes pirmininke
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EIGIRD ZITJ MIESTELIO BENDRUOMENE

Gedimino 9.27, EigirdZiq mstl., Degaidiq sen., LT 88127 Tel5iq r. sav.,
tel. +370 679 75236, el. p. eigirdziubendruomene@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 180385751

UAB ,,DGE Baltic Soil and Environment"
El. p. info@dge.lt; aki@dge.lt

Kopija:
Nacionalinio sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerij os
TelSirl departamentui
El. p. telsiai@nvsc.lt

DEL POVEIKIO VISUOMENBS SYEIKATAI
GALIMAI NETINKAMO IVERTINIMO

2018-0s-24Nr" A4
I 2018-05-10 Nr" R-18/132

VERTINIMO ATASKAITOS PASIULYMV

EigirdZir+ miestelio bendruomend (toliau bendruomene) i5analizavo
2018 m. geguZes 10 d. gaut4raSt4Nr. R-l8/132,,Ddl visuomenes pasiflymq ivertinimo parengtai
poveikio visuomends sveikatai vertinimo ataskaitai" (toliau - ra5tas). Manome, kad atsakymai i
pateiktus pasiulymus pateikti nesivadovaujant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
20II m. geguZes i3 d. isakymu Nr. V-474,,DeI Lietuvos Respublikos planuojamos flkines veiklos
poveikio aplinkai vertinimo istatyme nenumatltq poveikio visuomends sveikatai vertinimo atlikimo
atvejq nustatymo ir tvarkos apra5o patvirtinimo ir igaliojimq suteikimo" 20 straipsnio (ataskaitos
rengdjas turi parengti argumentuoto visuomends pasi[lymq ivertinimo dokument4 (ame
nurodydamas visuomenes pasi[lyrno gavimo dat4, asmens, pateikusio pasifilym4, vard4, pavardg
(uridinio asmens pavadinim4) ir adres4, visuomenes pasi[lym4 ir aplinkybes, irodymus, kuriais
pagrindZiamas pasi[lymas, visuomenes pasiulymo argumentuot4 ivertinim4, kuriame nurodoma, ar
jis pagrfstas ar ne) ir ne veliau kaip per 30 darbo dienq nuo jq gavimo ra5tu informuoti pasi[lymus
pateikusius visuomenes atstovus, kaip ivertinti jq pasitrlymai) reikalavimais.

Atkreipiame demesi, kad susipaZinimui pateiktoje PVSV ataskaitoje ir gautame raSte
pastebeta neai5kumq ir netikslumq. Pra5ome perZi[reti ir pateikti i5ai5kinim4 Zemiau i5destl.tais
punktais:

1. 2018 m. geguZes 10 d. ra5to Nr. R-18/132 ,,Del visuomends pasiDlymq ivertinimo
parengtai poveikio visuomends sveikatai vertinimo ataskaitai" pridetos lenteles grafoje (aplinkybds
ir irodymai, kuriais pagrindZiamas visuomends pasitrlymas) nurodote ,,nepateikta" prie 5,7,9,
10, 11 , 12,13, 14, 16, 17, lg, lg, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33,34 pateiktq klausimq.
Atkreipiame demesi, kad prie kiekvieno klausimo buvo pateiktas paaiSkinimas ar uZklausimas
vadovaujantis Jlsq parengta poveikio visuomends sveikatai vertinimo ataskaita, ar nuoroda i Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.liepos 1 d. isakymo Nr. V-491 ,,Del planuojamos
lkines veiklos poveikio visuomenes sveikatai vertinimo metodiniq nurodymq patvirtinimo" priedo
14 punkto reikalavim4.

2. Atkreipiame JDsq demesi, kad i pateiktus visuomenes pasiulymus parengti atsakymai
neargumentuoti, nepagristi (5 atsakymas ,.fermose ventiliacine sistema irengta pagal atestuotq
projektuotojq parengt4 projekt4, jq irengimui gautas atsakingos institucijos leidimas"; i0 atsakymas

,.vanduo i5gaunamas ir naudojamas i5imtinai kiauliq komplekso reikmdms, gyventojams jis
netiekiamas, nors ir atitinka geriamojo vandens kokybes reikalavimus";24 atsakymas,"tiketina,
kad EigirdZiq glventojai jaudia ne tik UAB ,,Eigirdiiq agrofirma" skleidZiamus kvapus"; 25
atsakymas ,,UAB .,EigirdZiq agrofitma" teritorijoje esantis naujas skysto m65lo rezen'uaras
atitinka aplinkosaugos reikalavirnus"; 29 atsakymas ,.duomenq apie valstybes institucijoms
feiktus skundus PVSV ataskaitos rengdjas neturdjo, PVSV ataskaita patikslinta"; 33 atsakymas

".riziitos uZiei'!ii artimii;.usiii sociybq SaSaiciai j ir ;asaiiiai i Sulinius nera, nes Sios soriyiros arba
pragai vieicv6s retjef4 yra aukliiare (Sa5aidiai 3), arba tarp {errnul i<ornpiei<so ir socnybq yra
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vandens telkiniai (Sa5aidiail, EigirdZiq miestelis), surenkantis gruntini vandeni ir neleidZiantys
galimai tar5ai prasiskverbti iki Suiiniq") teisds aktais bei patvirtinandiais dokumentais. |glvendinant
tietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.liepos 1 d. isakymo Nr. V-491 ,,Del
planuojamos fikinds veiklos poveikio visuomends sveikatai vertinimo metodiniq nurodymq
patvirtinimo" priedo 14 punkto (Prie Ataskaitos pridedami Poveikio visuomenes sveikatai
vertinimo metodiniuose nurodymuose ir jq priede pamin€ti Zem€lapiai, br€Ziniai, schemos,
nuotraukos, terSalq matavimq ir (ar) sklaidos skaiiiavimq rezultatai, skaidiavimai, grafind
informacija, papildoma naudota informacija apie gyventojq demografing arba sveikatos biiklg,
Lietuvos Respublikos planuojamos [kines veiklos poveikio aplinkai verlinimo istatyme nenumatytq
poveikio visuomends sveikatai vertinimo atlikimo atvejq tvarkos apra5e, patvirtintame Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. geguZes 13 d. isakymuNr. V-474.,De|Lietuvos
Respublikos planuojamos lkines veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatyme nenum'atytq poveikio
visuomenes sveikatai vertinimo atlikimo atvejq nustatymo ir tvarkos apraSo patvirtinimo ir igaliojimq
suteikimo", minimi dokumentai, susijg su visuomends informavimu, ir kiti Ataskaitai rengti
naudoti dokumentai) reikalavim4, ataskaitoje bei ra5te lvardintus dokumentus praSome prideti ir
pam4stymus pagristi tyrimais ar rekomendacij omis.

3. I 11 klausim4 teigiate, kad PVSV ataskaitos situacineje schemoje yra pateiktos
artimiausios pavienes sodybos. Atkreipiame J[sq demesi, kad auk5diau esanti sodyba Sa5aidiq
gatveje nera paZymeta. Si sodyba privalo bflti paZymeta ir atlikti ivertinimai visiems galimiems tar5os
Saltiniams.

:r,wW: :^W
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PaZymime, kad pateikta PVSV ataskaita ir 2018 m. geguZes 10 d. gautu ra5tu Nr. R-l8/132
,,Del visuomends pasiulymq iverlinimo parengtai poveikio visuomends sveikatai vertinimo
ataskaitai" bei 2018 m. balandZio 11 d elektronine Zinute esame nusivylg, kad neieSkomakaip i5taisyti
padiq padary'tas klaidas vie5ai pristatytoje PVSV ataskaitoje. Kai kurioms loginems klaidomis (6 psl.
cheminiq medZiagq ir preparatq naudojimas, numatomas valant ir dezinfekuojant karvides,
nurodomos neegzistuojandios gyvenvietes gatves Medeiniq (22lenteldje Autotransporlo sukeliamas
triuk5mo lygis arlimiausioje gyvenamosios ar visuomenes paskirties pastatq aplinkoje) ir kt.) nebuvo
pateiktas atsakymas. Pra5ome ipateiktas pastabas ir uZklausim4 atsakyti bei pateikti papildyt4 PVSV
ataskait4.

4. Pateikiate atsakym4 i 14 klausim4, ,,PVSV ataskaitoje buvo i5analizuoti ir atliekant triuk5mo
vertinim4, itraukti visq transporto priemoniq judejimo keliai - tiek Zaliar,'t1.ir produkcijos, tiek ir
susidarandiq sruq bei atliekq transportavimo keliai. Kadangi kai kuriq frkininkqffgiimo laukai yra
uL Eigirdliq gyvenvietes, kai kurios sunkiasvores transporto priemones yra priverstos vaZiuoti per
miesteli. Todel autotransporto judejimo schemoje ir yra nurodytos Sio transporto judejimas per
EigirdZiq miesteli". Gaila, bet visi judejimo keliai nebuvo numatl.ti ir paZymeti 3 paveikslelyje.
Atkreipiame Jtrje ddmesi, kad srutg iSveZimas i laukus, skerdyklos atliekq ir gai5enq iSveZimas
rykdomas per Sa5aiiiq gatvg. Pakartotinai pra5ome perZifireti ir papildyti schem4 itraukiant visu
galimus kelius (i5veZamq srutq, skerdyklos atliekq, gai5enq) vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004m.liepos 1 d. isakymo Nr. V-491 ,,Ddl planuojamos lkines veiklos
poveikio visuomends sveikatai vertinimo metodiniq nurodymq patvirtinimo" priedo 5.3.2 punkto
reikalavimus (pateikiami imones ir su ja susijusiq (atveZandiq Laliavas, i5veZandiq produkcij4 ir pan.)
mobiliqiq triukSmo Saltiniq spinduliuojamo triukSmo duomenys, mobiliqjq triuk5mo Saltiniq
juddjimo mar5rutai (schemos) imonds teritorijoje, galimi su imonds veikla susijusiq mobiliqjq
triuk5mo Saltiniq privaZiavimo marSrutai; darbo laikas ir jud6jimo s4lygos; pateikiami imones
teritorijoje esandiq automobiliq aik5teliq duomenys (plotas, i5sidestymas, vietq skaidius), naudojimo
laikas).

5. Pateikiate atsakymE i 16 klausim4, kad ,,ketvirtas skysto m65lo rezewvaras yra ne
avarinis, o rezervinis, skirtas naudoti ypatingiems atvejams. Rezervinis skysto m65lo rezervuaras
buvo praddtas naudoti d6l nepalankiq meteorologiniq s4lygq". Atkreipiame J[sq demesiPoveikio
visuomends sveikatos vertinimo ataskaitos 5.1 pastraipoje teigiate,,tkines veiklos objekto teritorijoje
nebelieka neorganizuoto o.t.S. Nr. 605, kuris buvo itrauktas iAplinkos tarSos Saltiniq ir jq i5metamq
terSalq inventorizacijos ataskait4. Pagal Tar5os integruotos prevencijos ir kontroles s4lygas tvenkinys
Nr. 4 (skysto m65lo lagtina) yra avarinis ir turi btrti tu5iias, toddl oro ter5alg sklaidos
skaiiiavimuose nevertinamasoo. Gaila, bet prie5taraujate patys sau, praSome perZiurdti ir atlikti
oro terSalq sklaidos skaiiiavimus ltraukiant ketvirtq skysto m65lo rezervuare.

6. Pateikiate atsakym4 i 18 klausim4, kuriame nurodote informacijos Saltini kuriuo
vadovaujantis pasirinkote Siaudq dangos kvapo emisijos sumaZinimo procentus, atkreipiame JDsq

demesi, kad atsakyme ir PVSV ataskaitoje pamir5tate pamineti J[sq pateildame literahrros Saltinyje
rekomenduojam4 Siaudq sluoksni, kuris pagal naudojam4 Siaudq dengimo metod4 turi buti 30 cm
(maZiausiai 20 cm storio). PVSV ataskaitos 37 puslapyje teigiate ,,tadiau ant skysto meSlo lagfinq
pavir5iaus, kaip papildoma kvapo koncentracijos maZinimo priemone yra pudiami smulkinti Siaudai,
tod6l i5 dalies lagiinos uZdengiamos Siaudq danga, del kurios ant pavirSiaus formuojasi ir nat[rali
pluta. Ddl to, jog Siaudq danga padengia tik dalis lagtrnq pavirSiaus, o nat[rali pluta formuojasi
taip pat tik ant dalies pavirSiaus, skaidiavimuose priimta, kad del smulkintq Siaudq sluoksnio kvapo
emisija sumaZeja 4A o/o, o del naturalios plutos 50 o ". [vertinus pateikt4 informacij4 kyla klausimas
ar skaidiavimai ir kvapo emisijos sumaZinimo procentai parinkti planuojamai veiklai ar jau vykdomai.
Jei skaidiavimai buvo atliekami planuojamai veiklai pra5ome numatl'ti reikiam4 Siaudq kieki norint
igyvendinti Jlsq pateiktai rekomendacij4. UZdengus Siaudq sluoksniu srutq rezerr,'uarus po kiek laiko
(dienq) pasiekiamas realus kvapo emisijos sumaZinimas? Manome, kad parinkti kvapo emisiios
sumaZinimo procentai yra neteisingi ir prie5tarauja JDsq pateiktai nuorodai. Pra5ome, pateikti
paaiSkinim4.

7. Pateikiate atsakym1 i 2C klausim4, kad inlbrmacija pateikta PVSV 5.3 skyriaus skiit-vje
..iv{obilrrs triuk5mo Saltiniai" Saltiniq s4raSo pirmajame papunktyjc. Siame papunktyje ivardinta 4
:;iirkiosios transpoltc priemonds (trakto'iai su srutoveLiais \, i<uriq skleidZiamas triukii:ras yra
aiir.inkamai 82 db(A) ir 81 dB (A). Traktoriai skirti srutrl ar rneSlo veZimui ir teritorijoje jucia 2 val.
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per par4 dienos (7-I9 val.) metu. Transporto priemones lvertintos kaip linijiniai triuk5mo Saltiniai".
Atkreipiame Jtsq demesf, kad nera apra5yta kiek preliminariai reikia i5veZimq padary'ti ir kiek laiko
tai uZtruks norint iSvalyti ir iStu5tinti UAB ,,EigirdZiq agrofirmai" priklausandius srutq rezervuarus ir
me5lidg. Pagal pateiktus traktoriq judejim4 2 val. per par4 tai nera teisingas skaidiavimas ir nera
pajegus iSveZti susidariusiq srutq ir meSlo. PVSV ataskaitoje 10 puslapyje teigete, kad imone
dirbdama pilnu pajegumu per metus gali susidaryti 43 000 m3 srutq. SrutoveZio vidutine maksimali
talpa 20 m3, vienas srutq pripildymas ir i5veZimas i laukus trunka apie 1 val., tai pagal J[sq
skaidiavimus per vien4 dien4 remiantis turima technika galima iSveZti apie 160 m3 susidariusiq srutq,
tokiu pajegumu veZant nepakanka darbo dienq bei atkreipiame demesi, kad srutq i5veZimas ir
laistymas yra ribojamas nuo lapkridio 15 d. iki balandZio 1 d. tai dar sumaZina darbo dienq. Pra5ome.
pagristi atliktus skaidiavimus ir iglvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004
m. liepos 1 d. isakymo Nr. V-491 ,,Del planuojamos flkines veiklos iroveikio,visuomenes sveikatai
vertinimo metodiniq nurodymq patvirtinimo" priedo 5.3.2 punkto reikalavimus (pateikiami imones
ir su ja susijusiq (atveZandiq LaIiavas, i5veZandiq produkcij4 ir pan.) mobiliqjq triuk5mo Saltiniq
spinduliuojamo triuk5mo duomenys, mobiliqjq triuk5mo Saltiniq jud6jimo mar5rutai (schemos)

imonds teritorijoje, galimi su imonds veikla susijusiq mobiliqjq triuklmo Saltiniq privaZiavimo
mar5rutai; darbo laikas ir juddjimo s4lygos; pateikiami imones teritorijoje esandiq automobiliq
aik5teliq duomenys (plotas, iSsidestymas, vietq skaidius), naudojimo laikas).

8. Pateikiate atsakym4 i 31 klausim4,kad ataskaitoje yra pateiktas Penergetic-g veiksmingumo
sertifikatas, preparato naudojimo instrukcija bei informacine produkto lentele, bei nurodote i2017 m.
balandZio 2l d. Lietuvos Respublikos Zemes Dkio ministro isakymo Nr. 3D-280 ,,Ddl Zemds [kio
ministro 2000 m. gruodZio 28 d. isakymo Nr. 375 ,,Del ekologines Zemes fkio taisykliq patvirtinimo"
pakeitimo" 126 punkto reikalavimus. Atkreipiame J[sq d€mesi, kad mes nepraSome pateikti
tr45q ir (arba) dirvoZemio gerinimo priemoniq leistinq naudoti ekologin6je gamyboje. Pra5ome
pateikti produkto Penergetic-G veiksmingum4 msiinunt amoniako emisijg lrodaniius
dokumentus, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos Atitikties ivertinimo lstatymo 4 straipsni
turdtq iSduoti atitinkamos institucijos. Ar yra i5duotas atitinkamos institucijos sertifikatas
Penergetic -G maiinunt smoniako emisij q.

AtsiZvelgiant,kad2018 m. geguZes 10 d. raSte Nr. R-18lI32,,Del visuomenes pasillymq
ivertinimo parengtai poveikio visuomends sveikatai vertinimo ataskaitai" nenurodya kas konkrediai
bus pakeista, neprideti minimi dokumentai, vis pateikiama nemaLai PVSV ataskaitoje pastebetq
neatitikimq, todel pra5ome suorganizuoti papildom4 vie54 teikiamos derinti PVSV ataskaitos
pristatym4.

AdiD uZ bendradarbiavim4.

," i:

EigirdZiq miestelio bendruomenes pirmininke lene
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