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Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje naudojami sutrumpinimai
AAA – Aplinkos apsaugos agentūra
AM – Aplinkos ministerija
ES – Europos Sąjunga
EVRK- ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
GPGB – geriausiai prieinamas gamybos būdas
HN – higienos norma
LAND – Lietuvos aplinkosaugos normatyvinis
dokumentas
LL – leidžiamas triukšmo lygis
LOJ – lakūs organiniai junginiai
LR – Lietuvos Respublika
o.t.š. – oro taršos šaltinis

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

PAV – poveikio aplinkai vertinimas
PŪV – planuojama ūkinė veikla
PVSV – poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija
SAZ – sanitarinės apsaugos zona
ŠESD - šiltnamio efektą sukeliančios dujos
TAR – teisės aktų registras
TIPK – taršos integruota prevencija ir kontrolė
TPR - teršalo pavojingumo rodiklis
VAZ – vandenvietės apsaugos zona
Žin. – Lietuvos žinios
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ĮVADAS
AB „Kauno Grūdai“ kartu su AB „Vilniaus paukštynas“ ir AB „Kaišiadorių paukštynas“ sudaro vieną
moderniausių, ekonomiškai stipriausių ir didžiausių gamybinių susivienijimų Lietuvoje - įmonių grupę „KG
Group“.
AB „Vilniaus paukštynas“ iš „Kaišiadorių agrofirma“ įsigytame kiaulių komplekse numatė rekonstrukciją
pritaikant pastatus 39 tūkst. veislinių paukščių prieauglio auginimui. Nustatyta tvarka buvo atlikta poveikio
aplinkai vertinimo atrankos procedūra. Kauno RAAD 2013 m. rugpjūčio 2 d. priėmė atrankos išvadą Nr.
68/(PAV)-D2-2994 (2 priedas), kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
2013 m. buvo įgyvendintas „Paukštidžių ir ūkio pastato rekonstravimo, katilinės, pastogės kurui, priešgaisrinio
rezervuaro, nuotekų kaupimo ir valymo įrenginių statybos, statinių nugriovimo Darsūniškio kaime, Kruonio
sen., Kaišiadorių r. sav. techninis projektas“. Pažymėtina, kad planuoti nuotekų valymo įrenginiai pagal šį
projektą nebuvo pastatyti. Rekonstruotuose pastatuose auginamas veislinių paukščių prieauglis.
AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje esamose 4 paukštidėse planuoja veislinių paukščių fermą
pritaikyti 142 000 vietų broilerių laikymui, per metus išauginant per 1 mln. vnt. viščiukų broilerių produkcijos.
Remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio
1 dalies nuostatomis, vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla (PŪV), nurodyta šio įstatymo 1 priedo
planuojamos ūkinės veiklos rūšių sąrašo 1.3.1 punkte: intensyvus naminių paukščių auginimas, jeigu
broileriams laikyti numatyta 85 000 ir daugiau vietų.
Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita parengta vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. D1-885, reikalavimais bei šio aprašo 1 priedo dokumento struktūros rekomendacijomis (toliau
tekste - Rekomendacijos), su vertinimu susijusiais kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais. PAV
ataskaitoje pagal minėto aprašo struktūrą informacija pateikta pagal skyrius, skirsnius ir punktus/papunkčius,
kurie nagrinėjami pagal atsakingos institucijos patvirtintą PAV programą.
Pagal PŪV specifiką ir jai taikomus teisės aktų reikalavimus, objekto vietos situaciją, turimą patirtį vertinant
pramonių paukštynų veiklos veiksnių poveikį aplinkos komponentams PAV ataskaitoje akcentuoti aplinkos
oro taršos įprastais teršalais, specifiniais – amoniaku bei kvapais.
Pagal minėto aprašo procedūras apie parengtą PAV programą informuota visuomenė bei nustatyta tvarka
gautos PAV subjektų išvados. Visuomenės ir suinteresuotos visuomenės pastabų bei pasiūlymų negauta.
Aplinkos apsaugos agentūra 2018 m. spalio 25 d. raštu Nr. (30.1)-A4-8360 patvirtino PAV programą.
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I.

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

1.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS APLINKOS SITUACIJA

1.1.

Teritorija, gretimybės, žemės naudojimas, gamtiniai ir antropogeniniai aplinkos
komponentai

Ūkinių paukščių auginimo veikla AB „Vilniaus paukštynas“ Darūniškio padalinyje vykdoma 2,28 ha ploto
sklype Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Darsūniškio k., adresas, Šv. Jurgio g. 45. Požeminis vanduo
paukštynui tiekiamas iš vandenvietės, įrengtos 1,19 ha žemės sklype už 90 m į šiaurę adresu Šv. Jurgio g. 41.
Žemės sklypus ir juose esančius pastatus ir statinius nuosavybės teise valdo ir naudoja AB „Vilniaus
paukštynas“.
Žemės sklypo (unik. Nr. 440011914353, kad. Nr. 4905/0002:401) pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės
ūkio, naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos:
✓ XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, plotas 0,3078
ha;
✓ VI. Elektros linijų apsaugos zonos, plotas 0,0587 ha;
✓ XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, plotas 0,1582 ha;
✓ XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos, plotas 2,28 ha;
✓ Ryšių linijų apsaugos zonos, plotas 0,0059 ha.
Sklypas rytų, šiaurės rytų bei pietų pusėje ribojasi su 4 žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypais, iš
kurių du neregistruoti valstybės kadastre. Viename iš besiribojančių sklypų (kad. Nr. 4905/0002:307) yra
nenaudojamos lentpjūvės pastatas.
Žemės sklypo (unik. Nr. 440002313462, kad. Nr.4905/0002:265) pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio,
naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Sklypui, kuriame įrengta vandenvietė, nustatytos
specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
✓ XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, plotas 0,0942 ha;
✓ XV. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais
arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos, plotas 1,19 ha;
✓ VI. Elektros linijų apsaugos zonos, plotas 0,2032 ha.
PŪV sklypų ir juose esančių pastatų/statinių Nekilnojamo turto registro pažymėjimų kopijos pateiktos 2 priede.
Iš visų pusių nagrinėjamą pagrindinę paukštyno teritoriją supa privačių IV grupės ūkinių miškų plotai, tad
PŪV teritorija išsidėsčiusi didelėje miško aikštėje. Miško žemė keliose vietose ribojasi arba priartėja 5-10 m
atstumu iki sklypo ribų.
Vakarų pusėje už 170 - 350 m mišku praeina rajoninis kelias Nr. 3320 Janiškės-Užgirėlis-Darsūniškis, nuo
kurio atsišakoja privažiavimo kelias į paukštyną bei toliau esančią sodybą. Darsūniškio miestelio centrinė dalis
šiaurės vakarų kryptimi nutolusi už 1,5 km, o artimiausi gyvenvietės namai – 0,4 - 0,7 km. Už miško įsikūrę
artimiausios sodybos nuo teritorijos ribų yra 190 m šiaurės rytų kryptimi, tolimesnės – 360-1100 m atstumais.
PŪV teritorijos gretimybėse ir artimoje aplinkoje visuomeninių įstaigų nėra. Artimiausios medicinos įstaigos:
VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras (Kalvių g. 2, Kruonis), nuo PŪV teritorijos yra nutolusi 7,7
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

10
Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)
km šiaurės rytų kryptimi, VšĮ Kaišiadorių ligoninė yra Kaišiadoryse (apie 25 km atstumu į šiaurės rytus nuo
PŪV vietos).
Artimiausi paviršinio vandens telkiniai: melioracijos griovys ir Liutikos upė, yra toliau nei 150 m. Artimiausia
registruota vandenvietė dešinėje Nemuno pusėje eksploatuojama Lapainios kaime už 3,7 km į šiaurės rytus. Į
upių potvynių užliejamas teritorijas PŪV vieta nepatenka.
Saugomų gamtinių ir kultūros paveldo teritorijų bei objektų PŪV teritorijos artimoje aplinkoje nėra.
Artimiausia saugoma teritorija – Lapainios botaninis draustinis, kartu ir Natura 2000 buveinių apsaugai svarbi
teritorija - Lapainios slėnis, yra 2,85 km į rytus. Hidrogeologinis gamtos paveldo objektas - Darsūniškio
mineralinis šaltinis yra apie 700 m nuo PŪV vietos šiaurės vakarų kryptimi, Darsūniškio gyvenvietėje.
Artimiausias kultūros paveldo objektas - Darsūniškio žydų senųjų kapinių su žudynių vieta ir kapais
kompleksas yra už 200 m šiaurės vakarų kryptimi.
Darsūniškio paukštyno aplinkos situacinė schema pateikiama 1 pav.

1

pav. Darsūniškio padalinio paukštyno aplinkos situacija. Pagrindas: www.regia.lt

2.

PŪV TECHNINĖS IR FIZINĖS CHARAKTERISTIKOS

2.1.

Veiklos etapai, atitiktis planavimo dokumentams, užstatymas, infrastruktūra

Esama situacija
Darsūniškio paukštynui priklausančiuose ir gretimuose sklypuose esantys ūkinei veiklai naudojami pastatai ir
statiniai:
✓ paukštidė (1) 107,5x21,5 m, užstatymo plotas - 2263,5m²;
✓ paukštidė (2) 108,5x18,5 m, užstatymo plotas - 1987,5m²;
✓ paukštidė (3) 107,5x21,5 m, užstatymo plotas - 982,5m²;
✓ paukštidė (4) 107,5x21,5 m, užstatymo plotas - 1044,5m²;
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)
✓ buitinių ir pagalbinių patalpų korpusas, užstatymo plotas – 645,85 m²;
✓ grūdų ir kombinuotų lesalų talpos;
✓ modulinė transformatorinė (gretimame sklype (neregistruotas));
✓ biokuro katilinė ir šiaudų kuro sandėlis (stoginė);
✓ požeminio vandens gręžiniai su vandens gerinimo įranga;
✓ gamybinių ir buitinių nuotekų tinklai ir nuotekų kaupimo talpos;
✓ priešgaisrinis rezervuaras (požeminis);
✓ teritorijos vidaus keliai ir aikštelės;
✓ dezinfekcinis barjeras;
✓ teritorijos apšvietimas ir aptvėrimas.
Planuojamas viščiukų broilerių skaičius: paukštidė (1) – 50 000 vnt., paukštidė (2) – 45 000 vnt., paukštidė (3)
– 23 000 vnt., paukštidė (4) – 24 000 vnt. Paukštyno teritorijos planas pateiktas 4 priede.
PŪV įgyvendinimo etapai:
✓ atliekamas PŪV poveikio aplinkai vertinimas, atsakingos institucijos sprendimas dėl PŪV galimybių
- 2020 m. I ketv.;
✓ koreguojamas veislinių paukščių prieauglio auginimui parengtas statybos projektas, pritaikant
broilerių auginimui - 2020 m. II ketv.;
✓ atliekamos rekonstrukcijos projekto rengimo ir derinimo procedūros - 2020 m. III ketv.;
✓ vykdomi paukštidžių rekonstrukcijos darbai - 2020 m. IV ketv.;
✓ pradedama vykdyti ūkinė veikla pagal TIPK leidimą – 2021 m. II ketv.
Eksploatacijos trukmė – nenustatoma.
Atitiktis planavimo dokumentų sprendiniams. Nagrinėjamai Darsūniškio vietovei ir PŪV bei gretimoms
teritorijoms galioja Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai: M - miškų ūkio
paskirties žemės prioriteto teritorijos, kuriose galimi miškų ir žemės tradicinio ūkininkavimo sklypai. Žemės
sklypams šioje zonoje nustatyti žemės naudojimo reglamentai: žemės ūkio paskirties žemėje – ūkinių agrarinių
teritorijų sklypai; miškų ūkio paskirties žemėje – ūkinių miškų sklypai. Intensyvaus tradicinio ūkinkavimo
teritorijose, nepasižyminčiose gamtinėmis vertybėmis, plėtojamas esamas žemės ūkis, iš esmės nekeičiantis
įprastos agrarinio kraštovaizdžio struktūros (2 pav.).
Žemiau pateikiami Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703, sprendiniai nagrinėjamai Darsūniškio teritorijai.
Kraštovaizdžio planas nustato 8 apibendrintų kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo strategijų sistemą,
kurią sudaro 17 konkretizuotų kraštovaizdžio tvarkymo reglamentų krypčių. Šiame plane išskirtos
kraštovaizdžio tvarkymo zonos susijusios su funkcinio prioriteto zonomis, kurios diferencijuoja kraštovaizdį
pagal nustatomus naudojimo prioritetus ir galimas veiklos rūšis, suteikiant kraštovaizdžio teritoriniam
kompleksui atitinkamą tvarkymo kryptį. Teritorinių vienetų – funkcinių zonų, sąlygojančių esmines
kraštovaizdžio reglamentavimo gaires, teritorinis tinklas sudaro pamatą galutiniam tvarkymo zonų ir jų
apsaugos ir naudojimo reglamentų nustatymui. Remiantis nacionalinio plano sprendiniais, PŪV vieta patenka
į dviejų kraštovaizdžio tvarkymo krypčių zonų sandūrą (3 pav.).
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2 pav. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai
nagrinėjamai Darsūniškio teritorijai. Šaltinis: www.kaisiadorys.lt

3 pav. Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptys. Šaltinis: Nacionalinis kraštovaizdžio
tvarkymo planas
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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Intensyvaus bioprodukcinio naudojimo kryptis (5):
✓ žemės ūkio gamybai naudojamos teritorijos;
✓ kraštovaizdžio formavimo, planavimo, tvarkymo, apsaugos ir teritorijų naudojimo reglamentai:
prioritetas teikiamas intensyvaus bioprodukcinio naudojimo ir gamybiniams interesams tenkinti.
Rekreacinio naudojimo ir funkcinės konversijos kryptis (3b):
✓ agrarinio, miškingo ar ežeruoto, slėnių kraštovaizdžio naudojimas ramaus pobūdžio poilsiui teritorijos.
✓ kraštovaizdžio formavimo, planavimo, tvarkymo, apsaugos ir teritorijų naudojimo reglamentai:
kraštovaizdžio požiūriu vertingų, vizualiai raiškių, didelį rekreacinį potencialą turinčių, šiuo metu
žemės ar miškų ūkiui naudojamų ežeruotų, slėniuotų teritorijų laipsniškas pritaikymas gamtiniam,
pažintiniam, ekologiniam turizmui plėtoti, užtikrinant tvarų teritorijų naudojimą.
Išanalizavus PŪV teritorijos apylinkėse apie 0,5 km spinduliu kraštovaizdžio rekreacinio naudojimo krypties
galimybes, tenka konstatuoti tik ekstensyvaus ūkininkavimo privačiuose miškuose, uogavimo ir grybavimo
bei medžioklės plotų naudojimą. Nesant rekreacijai patrauklių kraštovaizdžio išteklių, gamtinių traukos
objektų bei tam reikiamos infrastruktūros, PŪV nagrinėjamos vietovės mastu geriausiai atitinka šiame plane
suformuotus žemės ūkio gamybos teritorijų reglamentus.
Apibendrinimas. Planuojama Darsūniškio paukštyno veikla esamame žemės ūkio paskirties žemės
sklype neprieštarauja patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų - Kaišiadorių rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano ir Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano - sprendiniams

2.2.

Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos

Broilerių auginimui numatyta vieta Darsūniškio k. tenkina veiklos vietai būtinas sąlygas, kadangi bus
naudojamos 2013 m. rekonstruotos paukštidės. Naujos paukščių auginimo technologijos diegiamos visos
„KG“ įmonių grupės paukštynuose pagal auginamų paukščių grupes (viščiukai, prieauglis, mėsiniai, dedeklės).
Esamų Darsūniškio veislinių paukščių prieauglio auginimo paukštidžių pritaikymas broilerių auginimui
nelaikytinas esmine technologijos alternatyva, nes tvartuose planuojami tik daliniai šildymo ir vėdinimo
sistemos pakeitimai bei su jais siejamas esamos biokuro katilinės galios didinimas apie 30 %. Siekiant
efektyvesnio paukštidžių šildymo perspektyvoje vietoje biokuro toje pačioje aikštelėje planuojama dujinė
katilinė, kurios galingumas (1,12 MW) bus ne didesnis, nei esamos ir plečiamos katilinės. Ataskaitos poveikio
aplinkos orui dalyje biokuro ir dujų katilinių taršos vertinimas išskirtas į 2 scenarijus, kurie nelaikomi PŪV
alternatyva. Pašarų pristatymo, paukščių lesinimo, girdymo, patalpų sanitarinė priežiūra ir biosauga, mėšlo ir
nuotekų tvarkymo būdai nesikeis.
Dėl šių priežasčių PŪV vietos ir kitos (techninės, veiklos rūšies keitimo) alternatyvos nesvarstomos ir PAV
ataskaitoje nenagrinėjamos. Ataskaitoje vertinama tik planuojama broilerių auginimo veiklos alternatyva.
Siekiant nustatyti PŪV poveikio aplinkos komponentams mastą ir reikšmingumą, atliktas veiklos vykdymo
palyginimas su „0“ arba PŪV nevykdymo, t.y. tęsiant esamą paukščių prieauglio auginimą Darsūniškio
padalinyje, alternatyvą. PŪV ir „0“ alternatyvų poveikio aplinkai palyginimas atliktas 10 skyriuje.

2.3.

Duomenys apie produkciją, energijos, žaliavų, cheminių medžiagų naudojimą

Vadovaujantis Europos sąjungos (ES) gyvūnų gerovės reikalavimais, draudžiančiais mėsai auginamus
viščiukus broilerius auginti narvuose, viščiukai broileriai auginami ant durpių kraiko palaidi. Duomenys apie
PŪV produkciją pateikti 2.1 lentelėje. Duomenys apie PŪV vykdymui reikalingų kuro ir energijos išteklių
poreikį pateikti 2.2 ir 2.3 lentelėse.
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2.1 lentelė. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją (paslaugas)
Mato vnt., t, m3, vnt. ir kt.
vnt.

Pavadinimas (asortimentas)
Viščiukai broileriai

Didžiausias kiekis per metus
1 065 000

2.2 lentelė. Energijos, kuro ir degalų naudojimas
Energetiniai ir
technologiniai ištekliai
Elektros energija
Šilumos energija
suskystintos dujos
biokuras:
1) šiaudai

Matavimo vnt.,
t, m3, kWh ir kt.
MWh
MWh
nm3

Sunaudojamas
kiekis per metus
115 000
143 200

t

3 400

Išteklių gavimo šaltiniai
ESO elektros tinklai
Vietinė katilinė
Suskystintų dujų požeminės talpyklos
Ūkininkai

Kieto kuro katilinei presuoti į rulonus šiaudai perkami iš ūkininkų. Nepertraukiamam deginimui reikalingas
šiaudų kiekis laikomas šalia stoginėje šalia katilinės. Šiaudų atsargos tiekėjų nuolat papildomos. Suskystintos
dujos ateityje numatomai dujų katilinei bus atvežamos tiekėjų ir saugomos dviejose požeminėse talpyklose po
9,15 m3. Kiekviena talpykla komplektuojama su apsauginiu išmetimo vožtuvu, lygio matuokle, slėgio
matavimo įranga, dujų užpylimo ir paėmimo antgaliais. Tai užtikrina įrenginio saugumą.
2.3 lentelė. Energijos gamyba
Energijos rūšis

Planuojama pagaminti

Elektros energija, kWh
Šilumos energija, kWh (kieto kuro katilinė)
Šilumos energija, kWh (dujų katilinė)

14 178
9 038

PŪV planuojamos naudoti žaliavų, patalpų valymui ir dezinfekavimui skirtų cheminių medžiagų kiekiai ir
naudojimo būdai pateikti 2.4 lentelėje. Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai (SDL) pateikti 3 priede.
Cheminiai preparatai – dezinfekcinio barjero, paukštidžių patalpų dezinfekcinės priemonės sandėliuojami
paukštyno ūkiniame bloke tam skirtoje patalpoje – sandėlyje su sustiprinta grindų hidroizoliacija prevencijai
nuo pavojingų medžiagų patekimo į gretimas patalpas ir gamtinę aplinką. Graužikų ir vabzdžių naikinimo
preparatus naudoja ir tvarko šiuos darbus pagal sutartį atliekanti įmonė. Šie preparatai paukštyno sandėlyje
nelaikomi.
Tirpiklių turinčios cheminės medžiagos ir preparatai (mišiniai) PŪV nebus naudojami.
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2.4 lentelė. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus (mišinius), jų saugojimą
Žaliavos, cheminės
medžiagos ar preparato
(mišinio) pavadinimas
(išskyrus kurą, degalus,
tirpiklių turinčias
medžiagas ir mišinius)
1
Grūdai (kviečiai)
Kombinuoti pašarai
paukščiams
Durpės kraikui

Cheminės medžiagos ar preparato (mišinio) klasifikavimas ir ženklinimas1
Planuojamas
naudoti
kiekis per
metus
2
200 t
3200 t
1450 m

Preparatas
„Desinfektionsreiniger
0510“

400 l

Rūgštinis sanitarinis
ploviklis

105 l

Preparatas „Super OXY
314“

3

105 l

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Transportavimo
būdas

Kiekis,
saugomas
vietoje, t

Saugojimo
būdas

Pavojingumo klasė ir kategorija

Pavojingumo

3
Nepavojingos

4
-

5
Autotransportas

6
20

7
Silosai

Nepavojingos

-

Autotransportas

50

Silosai

Nepavojingos
Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens
aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kat.,
Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens
aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kat.,

-

Autotransportas

-

-

H400 Labai toksiška vandens
organizmams.
H411 Toksiška vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus
H318 Smarkiai pažeidžia akis
H315 Dirgina odą

Autotransportas

60 l

H314 Smarkiai nudegina odą ir
pažeidžia akis
H332 Kenksminga įkvėpus

Autotransportas

15 l

Autotransportas

15 l

Eye Dam. 1: - Smarkus akių pažeidimas /
dirginimas, 1 kat.,
Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas / dirginimas, 2
kat.
Skin corrosion/irritation 1B kat. Smarkus
odos nudegimas ir akių pažeidimas.
Acute toxicity, inhalation, 4 – Ūmus
toksiškumas (įkvėpus), 4 kat.
Acute toxicity, dermal, 4 – Ūmus
toksiškumas (per odą), 4 kat.
Acute toxicity, oral, 4 – Ūmus toksiškumas
(prarijus), 4 kat.
Skin corrosion/irritation 1B – Smarkus odos
nudegimas ir akių pažeidimas
Oxidizing liquids, 2, 3 – Oksiduojantieji
skysčiai, 2 ir 3 kat.

frazė

H312 Kenksminga susilietus su
oda
H302 Kenksminga prarijus
H314 Smarkiai nudegina odą ir
pažeidžia akis
H272 Gali padidinti gaisrą,
oksidatorius

www.dge-group.lt
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Žaliavos, cheminės
medžiagos ar preparato
(mišinio) pavadinimas
(išskyrus kurą, degalus,
tirpiklių turinčias
medžiagas ir mišinius)
1

Cheminės medžiagos ar preparato (mišinio) klasifikavimas ir ženklinimas1
Planuojamas
naudoti
kiekis per
metus
2

Pavojingumo klasė ir kategorija

Pavojingumo

3
AcuteTox. 3, 1 – Ūminis toksiškumas
nurijus, 3 kat.
AcuteTox. 3 – Ūminis toksiškumas įkvėpus,
3 kat.
Skin Corr. 1A – Odos ėsdinimas, 1A kat.

4
H301 Toksiška prarijus
H331 Toksiška įkvėpus
H314 Smarkiai nudegina odą ir
pažeidžia akis
H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę
reakciją, astmos simptomus arba
apsunkinti kvėpavimą
H317 Gali sukelti alerginę odos
reakciją
H335 Gali dirginti kvėpavimo
takus
H400 Labai toksiška vandens
organizmams
H411 Toksiška vandens
organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus

Resp. Sens. 1 – Kvėpavimo takų jautrinimas,
1 kat.
Preparatas Agrigerm 1510

400 l
Skin Sens. 1 – Odos jautrinimas, 1 kat.
STOT SE 3 – Specifinis toksiškumas
konkrečiam organui (vienkartinis poveikis),
3 kat.
Aquatic Acute 1 – Kenksmingas vandens
aplinkai – ūminis pavojus, 1 kat.
Aquatic Chronic 2 – Kenksmingas vandens
aplinkai – lėtinis pavojus, 2 kat.

frazė

Transportavimo
būdas

Kiekis,
saugomas
vietoje, t

Saugojimo
būdas

5

6

7

Autotransportas

60 l

Pastaba. 1 – pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo,
iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1) (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008).
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2.4.

Duomenys apie atliekas

Paukštidžių rekonstrukcijos (pritaikymo broilerių auginimui), taip pat biokuro katilinės rekonstrukcijos
(išplėtimo) bei ateityje naujos dujų katilinės statybos metu susidariusios statybos-griovimo atliekos bus
išrūšiuotos į tinkamas naudoti ar perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas. Planuojama, kad rekonstrukcijų metu
susidarys iki 20 t metalo laužo ir 2 t mišrių statybinių atliekų. PŪV metu susidarysiančios atliekos (mišrios
komunalinės atliekos, dienos šviesos lempos, popierius ir užterštų pakuočių atliekos) bus saugomos objekto
teritorijoje tam specialiai skirtose patalpose/konteineriuose ir išvežamos pagal sutartis atliekas tvarkančių
įmonių, kurios turi teisę tvarkyti tokias atliekas ir yra registruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre,
prisilaikant nustatytų terminų pavojingoms ir nepavojingoms atliekoms laikyti. Pavojingų ir nepavojingų
atliekų tvarkymo pricipai:
✓ susidarančios mišrios komunalinės atliekos bus išrūšiuojamos, surenkamos į konteineriuose ir be
papildomo jų apdorojimo perduodamos pagal sutartį atliekas tvarkančiai įmonei;
✓ perdegusios dienos šviesos lempos supakuojamos į popierines dėžes ir saugomos užrakintame
sandėlyje ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Perduodamos pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms;
✓ cheminėmis medžiagomis užterštos pakuotės – paukštidžių dezinfekcinių priemonių pakuotės bus
laikomos užrakintame sandėlyje ir perduodamos tvarkyti įmonei
PŪV susidarančių atliekų apskaita bus vykdoma pagal Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų
teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1367 ir Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637.
Gyvūninės atliekos (auginimo metu kritę paukščiai, iki 7 t/metus) renkamos į konteinerius, su užrašu „2
kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai“, surinkti paukščių lavonai iš paukštidžių sunešami į rakinamą
šaldymo patalpą. Šioje patalpoje specialiuose konteineriuose laikomi paukščių lavonai, kurie išvežami tik tam
tikslui naudojamu specialiu transportu konteineriams vežti.

4 pav. Šaldiklis kritusių paukščių laikymui Darsūniškio padalinyje. DGE fotoarchyvas.
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Šalutiniai gyvūniniai produktai yra ir bus tvarkomi pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2005 m. kovo 23 d. įsakyme Nr. B1-190 „Dėl šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių
gyvūninių produktų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų patvirtinimo“ nurodytus reikalavimus. Kritę viščiukai
priskiriami II kategorijos šalutiniams gyvūniniams produktams (ŠGP). Kritusių paukščių apskaitai bus
vedamas žurnalas. Apie kritusius paukščius pranešama ŠGP tvarkytojui. Nustatyta tvarka ŠGP utilizavimui
bus išvežami į UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija”.
Vykdant paukščių auginimo veiklą pastoviai susidarys šalutinis gamybos produktas – paukščių mėšlas.
Kadangi nenumatyti kitokie nei tradiciniai jo naudojimo būdai (perdirbimas, biodujų gamyba ir pan.), mėšlas
nelaikomas atlieka. Susidaręs viščiukų broilerių mėšlo kiekis apskaičiuotas pagal Paukštininkystės ūkių
technologinio projektavimo taisyklės ŽŪ TPT 04:2012. Kadangi laikant ant kraiko 1000 broilerių per mėnesį
susidarys iki 3 m3 mėšlo, o vienu metu numatoma jų laikyti iki 142 tūkst., per mėnesį susidarys iki 426 m3, o
per metus 4 686 m3 arba apie 3000 t paukščių mėšlo.
Reikalingas žemės plotas, per metus susidariusiam mėšlui paskleisti, įvertinant didžiausią numatomą laikyti
broilerių skaičių, apskaičiuotas vadovaujantis Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d.
įsakymas Nr. D1-735/3D-700) priedu. Vieno viščiuko broilerio mėšlui paskleisti tręšimo lauke reikia 0,00024
ha skleidimo ploto, 142 tūkst. – 34,1 ha. Mėšlą perkantys ūkininkai turi pakankamai tręšimo laukų ploto mėšlui
paskleisti.
Siekiant pačių aukščiausių biosaugos rodiklių ir ligų rizikos prevencijos, PŪV organizatorius yra
suinteresuotas, kad paukštyno teritorijoje mėšlas būtų nelaikomas, mėšlo saugyklos nenumatytos. Darsūniškio
padalinys neturi žemės naudmenų žemės ūkio veiklai vykdyti, todėl mėšlu laukų netręšia, tręšimo planai
nerengiami. Visas susidaręs mėšlas parduodamas ūkininkams pagal sutartis, kuriose numatyta, kad nupirktą
mėšlą savo naudojamuose laukuose ūkininkai privalo skleisti laikydamiesi Mėšlo ir srutų tvarkymo
aplinkosaugos reikalavimų aprašu. Išauginus partiją broilerių, mėšlas paukštidėse mini traktoriumi „Bobcat“
stumiamas į krūvas, autokrautuvu pakraunamas į traktoriaus „MTZ-82“ priekabą arba į kitą ūkininkų spec.
transporto priemonę ir išvežamas iš paukštyno teritorijos. Per metus bus apie 6,5 – 7,5 ciklai po 8 savaites
(kartu su sanitariniu tarpu). Dėl nenumatytų priežasčių neparduoto mėšlo kiekis (neatvykus ūkininkų
transportui ar gamtinių sąlygų ir kt.), bus išvežamas į AB „Kaišiadorių paukštynas“ mėšlides.
Sutartis dėl mėšlo ir nuotekų priėmimo į AB „Kaišiadorių paukštynas“ įrenginius buvo sudaryta 2016-06-23
su tuo metu Darsūniškio padalinyje vykdžiusia ūkinę veiklą UAB „Avocetė“. Nuo 2018 m veiklos vykdytoju
tapo AB „Vilniaus paukštynas“, perėmęs prieš tai veiklą vykdžiusios įmonės įsipareigojimus. Veiklos
tęstinumo, tame tarpe paukščių mėšlo ir gamybinių/buitinių nuotekų perdavimo tvarkymui pagrindimo
dokumentai „KG Group“ įmonei - AB „Kaišiadorių paukštynas“ pridedama ataskaitos 3 priede
Susidarysiančių PŪV vykdymo metu atliekų rūšys ir kiekiai pateikti 2.5 lentelėje.
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2.5 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas
Atliekos
kiekis
Technologinis
procesas

1

Statybos
(rekonstrukcijos)
darbai

pavadinimas

t/
dieną

t/
metus

kodas

pavadinimas

patikslintas
pavadinimas

2
Mišrios
statybinės ir
griovimo
atliekos,
nenurodytos 17
09 01, 17 09 02
ir 17 09 03
Sudedamosios
dalys, išimtos iš
nebenaudojamo
s įrangos,
nenurodytos
16 02 15

3

4

5

6

7

Juodųjų metalų
atliekos

Paukščių
auginimas

Dienos šviesos
lempos ir kitos
atliekos, kuriose
yra gyvsidabrio
Mišrios
komunalinės
atliekos
Pakuotės,
kuriose yra
pavojingų
cheminių
medžiagų
likučių arba
kurios yra jomis
užterštos

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

2,0

0,2

17 09 07

16 02 16

Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03
Sudedamosios dalys,
išimtos iš
nebenaudojamos
įrangos, nenurodytos
16 02 15

agregati
nis būvis
(kietas,
skystas,
pastos)
8

Atliekų
tvarkymo
veikla
9

Atliekų laikymas objekte
didžiausias
vienu metu
laikymo
numatomas
sąlygos
laikyti kiekis,
t/metus
10
11

Statybinis laužas

Kietos

konteineris

2,0

Elektros
instaliacijos
valdikliai

Kietos

konteineris

0,2

konteineris

10

užrakinam
as sandėlis

0,25

Atliekos bus
priduodamos
tvarkymui
pagal atskiras
sutartis su
registruotais
atliekų
tvarkytojais

20

17 04 05

Juodųjų metalų atliekos

Keičiamos
įrangos, vent.
Sistemų ir pan.
konstrukcijos

0,5

20 01 21*

Dienos šviesos lempos
ir kitos atliekos,
kuriose yra gyvsidabrio

Apšvietimo
lempos

Kietos

3,0

20 03 01

Mišrios komunalinės
atliekos

Mišrios atliekos iš
buitinių patalpų

Kietos

konteineris

0,25

15 01 10*

Pakuotės, kuriose yra
pavojingų cheminių
medžiagų likučių arba
kurios yra jomis
užterštos

Pakuotė nuo
dezinfekavimo
priemonių

Kietos

užrakinam
as sandėlis

0,75

1,5
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Atliekos
kiekis
Technologinis
procesas

pavadinimas

t/
dieną

t/
metus

kodas

pavadinimas

1

2

3

4

5

6

2,0

20 01 39

Plastikai

Plastikai

Šilumos gamyba

Dugno pelenai,
šlakas ir garo
katilų dulkės
(išskyrus garo
katilų dulkes,
nurodytas 10 01
04)
Lakieji durpių ir
neapdorotos
medienos
pelenai

7
Neužteršta
pakuotė, įvairi
tara

0,77

170

10 01 01

Dugno pelenai, šlakas
ir garo katilų dulkės
(išskyrus garo katilų
dulkes, nurodytas 10
01 04)

0,05

10

10 01 03

Lakieji durpių ir
neapdorotos medienos
pelenai

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

patikslintas
pavadinimas

agregati
nis būvis
(kietas,
skystas,
pastos)
8

Atliekų
tvarkymo
veikla
9

Atliekų laikymas objekte
didžiausias
vienu metu
laikymo
numatomas
sąlygos
laikyti kiekis,
t/metus
10
11

Kietos

konteineris

2,0

Dugno pelenai

Kietos

konteineris

23,0

Lakieji pelenai iš
ciklono

Kietos

konteineris

3,0
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2.5.

Technologiniai procesai

Darsūniškio paukštyne pakeitus paukščių auginimo technologiją ir vietoje veislinių paukščių prieauglio
pradėjus auginti viščiukus broilerius, esamose paukštidėse pagal Nyderlandų kompanijos „VDL Agrotech“
projektą bus sumontuotos naujos ir modernios lesinimo, girdymo, apšvietimo bei projektuojamos šiai paukščių
grupei pritaikytos ventiliacijos sistemos. Įgyvendinus viščiukų broilerių gerovės apsaugos taisyklių
reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d.
įsakymu Nr. B1-173, esamose keturiose paukštidėse planuojama auginti iki 19–20 vnt./m2 tankumo būrius.
Numatomi 7,5 auginimo ciklai per metus. Vieną ciklą sudaro 40-42 parų paukščių auginimo laikotarpis ir 7
dienų profilaktinis laikotarpis, kuris apima paukštidžių valymo, plovimo ir dezinfekavimo darbus prieš naują
auginimo ciklą.
Paukštidės praplaunamos aukšto spaudimo įrenginiu. Plovimui naudojamas geriamos kokybės vanduo iš
gręžinio. Po plovimo atliekama dezinfekcija. Susidariusios nuoplovos bus nukreipiamo į 50 m3 talpą, iš kurios
bus išvežamos į ūkininkų laukus arba į AB „Kaišiadorių paukštynas“ biologinio nuotekų valymo įrenginius.
Po valymo ir plovimo ciklo atliekama paukštidžių dezinfekcija. Dezinfekcijai planuojama naudoti biocidus,
kurie turi Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos išduotus veterinarinės paskirties
autorizacijos liudijimus. Dezinfekcijos metu išvalytas pastatas bus užsandarintas, siekiant bet kokio
nutekėjimo, kad nesumažėtų proceso efektyvumas. Ekspozicija išlaikoma kol vyksta produktų skilimas. Po to
palaipsniui atidaromos ventiliacinės angos.
Tinkamai, pagal pramoninės higienos naudojimo procedūras, naudojant dezinfekcijos produktą, nutekėjimo į
aplinką nebūna, atliekų po naudojimo nesusidaro. Išdžiūvus paukštidei po dezinfekavimo ant kietų paviršių
likę biocidų pėdsakai bus nuplaunami kartu su nuoplovomis po sekančio paukščių auginimo ciklo paukštidžių
valymo metu.
Planuojama broilerių paukštidžių parengimo ir paukščių auginimo schema:
✓ 1 -2 diena. Išvežus paukščius, iš pastato išstumiamas mėšlas ir iškart pakraunamas į ūkininko
transportą. Mėšlas objekte nebus kaupiamas ir laikomas, o išskirtiniais atvejais, neatvykus ūkininkų
transportui, laikinam sandėliavimui bus išvežamas į vieną iš tai pačiai įmonių grupei priklausiančių
AB „Kaišiadorių paukštynas“ mėšlides. Iššluojami mėšlo likučiai. Patalpų, įrenginių paviršiai,
aparatūra, ventiliacijos kanalai mechaniškai išvalomi bei nuplaunami aukšto slėgio plovimo įrenginiu
vandeniu, nes purvo daleles, riebalų bei baltymų likučiai sumažina dezinfekcijos priemonių
efektyvumą. Patalpos džiovinamos.

5 pav. Naujam prieauglio auginimo ciklui ruošiamos paukštidės vidaus vaizdas. DGE Baltic fotoarchyvas
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✓ 2-3 diena. Atliekama patalpų bei įrengimų profilaktinė dezinfekcija, plaunama aukšto slėgio plovimo
įrenginiu, dezinfekcijai naudojami dezinfekantai – Agrigerm 1510 tirpalu. Antra dezinfekcija
atliekama plaunant visus paukštides paviršius aukšto slėgio plovimo įrenginiu Comcid. Patalpos
džiovinamos.
✓ 4 - 5 diena. Į paukštidę atvežamas ir pakreikiamas sausas švarus durpių kraikas, sumontuojami
šildymo, lesinimo bei girdymo įrengimai. Atliekama dūminė dezinfekcija dūminimo įrenginiu „Plus
Fog“, panaudojant AntiVirus (Agrigerm) arba ar kitus dezinfektantus.
✓ 6-7 diena. Paukštide išvėdinama. Paukštidžių patalpos pašildomos iki 32 - 33°C. Baigiami
paruošiamieji darbai prieš viščiukų atvežimą.
✓ 8-9 diena. Paukštidžių apgyvendinimas.
Vienadieniai viščiukai-broileriai specialiu transportu dėžutėse vežami iš pasirinktos peryklos. Vienoje
paukštidėje planuojama auginti apie 23-50 tūkst. mėsinių viščiukų - broilerių. Tai sudaro iki 19-20 viščiukų 1
m2. Bendras planuojamas broilerių kiekis per vieną auginimo partiją - 142 000 vnt. Viščiukai - broileriai
auginami iki 6 savaičių amžiaus (40-42 parų).
Lesalai tiekiami iš AB „Kauno grūdai“, vežami specialiu transportu, iškraunami į lesalų talpyklas. Prie
paukštidžių įrengtos dvi po 20 m3 ir dvi po 10 m3 lesalų talpyklos pašarams ir dvi po 5 m3 talpyklas kviečiams.
Viso auginimo metu paukščiai bus maitinami pagal nustatytą programą automatine šėrimo sistema. Iš talpyklų
lesalai bus paduodami į lesinimo linijas, paukštidėje išdėstytas 4 eilėmis. Lesalinės užpildomos praktiškai
vienu metu ir nesukeliant triukšmo bei dulkių. Paukštidžių technologiniai įrengimai pasižymi minimaliu lesalų
nubarstymu. Gyvūnų gerovės aspektu tai labai svarbu, nes išbirę pašarai nesukelia gedimo procesų ir
kenksmingų dujų išsiskyrimo.
Paukščiai pastatuose bus laikomi ant gilaus sauso durpių kraiko. Užauginti viščiukai - broileriai bus vežami
specialiu transportu į AB „Vilniaus paukštynas“ skerdimo cechą.
Veiklos vykdytojas, remiantis pramoninių paukštynų mėšlo tvarkymo praktika, užtikrins, kad prie paukštidės
išstumtas mėšlas būtų laikomas kaip galima trumpiau. Kvapo sklidimo, galimo dulkėjimo mažinimui
transporto priemonėse pakrautas ir vežamas mėšlas bus dengiamas sandariais tentais.
Paukščių girdymui bus įrengtos nipelinės girdyklos, kurios paukštidėje išdėstytos 5 eilėmis. Nipelinių girdyklų
konstrukcija pakankamai stambiais lašeliais dozuos vandenį ir neleis jam nutekėti ant kraiko. Tai įgalina kiek
įmanoma sumažinti kraiko irimą ir kenksmingų dujų išsiskyrimą. Filtruose išvalytas vanduo į nipelines
girdyklas patenka iš eksploatuojamų dviejų požeminio vandens gręžinių per esamus vandentiekio tinklus.

6 pav. Broilerių paukštidė su girdymo ir lesinimo sistemomis. Foto: www.vdlagrotech.nl,
www.paukstynas.eu/
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Patalpų mikroklimato palaikymui paukštidėse naudojama mišri vėdinimo sistema, t.y. žiemos-pavasariorudens periodu oras ištraukiamas per valdomus pastovaus greičio stoginius ventiliatorius, sumontuotus į
kaminus, o vasaros periodu oras ištraukiamas per kaminuose sumontuotus ventiliatorius ir per papildomai
galinėje sienoje įmontuotus didelio našumo ventiliatorius. Oro padavimo sklendės tolygiai išdėstytos šoninėse
sienose. Vasaros periodu papildomai naudojamos priekinėje sienoje išdėstytos dideles oro padavimo sklendės.
Vadovaujantis teorinėmis žiniomis ir praktiniais Vilniaus paukštyne bei kituose Europos paukštynuose
auginimo modeliais, stoginių ventiliatorių veikimo laikas vidutiniškai sudaro 6396 val. per metus, sieninių –
1560 val.
Sieniniai ventiliatoriai įjungiami tik šiltuoju vasaros metu, priklausomai nuo lauko temperatūros. Naktimis,
lauko temperatūrai nukritus, jie išjungiami.
Stoginių ventiliatorių veikimas be lauko temperatūros ir kitų veiksnių, priklauso ir nuo auginamų paukščių
dydžio. Kadangi į paukštides atvežami jautrūs vienadieniai viščiukai, pirmas 7 auginimo ciklo dienas stoginiai
ventiliatoriai veikia tik minimaliai (veikia tik dalis ventiliatorių), o sieniniai negali būti jungiami iš viso.
Augant paukščių masei, ventiliacija per stoginius ventiliatorius didinama palaipsniui. Realus stoginių
ventiliatorių veikimo laikas būna maždaug 3 (3,133) dienomis trumpesnis nei broilerių auginimo ciklas.
Stoginių ventiliatorių veikimo laiko paskaičiavimas:
365 dienos x 24 val. = viso 8760 val. per metus
Ventiliatorių neveikimas profilaktiniu laikotarpiu 7,5 ciklai x 10 dienų x 24 val.= 1800 val.
Ventiliatorių neveikimas ciklo pradžioje 7,5 ciklo x 3,133 dienos x 24 val. = 564 val.
Ventiliatorių veikimo laikas 8760 - 1800 - 564 = 6396 val.
Dingus elektrai arba nukritus temperatūrai paukštidėse įsijungia garsinė signalizacija, automatika įjungia
rezervinį energijos tiekimą.
Energijos gamyba
Paukštyno gamybos ir buitiniams poreikiams elektros energija tiekiama iš greta teritorijos esamos AB ESO
modulinės tranzitinės transformatorinės (160 kW leistinoji galia, II patikimumo kategorija). Paukštidės ir kiti
ūkio įrenginiai prijungti kabelinėmis linijomis.
Paukštidžių ir ūkinio pastato patalpų apšildymui bus naudojami 2 esami šiaudais kūrenami katilai, kurių
kiekvieno galingumas 0,6 MW. Vieno iš jų dūmų valymui yra įrengtas ciklonas, kurio efektyvumas 85%
(specifikacija pateikta 7 priede). Bendras katilinės galingumas – 1,2 MW. Kamino aukštis 16 m, skersmuo –
0,4 m. Katilinėje pašildytas vanduo (termofikatas) kaupiamas akumuliacinėje talpoje ir siurbliais paduodamas
į paukštides, kuriose šilumos paskirstymui įrengti 70 kW pašildytuvai „Multiheater“: paukštidėms Nr.1 ir Nr.
2 - po 6 vnt., Nr.3 ir Nr. 4 - po 4 vnt.
Broilerių auginimo šilumos poreikiams užtikrinti katilinėje planuojama įrengti dar vieną 0,34 MW galios
šiaudų biokuro katilą su atskiru 5 m kaminu.
Perspektyvoje vietoje biokuro katilų numatomi du suskystintų dujų plieniniai vandens šildymo katilai po
560 kW galios su automatizuotais dujiniais degikliais. Bendra šios katilinės galia - 1,12 MW. Numatytam
paukštyno šilumos poreikiui užtikrinti reikalingas suskystintų dujų kiekis – 143 400 nm3/m.
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7 pav. Paukštyno biokuro katilinė su akumuliacinė talpa. DGE Baltic fotoarchyvas
Katilinės darbo laikas nustatomas pagal katilinės galingumą ir broilerių auginimui reikiamos temperatūros
užtikrinimą kiekvieno auginimo ciklo metu, atsižvelgiant į metų laiką ir lauko temperatūrą, taip pat
profilaktinio ciklo sąlygas, užtikrinant dezinfekavimo medžiagų veikiamo didžiausią efektyvumą pagal ŽŪ
PTP 04:2012 Paukštininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklių gamybinių patalpų šildymo ir
vėdinimo reikalavimus.

2.6.

Siūlomų gamybos būdų, įrangos aprašymas, jų palyginimas ir įvertinimas pagal
šios veiklos rūšies geriausius aplinkosaugos praktikos atvejus ir geriausius
prieinamus gamybos būdus (GPGB)

Pagrindinės aplinkos apsaugos problemos intensyvios paukštininkystės sektoriuje susijusios su mėšlo
tvarkymu, patalpų ir aplinkos oro teršalų bei kvapų kontrole. Broileriai bus lesinami kombinuotais pašarais
pagal receptūras, kurios paruoštos pagal atitinkamą broilerių amžių. Baltymų ir fosforo kiekio reguliavimas
bei papildų naudojimas atitiks GPGB rekomendacijas, todėl virškinimo metu susiskaidys didesnis azoto kiekis,
o tuo pačiu sumažės į aplinkos orą išmetamo amoniako kiekis. Pagal nuolat kontroliuojamą paukščių svorį bus
nustatomas jų pulkams skiriamų lesalų kiekis.
Intensyvaus naminių paukščių auginimo geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB) ir jų palyginimas su PŪV
numatomais techniniais bei technologiniais sprendimais pateikti 2.7 lentelėje.
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2.7 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas
Eil.
Nr.
1

1.

2.

Aplinkos
komponentai,
kuriems
daromas
poveikis
2

Aplinkosaugos
vadybos
sistemos (AVS)

Nuoroda į ES GPGB
informacinius dokumentus,
anotacijas
3
ES sprendimas 2017/302, 2017
vasario 15 d. „Geriausių prieinamų
gamybos
būdų
išvados
dėl
intensyvaus naminių paukščių arba
kiaulių auginimo“
(Integrated Pollution Prevention and
Control (IPPC). Reference Document
on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs.
July 2003)

Gera
žemdirbystės
praktika
intensyviuose
paukštininkystės
ūkiuose
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GPGB metodas technologija

Su GPGB
taikymu
susijusios
vertės, vnt.

Atitikimas

Pastabos

4

5

6

7

-

Atitinka

Bus parengti darbo procedūrų aprašymai,
fermos darbuotojai bus reguliariai mokomi
vietoje
Įmonėje bus vykdomi vidiniai ir išoriniai
auditai, rengiami aplinkosauginiai priemonių
planai
Visuose tvartuose bus vedami paukščių,
maitinimo raciono duomenų (registravimo)
lapai
Bus parengti ir su valstybinėmis institucijomis suderinti gaisro prevencijos bei
darbuotojų veiksmų gaisro metu planai

-

Atitinka

Vykdomi darbuotojų apmokymai

Atitinka

Vykdoma naudojamų medžiagų, vandens ir
energijos apskaita, susidariusių atliekų ir
nuotekų apskaita, ūkio subjekto aplinkos
monitoringas pagal monitoringo programą.

Rašytinis mokymų vykdymo
planas,
rašytiniai
darbo
procedūrų aprašymai
Rašytinis planas, kuriame
nurodoma kas bus padaryta
siekiant sumažinti aplinkos
taršą (tame tarpe ir tvarkant
mėšlą)
Rašytinis gaisro prevencijos
veiksmų planas, o taip pat
veiksmų, , kurų imamasi gaisro
atveju, o taip pat apmokymų
planas dėl darbuotojų veiksmų
Parinkti ir įgyvendinti švietimo ir
mokymo
programas
ūkio
darbuotojams. Šviesti ir mokyti
darbuotojus:
- apie susijusius reglamentus,
gyvulininkystę, gyvūnų sveikatą
ir gerovę, mėšlo tvarkymą,
darbuotojų saugą
- mėšlo vežimą ir žemės tręšimą
juo
- veiklos planavimą nepaprastosios padėties planavimą ir
valdymą
- įrangos remontą ir priežiūrą
Registruoti vandens ir energijos
sunaudojimą, pašarų kiekius,
susidarančių atliekų kiekį ir
mėšlo kiekį
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Eil.
Nr.
1

Aplinkos
komponentai,
kuriems
daromas
poveikis
2

Nuoroda į ES GPGB
informacinius dokumentus,
anotacijas
3

GPGB metodas technologija

Su GPGB
taikymu
susijusios
vertės, vnt.

Atitikimas

Pastabos

5

6

7
Mėšlas parduodamas ūkininkams, todėl
mėšlo skleidimo geroji praktika įmonėje
neaktuali

-

Neaktualu

-

Atitinka

Nuolatinės įrenginių priežiūros ir remonto
darbai bus vykdomi pagal įrenginių
eksploatavimo taisykles

-

Atitinka

Visi aptarnavimo darbai, medžiagų ir atliekų
atvežimo/išvežimo darbai bus vykdomi
griežtai pagal iš anksto sudarytą darbų
grafiką, siekiant optimaliai organizuoti
technologinį procesą bei paskirstyti
transporto srautus

-

Neaktualu

4
Nugaišusius gyvūnus laikyti taip,
kad būtų išvengta išmetamųjų
teršalų arba sumažintas jų kiekis
Parengti nepaprastosios padėties
planą, skirtą veiksmams netikėto
išmetamųjų teršalų išskyrimo
atveju ir įvykus incidentams
Įgyvendinti remonto ir priežiūros
programas, kad būtų užtikrinta,
jog visos struktūros ir įranga
veikia gerai ir kad įrenginyje būtų
palaikoma švara. Reguliariai
tikrinti, taisyti ir prižiūrėti
struktūras ir įrangą
Tinkamai planuoti veiklą, kaip
pvz., medžiagų pristatymą bei
atliekų išvežimą iš teritorijos

3.

Šėrimo metodai

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Tinkamai
suplanuoti
mėšlo
skleidimą laukuose
Šėrimo priemonių taikymas:
- sumažinant azoto kiekį mėšle
optimizuojant grynų baltymų
kiekį pašare;
- sumažinant fosforo kiekį mėšle
optimizuojant bendrojo fosforo
kiekį pašare
- pašarai, kuriuose yra mažai
žalių
baltymų,
papildyti
kontroliuojamais pagrindinių
aminorūgščių kiekiais
www.dge-group.lt

-

Atitinka

Avarijų likvidavimo planai nerengiami

Mėšlas parduodamas ūkininkams
Bus taikomas paukščių šėrimas pašarais,
turinčiais sumažintą grynųjų baltymų ir
bendrojo fosforo kiekį. Bus sudaromos
šėrimo
normos,
pagrįstos
įsisavinamomis/esamomis
maisto
medžiagomis ir pašarų papildų naudojimu,
pagerinančiu
pašarų
efektyvumą
ir
įsisavinimą bei sumažinančiu maisto
medžiagų kiekį susidariusiame mėšle
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Eil.
Nr.
1

4.

Aplinkos
komponentai,
kuriems
daromas
poveikis
2

Nuoroda į ES GPGB
informacinius dokumentus,
anotacijas
3

Paukščių
laikymo
sistemos

GPGB metodas technologija

Su GPGB
taikymu
susijusios
vertės, vnt.

Atitikimas

Pastabos

4

5

6

Pastatas
su
reguliuojama
ventiliacija,
kraiku
pilnai
padengtomis
grindimis
ir
girdymo sistema be pratekėjimų
arba labai gerai izoliuotas
pastatas su dirbtine ventiliacija,
pilnai
kraiku padengtomis
grindimis ir girdymo sistema be
pratekėjimų

-

Atitinka

7
Viščiukai broileriai paukštidėse bus laikomi
laisvai. Pastatų šildymui įrengta vietinė kieto
kuro (šiaudų) katilinė, ateityje planuojama
suskystintų dujų katilinė, priverstinio
vėdinimo sistemos, leidžiančios veiksmingai
reguliuoti temperatūrą ir žiemą pasiekti
minimalų vėdinimo lygi. Bus vykdomi
ventiliacijos vamzdžių bei ventiliatorių
tikrinimo ir valymo darbai, maksimaliai
sumažinant vėdinimo sistemų oro srautų
pasipriešinimą (nuostolius). Kraikas bus
paskleistas per visą grindų plotą, bus įrengtos
nipelinės paukščių girdyklos

Paukštidžių bei įrangos valymas
kiekvieno produkcijos ciklo
pabaigoje
aukšto
slėgio
valytuvais, pusiausvyros tarp
sunaudojamo vandens ir švaros
palaikymas

5.

Taupus vandens
naudojimas

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Pastovus
geriamo
vandens
sistemos kalibravimas, siekiant
išvengti nuostolingų perpylimų
Tinkamos įrangos (automatinių
girdyklų,
apvalių
girdyklų,
vandens lovių) pasirinkimas ir
naudojimas tuo pačiu užtikrinant
prieinamumą prie vandens
Vandens apskaitos palaikymas,
pastoviai matuojant vandens
sunaudojimą
Vandens nutekėjimo atvejų
aptikimas ir remontas

www.dge-group.lt

-

-

Atitinka

Pasibaigus kiekvienam auginimo ciklui ir
išvežus
visus
paukščius,
vykdomas
paukštidžių plovimas aukšto slėgio plovimo
sistema. Plovimo vanduo bus surenkamas
rezervuare

Atitinka

Paukštidėse įrengtos nipelinės girdymo
sistemos. Bus atliekamas nuolatinis geriamo
vandens įrenginių kalibravimas, siekiant
išvengti vandens nutekėjimo ir perpylimų
Numatomos nipelinės broilerių girdyklos

-

Atitinka

-

Atitinka

Pastoviai registruojamas ir matuojamas
sunaudoto vandens kiekis vandens apskaitos
prietaisais
Užfiksavus vandens nutekėjimą, jis bus
operatyviai stabdomas ir tvarkomas gedimas
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Eil.
Nr.
1

6.

Aplinkos
komponentai,
kuriems
daromas
poveikis
2

Nuoroda į ES GPGB
informacinius dokumentus,
anotacijas

Taupus
energijos
naudojimas

3

GPGB metodas technologija

Su GPGB
taikymu
susijusios
vertės, vnt.

Atitikimas

Pastabos

5

6

-

Atitinka

-

Atitinka

-

Atitinka

-

Atitinka

-

Neaktualu

7
Projektuojant ir statant paukštidžių pastatus,
numatytos
visos
reikiamos
šilumos
izoliacijos priemonės
Pastatų šildymui įrengta vietinė katilinė,
paukštidėse oro pritekėjimas numatomas per
groteles sienose, o ištraukimas – per
ventiliatorius. Tokiu būdu veiksmingai
reguliuojama patalpų temperatūra, o žiemą
pasiekiamas minimalus ventiliacijos laipsnis
Vykdomi ventiliacijos vamzdžių bei
ventiliatorių tikrinimo ir valymo darbai,
įrengiami
pravalymo
liukai
ortakių
magistralėse
Pastatų apšvietimui naudojamos dienos
šviesos lempos
Paukštidėse susidaręs tirštasis mėšlas nebus
laikomas, o tiesiai iš paukštidžių
parduodamas ūkininkams. Nerealizuotas
perteklius išvežamas į dengtą mėšlidę,
esančią AB Kaišiadorių paukštynas
pagrindinėje gamybinėje bazėje. Iš šios
mėšlidės pagal sudarytas sutartis su
ūkininkais mėšlas parduodamas kaip
organinė trąša

-

Neaktualu

4
Pastatų izoliacija regionuose, kur
vyrauja
žema
aplinkos
temperatūra
Optimizuoti
mechaniškai
vėdinamų patalpų įrangą taip, kad
būtų galima tinkamai kontroliuoti
temperatūrą, o žiemą pasiekti
minimalius vėdinimo srautus
Mažinti
pasipriešinimą
ventiliacijos sistemose dažnai jas
tikrinant ir valant vamzdžius bei
ventiliatorius
Mažai energijos naudojantis
apšvietimas

7.

8.

Mėšlo
saugojimas

Suprojektuoti paukščių mėšlo
saugyklas, kurių talpa būtų tokia,
kad jose mėšlas galėtų būti
laikomas iki kito išvežimo arba
skleidimo laukuose

Paukščių mėšlo
skleidimo
laukuose
metodai

Sumažinti azoto išplovimą iš
mėšlo į dirvą ir požeminius
vandenis, derinant mėšlo kiekį ir
numatomus pasėlių reikalavimus
(azoto ir fosforo kiekis, augalų
suvartojamų mineralų kiekis iš
dirvos ir trąšų)
Atsižvelgti į žemės, kurioje bus
skleidžiamas mėšlas, savybes;
ypatingai dirvos sąlygas, lietaus
kiekį ir drėkinimą, žemėnaudą ir
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Paukštidėse susidaręs mėšlas parduodamas
ūkininkams

-

Neaktualu
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Eil.
Nr.
1

9.

Aplinkos
komponentai,
kuriems
daromas
poveikis
2

Nuoroda į ES GPGB
informacinius dokumentus,
anotacijas

Išmetamieji
teršalai

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

3

GPGB metodas technologija

Su GPGB
taikymu
susijusios
vertės, vnt.

Atitikimas

Pastabos

5

6

7

-

Neaktualu

Paukštidėse susidaręs mėšlas parduodamas
ūkininkams

-

Neaktualu

Paukštidėse susidaręs mėšlas parduodamas
ūkininkams

Atitinka

Įrengta
dirbtinė
vėdinimo
sistema,
naudojima nesilaistanti (snapelio tipo)
girdymo sistema.
Grindys tvartuose betonuotos, mėšlas
pašalinamas auginimo ciklo pabaigoje.
Geriamojo vandens sistema leidžia išvengti,

4
žemės ūkio praktiką, taip pat ir
pasėlių sėjomainos sistemas
Sumažinti vandens taršą, ypač
imantis visų šių priemonių:
neskleidžiant mėšlo tokiose
vietose, kur laukas yra įmirkęs,
užtvindytas, įšalęs, apsnigtas;
neskleidžiant mėšlo laukuose su
dideliu nuolydžiu, neskleidžiant
mėšlo laukuose, kurie yra greta
vandens
telkinių
(palikti
nedirbtos žemės plotą), skleisti
mėšlą prieš augalų vegetacijos
stadiją, kai pasėliai auga
greičiausiai ir intensyviausiai
pasisavina maisto medžiagas
Organizuoti mėšlo skleidimą
laukuose
taip,
kad
būtų
mažinamas
kvapų
poveikis
vietovėse, kur tikėtina, kad bus
paveikti kaimynai: mėšlą skleisti
dienos metu, kai mažiausiai
tikėtina, kad žmonės bus
namuose,
vengti
darbo
savaitgaliais ir visuotinių švenčių
metu; atkreipti dėmesį į vėjo
kryptis, atsižvelgiant į gretimai
esančių pastatų paskirtį
Iš tvartų, kuriuose laikomi
broileriai, išsiskiriančio amoniako sumažinimo metodai:
- natūraliojo arba dirbtinio
vėdinimo
ir
nesilaistančios
(snapelio tipo) girdymo sistemos

Amoniako
(NH3) kiekis
0,01-0,008 kg
vienoje
broilerio

www.dge-group.lt
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Eil.
Nr.
1

Aplinkos
komponentai,
kuriems
daromas
poveikis
2

10.

Nuotekų
išmetamieji
teršalai

11.

Skleidžiamas
triukšmas

Nuoroda į ES GPGB
informacinius dokumentus,
anotacijas
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4
naudojimas (jei yra tvirtos ir
gausiai kreikiamos grindys).
- mėšlas
šalinamas
mechanizuotai
- dažnas pakratų papildymas
- oro valymas
- pastatas yra uždaras ir gerai
izoliuotas, su natūraliuoju
arba dirbtiniu vėdinimu, ir
gali būti derinamas su
verandomis ir, pasirinktinai,
su auginimo laisvėje sistema.
Tvirtos grindys yra ištisai
padengtos kraiku, kurio,
prireikus,
gali
būti
papildoma. Grindų izoliacija
iš betono užkerta kelią
vandens
kondensavimuisi
pakratuose. Kietas mėšlas
pašalinamas auginimo ciklo
pabaigoje.
Geriamojo
vandens sistemos sandara ir
naudojimo būdas padeda
išvengti, kad vanduo nelašėtų
ir neišsipiltų ant pakratų.
Siekti
sumažinti
nuotekų
susidarymą:
- Taupiai naudoti vandenį
- Siekti, kad kuo mažesnės
teritorijos
erdvės
būtų
teršiamos
- Atskirti neužterštą lietaus
vandenį nuo teršiamo

Su GPGB
taikymu
susijusios
vertės, vnt.
5
laikymo
vietai

Veiklos priemonės:
www.dge-group.lt

Atitikimas

Pastabos

6

7
kad vanduo nelašėtų ir neišsipiltų ant
pakratų.

Atitinka

Paukštidėje bus įrengtos vandenį taupančios
nipelinės paukščių girdyklos
Lietaus vanduo teritorijoje nebus teršiamas
pavojingomis medžiagomis.

Atitinka

Vengiama vykdyti triukšmingą veiklą naktį
ir savaitgaliais.
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Eil.
Nr.
1

Aplinkos
komponentai,
kuriems
daromas
poveikis
2

12

Išmetamos
dulkės

13

Skleidžiami
kvapai

Nuoroda į ES GPGB
informacinius dokumentus,
anotacijas
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Su GPGB
taikymu
susijusios
vertės, vnt.

Atitikimas

Pastabos

5

6

7
Pastoviai tikrinama ventiliatorių techninė
būklė.
Paukščiai bus laikomi uždaruose tvartuose.
Lesalinės
užpildomos
vienu
metu,
nesukeliant triukšmo

4
- Durų ir pastato pagrindinių
angų uždarymas, ypač šėrimo
metu
- triukšmingos veiklos naktį ir
savaitgaliais, jei įmanoma,
vengimas
- jei įmanoma, pašaro pilnų
konvejerių
ir
sraigtinių
separatorių naudojimas
- triukšmo
kontroliavimas
atliekant techninę priežiūrą
Mažiau triukšmo skleidžianti
įranga:
didelio
efektyvumo
ventiliatoriai,
siurbliai
ir
kompresoriai, šėrimo sistema
Triukšmo mažinimo priemonių
įrengimas, jeigu reikia
Dulkių mažinimui tvartuose gali
būti taikoma:
- stambesnių pakratų naudojimas
- drėgnų pašarų arba granulių
naudojimas
arba
pašarų
papildymas riebalų turinčiomis
žaliavomis ar rišikliais lėtai
judančių
- oro
vėdinimo
sistemos
susidarymo
- kiti dulkių koncentracijos
mažinimo tvarte būdai
Siekiant
išvengti
ūkio
skleidžiamo kvapo ir (arba) to
kvapo poveikio arba, jei tai
neįmanoma, jį sumažinti, pagal

www.dge-group.lt

Atitinka

Paukščiai bus laikomi ant sauso durpių
kraiko.
Lesalinės
užpildomos
vienu
metu,
nesukeliant dulkių

Atitinka

Paukštyno teritorija dislokuota pakankamu
atstumu nuo artimiausių kvapų poveikiui
jautrių receptorių - pavienių gyvenamųjų
namų ir Darsūniškio gyvenvietės. Kvapų
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Eil.
Nr.
1

14

Aplinkos
komponentai,
kuriems
daromas
poveikis
2

Nuoroda į ES GPGB
informacinius dokumentus,
anotacijas

Išmetamųjų
teršalų ir
proceso rodiklių
stebėsena
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Su GPGB
taikymu
susijusios
vertės, vnt.

Atitikimas

Pastabos

5

6

7
poveikį ženkliai mažina ūkio teritoriją
supantis miškas

4
GPGB taikomas toliau nurodytų
metodų derinys:
- užtikrinti pakankamus atstumus
tarp ūkio/įrenginio ir jautrių
receptorių;
siekti,
kad
pakratus
naudojančiose sistemose pakratai
išliktų sausi ir būtų laikomi
aerobinėmis sąlygomis;
- optimizuoti išmetamojo oro
šalinimo iš tvarto sąlygas,
įrengiant oro sklendžių dangčius
išmetimo angose, esančiose
žemutinėse sienų dalyse, siekiant
nukreipti išmetamąjį orą link
žemės.
Gyvūnus ir paviršius
laikyti
sausus, mažinti susidarančio
mėšlo paviršių, sumažinti virš
mėšlo
esantį
oro
srautą,
optimizuoti išmetamojo oro
šalinimo iš tvarto sąlygas
Stebimi į orą išsiskiriantys
amoniako teršalai bent jau toliau
nurodytu dažnumu taikant vieną
iš metodų:
d) skaičiavimai, išmatuojant
amoniako
koncentraciją
ir
vėdinimo lygį, taikant ISO,
nacionalinius ar tarptautinius
standartinius metodus arba kitus
metodus, kuriais užtikrinama
duomenų lygiavertė mokslinė
kokybė;
www.dge-group.lt

Paukštidėse susidaręs tirštasis mėšlas nebus
laikomas, nes tiesiai iš paukštidžių
parduodamas ūkininkams. Nerealizuotas
perteklius išvežamas į dengtą mėšlidę,
esančią AB Kaišiadorių paukštynas
pagrindinėje gamybinėje bazėje.
Paukštidžių ventiliacijos valdymo sistemos
užtikrina subalansuotą paimamo-išmetamo
oro srautų balansą, įvertinant patalpų
temperatūros palaikymą ir perteklinio
užteršto oro šalinimą

Atitinka

Pagal Aplinkos monitoringo nuostatų
reikalavimus PŪV aplinkos oro taršos
šaltiniai priskirtini antrai kategorijai, todėl
teršalų (NH3 ir KD10), išmetamų iš taršos
šaltinių stebėsena turi būti vykdoma ne
rečiau kaip kartą per metus
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Eil.
Nr.
1

Aplinkos
komponentai,
kuriems
daromas
poveikis
2

Nuoroda į ES GPGB
informacinius dokumentus,
anotacijas
3

GPGB metodas technologija

Su GPGB
taikymu
susijusios
vertės, vnt.

Atitikimas

Pastabos

5

6

7

4
e)
prognozės,
pagrįstos
išmetamųjų teršalų faktoriais

Pastabos: 1 – pažymima poveikio aplinkai kategorija – žaliavų/energijos sunaudojimas, vandens/išmetamų teršalų/nuotekų kiekis/produkcijos vnt., triukšmas ir vibracija ar kiti ES GPGB informaciniuose
dokumentuose su GPGB taikymu susiję parametrai ir vertės; 2 – pateikiama nuoroda į ES GPGB informacinį dokumentą/anotaciją.

Apibendrinimas. Planuojama broilerių auginimo veikla atitiks ES informacinio dokumento apie intensyvaus naminių paukščių ir kiaulių auginimo geriausių
prieinamų gamybos būdų reikalavimus
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II.

1.

PLANUOJAMOS
ŪKINĖS
VEIKLOS
GALIMAS
POVEIKIS
ĮVAIRIEMS APLINKOS KOMPONENTAMS IR POVEIKĮ APLINKAI
MAŽINANČIOS PRIEMONĖS
VANDUO. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS

Paviršinis vanduo. Sudarytų upių baseinų rajonų (UBR) Lietuvos teritorijoje esančių upių baseinų pagrindu,
nagrinėjamos Darsūniškių vietovės hidrografinis tinklas patenka į Nemuno UBR Nemuno baseino Nemuno
mažųjų intakų (su Nemunu) pabaseinį. PŪV teritorija išsidėsčiusi Liutikos upės baseine. Upės ilgis 5,9 km,
baseino plotas 7,7 km2. Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre bei teritorijų planavimo dokumentais
Liutikos upei nustatyta 100 m apsaugos zona ir 2,5 m pakrantės apsaugos juosta, Nemunui - 500 m apsaugos
zona. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose ir pakrantės apsaugos juostose ūkinę veiklą reglamentuoja
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.
gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343.
Artimiausias paviršinio vandens telkinys – melioracijos griovys (Liutikos intakas) yra 150 m atstumu šiaurės
kryptimi nuo PŪV teritorijos. Reguliuota Liutikos upė prateka apie 400 m atstumu šiaurės pusėje. Nemunas
yra už 1,5 kilometrų į vakarus nuo paukštyno teritorijos. Į šių upių paviršinio vandens apsaugos zonas, juo
labiau, pakrantės apsaugos juostas, PŪV teritorija nepatenka (8 pav.).

8 pav. PŪV vietos padėtis paviršinių vandens telkinių atžvilgiu. Šaltinis: https://uetk.am.lt
Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 707 „Dėl požeminio
vandens telkinių priskyrimo upių baseinų rajonams”, nagrinėjama PŪV teritorija priskirta Pietryčių Lietuvos
kvartero (Nemuno) požeminio vandens baseinui (PVB).
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Požeminis vanduo naudojamas buitinėms ir gamybinėms reikmėms veiklai aprūpinti vandeniu yra išgręžti trys
arteziniai gręžiniai: du gręžiniai išgręžti 1990 metais (Nr. 13257 ir 13258) ir vienas 2013 metais (Nr. 56453).
Gręžinių gyliai yra nuo 107 iki 129 m. Vandenvietėje gręžinys Nr. 13258 užkonservuotas ir nenaudojamas.
Remiantis paukštyno vandenvietės 2019 m. vasarą atlikta hidrogeologinės sąrangos analize pagal kvartero
tarpmoreninių bei intramoreninių vandeningų horizontų statinius vandens spūdžius, matyti, kad gilesni
horizontai, ypač Nemuno slėnio zonoje, pasižymi didesniais spūdžiais, nei slūgsantys virš jų. Tai rodo, kad
vertikalia kryptimi požeminio vandens srautai orientuoti aukštyn, t. y. gilesni horizontai maitina
aukštesniuosius. Tai garantuoja ir Darsūniškio paukštyno vandenvietėje eksploatuojamo lgIIdn intramoreninio
sluoksnio vandens apsaugą nuo paviršinės antropogeninės taršos. Pagal hidrogeologines sąlygas vandenvietė
priskirta II grupei.

9 pav. Paukštyno vandenvietė ir jos apsaugos zonos. Šaltinis:“ AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio
vandenvietės Kaišiadorių r., Darsūniškio k. požeminio vandens išteklių įvertinimas ir vandenvietės apsaugos
zonos pagrindimas“. Ataskaita. J. Jonyno ekofirma, Vilnius, 2019.
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Lietuvos geologijos tarnyba 2019 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1-317 patvirtino vandenvietės apsaugos zonos
projektą (9 pav.), aprobavo vandens išteklius – 100 m3/parą pagal A,B kategorijas ir išdavė leidimą Nr. PV19-51p naudoti žemės gelmių išteklius – gėlą požeminį vandenį (kopija 3 priede).

9‘ pav. Paukštyno vandenvietė su vandens gerinimo įrenginiu (konteineris). DGE Baltic fotoarchyvas
Darsūniškio paukštyno vandenvietės tyrimo išvadose konstatuojama, abiejuose eksploatuojamuose
gręžiniuose (Nr. 13257 ir Nr. 56453) beveik visos tirtos toksinės bei indikatorinės analitės atitinka Lietuvos
higienos normos HN 24:2017 reikalavimus. Reglamentuojamas analičių ribines vertes viršija amonio,
bendrosios geležies, o gręžinyje Nr. 13257 - ir chlorido jonų bei mangano koncentracijos. Kadangi geležies ir
mangano koncentracijų problemą išsprendžia vandens paruošimas oksidacinėje bei filtravimo kolonose, t. y.
gerinimo įrenginyje, vartojimui tiekiamas vanduo laikytinas patenkinamos kokybės ir gali būti toliau
naudojamas paukščių girdymui bei kitoms buitinėms reikmėms.
Gruntinis vanduo teritorijoje talpinasi aliuvinėse (aIIIbl) nuogulose, kurias sudaro įvairiagrūdis smėlis su
žvirgždo priemaiša. Hidrogeologinio tyrimo metu gruntinio vandens paviršius buvo 3,5 – 4,4 m gylyje nuo
žemės paviršiaus (45,92 – 46,15 m abs. a.). Gruntinį vandenį maitina atmosferiniai krituliai. Vandens tėkmės
kryptis nukreipta iš pietryčių į šiaurės vakarus – link už 150 m į šiaurę nuo teritorijos esančio melioracijos
griovio, kuris įteka į Liutikos upę, kuri vakaruose įteka į Nemuną (žr. tyrimo ataskaitos brėžinį 5 priede).
Apie 700 m nuo paukštyno teritorijos yra gamtos paveldo objektas - Darsūniškio mineralinis šaltinis,
vadinamas ir Liutikos šaltiniu (10 pav.). Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 3 d.
įsakymu Nr. 345 „Dėl valstybės saugomų gamtinių kraštovaizdžio objektų paskelbimo“ šis šaltinis įtrauktas
kaip gamtos paveldo hidrogeologinis objektas. Mineralinis šaltinis yra Darsūniškyje už Šv. Jurgio vartų,
dešinėje kelio pusėje. Tai ypatingai retas bei unikalus šaltinis, turintis tokią anijonų ir katijonų sudėtį, kokia
būdinga mineraliniam vandeniui. Vieta pažymėta nuorodomis, pritaikyta lankymui, įrengta atokvėpio vieta.
Šaltinis užima apie 20 m2. Mineralinis vanduo trykšta iš kelių vietų, vidutinis debitas 4 m3 per parą. Vandenyje
ištirpusių mineralinių medžiagų koncentracija (bendroji mineralizacija) - 1966 mg/l. Didžiąją dalį sudaro
sulfatinis, nepašalinamas kietumas. Vandenyje gausu chloridų, natrio ir kalio. Azoto junginių neaptikta.
Vandenyje aptinkama ir nedaug gamtinio chromo ir alavo. Lietuvos geologijos tarnyba Darsūniškio
mineralinio vandens šaltinį - geotopą1 įtraukė į Lietuvos šaltinių ir versmių sąrašą. Kaišiadorių rajono vietos

Geotopas – saugomas ar saugotinas, tipiškas ar unikalus geologinės, geomorfologinės ar geoekologinės svarbos erdvinis
objektas geosferoje vertingas mokslui ir pažinimui.
https://www.lgt.lt/zemelap/login.php?mapType=geotopai&usr=nereg&lang=lt
1
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veiklos grupės narių pastangomis šaltinio aplinka gražiai sutvarkyta. Išmūryta sienelė, lauko akmens plokštėje
iškaltas šaltinio pavadinimas „Liutika“, padaryta vandens ištekėjimo vieta. Vadovaujantis Paviršinių vandens
telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540, apsaugos zonos ir juostos šaltiniams
nenustatomos.

10 pav. Darsūniškio mineralinio šaltinio vieta. Šaltinis: https://www.lgt.lt/epaslaugos

1.1.

Galima sutelktoji ir pasklidoji vandens tarša

Vandens naudojimas
Planuojamo broilerių paukštyno maksimalus požeminio vandens poreikis – iki 45 m3/d. Metinis požeminio
vandens poreikis: vanduo paukščių girdymui - 7700 m3, vanduo paukštidžių plovimui ir buities reikmėms 300 m3, iš kurių 210 m3 - paukštidžių plovimui, 90 m3 – personalo buitiniams poreikiams. Darbuotojų maisto
ruošimui bus naudojamas iš prekybos tinklų taroje atvežtas geriamas vanduo. Vandens suvartojimo
padidėjimas lyginant su esama veikla numatomas tik dėl planuojamo auginamų paukščių rūšies iš veislinių
prieauglio į broilerius pakeitimo. Duomenys apie požeminio vandens išteklius pateikti 2.8 lentelėje.
Hidrogeologinio tyrimo metu nustatyta, kad bendrąją cheminę sudėtį gruntinis vanduo paukštyno teritorijoje
yra geros kokybės. Vertinant pagal biogeninių medžiagų kiekį, gruntinis vanduo daugiausiai patyręs taršą
dvejose lokaliose vietose šiaurinės ir pietinėje sklypo dalyje prie kiaulių fermų buvusio skysto mėšlo
rezervuaro. Gruntinio vandens bandinyje iš šio gręžinio užfiksuota amonio koncentracija 1,75 karto viršijanti
didžiausią leidžiamą koncentraciją. Taip pat šiame bandinyje buvo nustatyta bendro azoto koncentracija 1,21
karto didesnė už ribinę koncentraciją. Šiaurinėje dalyje išgręžtuose gręžiniuose, kurie parodo pratekėjusio
vandens per teritoriją kokybę, užfiksuotos bendro azoto koncentracijos iki 1,27 karto didesnės už ribinę
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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koncentraciją. Pažymėtina, kad nustatytos bendro azoto koncentracijos neviršija didžiausių leistinų
koncentracijų (DLK), nurodytų Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir
monitoringo tvarkos apraše. Kitų biogeninių medžiagų koncentracijos gruntiniame vandenyje buvo mažesnės
ir neprilygo DLK ir ribinių verčių pagal šio aprašo reikalavimus.
Nuotekos, jų tvarkymas
PŪV sklype įrengti vietiniai gamybinių ir buitinių nuotekų kanalizacijos tinklai. Artimiausi centralizuoti
nuotekų valymo įrenginiai yra Kruonio miestelyje maždaug už 8 km.
Broilerių auginimui pritaikomame Darsūniškio paukštyne, kaip ir esamoje veislinių paukščių prieauglio
auginimo veikloje, susidarys buitinės, gamybinės bei paviršinės nuotekos.
Buitinės nuotekos. Buitinės nuotekos tiek esamoje, tiek planuojamoje veikloje kaupiamos atskirame 30 m3
talpos požeminiame rezervuare ir iš jo išvežamos į AB „Kaišiadorių paukštynas“ pirminius nuotekų valymo
įrenginius, esančius pagrindinės gamybinės bazės teritorijoje, iš kurių apvalytos nuotekos patenka į UAB
„Kaišiadorių vandenys“ nuotekų sistemą. Susidarančių nuotekų kiekis sudarys iki 0,24 m3/d, 90 m3/metus,
užterštumas - apie 390 mg/l BDS7. Šio teršalo kiekis sudarys ne daugiau 0,036 t/metus.
Buitinių nuotekų kiekiai ir jų tvarkymo spendimai, įgyvendinus PŪV, nesikeičia ir išlieka tokie patys, kaip ir
esamoje veikloje.
Gamybinės nuotekos susidaro paukštidžių plovimo metu. Paukštidžių plovimo metus susidarančių nuoplovų
tvarkymo sistema nesikeičia. Visos po plovimo susidariusios nuoplovos per paukštidėse įrengtus šulinius
išteka savitakiniais tinklais į esamą 50 m3 talpos požeminį gamybinių nuotekų kaupimo rezervuarą. Auginant
broilerius bus įvykdoma nuo 6,5 iki 7,5 plovimų per metus, vietoje šiuo metu taikomų 1-2 plovimų. Vienas
plovimas su dezinfekavimu trunka iki 2 dienų (24 val.). Dėl broilerių auginimo technologijos planuojami didesni
plovimo nuotekų kiekiai. Vidutiniškai vienam plovimui 4 paukštidėse sunaudojama apie 30 m3 vandens arba
vidutiniškai 210 m3/m (skaičiuojant 7 ciklams). Metų eigoje plovimai pagal cikliškumą suskirstomi taip, kad
4 plovimų nuotekos susidarys šiltuoju metų periodu ir bus panaudojamos kaip trąšos žemės ūkyje. Vieno
plovimo metus susidarančios nuoplovos, šaltuoju metų laiku, bus paliktos gamybinių nuotekų kaupimo
rezervuare iki bus galima tręšti laukus, todėl 6 ciklų nuoplovos bus panaudotos laukų tręšimui, parduodant
ūkininkams, vadovaujantis Mėšlo tvarkymo taisyklių reikalavimais. Iki 30 m3 vieno ciklo nuoplovų, kurios
susidarys šaltuoju sezonu ir kurių negalima laikyti iki tręšimo sezono pradžios, bus išsiurbiamos pasibaigus
plovimams ir vežamos į AB „Kaišiadorių paukštynas“ nuotekų valymo įrenginius. Šių nuotekų užterštumas
pagal perdavimo sutartį neturi viršyti: BDS7 – 2000 mg/l; SM - 1000 mg/l; riebalai – 400 mg/l. Duomenys
apie nuotekų kiekius ir jų tvarkymą pateikti 2.10 lentelėje.
Paviršinės nuotekos. Teritorijos paviršių struktūra: stogai – 8 558 m2, vidaus keliai, skaldos-žvyro dangos –
4 700 m2, žolinė danga – 9 500 m2. Paukštyno teritorijoje paviršinių nuotekų surinkimo sistemos nėra.
Galimai teršiamų teritorijų, kaip jos apibrėžtos Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 4.5 p., planuojamo broilerių
auginimo Darsūniškio padalinyje aplinkoje nebus, todėl paviršinių nuotekų valymas neplanuojamas.
Paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis priklauso nuo kritulių kiekio bei teritorijos ploto. Vidutinis metinis
skaičiuotinas susidarysiančių paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis m3/metus paskaičiuojamas pagal formulę:
W=10 x H x ps x F x K
kur:
10 – konstanta;
Hf - vidutinis metinis kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis);
ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (stogų dangoms = 0,85; kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms =
0,83; iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan. =
0,4);
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F - teritorijos plotas (F1 = pastato stogas - 0,2 ha; F2 = trinkelių danga – 0,1520 ha; F3 = skaldos danga –
0,1133 ha);
K – paviršinio nuotėkio koeficientas, įvertinantis sniego išvežimą. Kai sniegas neišvežamas, K=1.
Vidutinis metinis skaičiuotinas lietaus nuotekų kiekis (W1) nuo pastato stogo (0,8558 ha):
W1 = 10 x 638 x 0,85 x 0,8558 x 1 = 4641 m3/metus.
Vidutinis metinis skaičiuotinas paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis (W2) nuo vidaus kelių, skaldos-žvyro
dangos (0,47 ha):
W2=10 x 638 x 0,83 x 0,47 x 1 = 2489 m3/metus.
Apskaičiuotas teritorijoje susidarančių paviršinių nuotekų kiekis – 7130 m³ per metus. Sąlyginai švarios
paviršinės nuotekos nuo pastatų stogų ir vidaus kelių bei aikštelių filtruojasi į gruntą. Nuo mėšlo išvežimo
aikštelių nežymus paviršinių nuotekų kiekis (jei susidaro) esama sisi6tema nuvedamas į gamybinių nuotekų
rezervuarą. Išleidžiamų į gruntą paviršinių (lietaus) nuotekų užterštumas atitiks Paviršinių nuotekų tvarkymo
reglamente 18 p. nustatytus į gruntą išleidžiamų nuotekų užterštumo reikalavimus: BDS7 didžiausia
momentinė koncentracija - 10 mg O2/l (vidutinė metinė koncentracija nenustatoma); naftos produktų
didžiausia momentinė koncentracija - 1 mg/l (vidutinė metinė koncentracija nenustatoma).

1.2.

Numatomo reikšmingo poveikio tikimybė

Paukščių auginimo veiklai skirtos gamtinės kilmės žaliavos: granuliuoti kombinuotieji pašarai, grūdai, durpės
kraikui, šiaudai bei suskystintos dujos kurui katilinių kurui nėra pavojingos vandens aplinkai. Cheminės
dezinfekcinės medžiagos bus laikomos ir naudojamos uždarose patalpose pagal šios srities teisės aktuose bei
saugos duomenų lapuose nustatytus reglamentus. Organinių teršalų (mėšlo, gamybinių nuotekų) tiesioginis
patekimas iš PŪV įrenginių į požeminį vandenį techniškai kontroliuojamas nuotekų ir mėšlo išvežimo į AB
„Kaišiadorių paukštynas“ metu laikantis elementarios darbų tvarkos, požeminio vandens užteršimo rizika yra
minimali. Paukštyno teritorija įtraukta į valstybinę geologijos informacinę sistemą (GEOLIS) kaip potencialus
taršos židinys Nr. 12479, todėl numatomas požeminio vandens monitoringas. Į artimiausius paviršinius
vandens telkinius (melioracijos griovį, Liutikos ar Nemuno upes) net teorinės taršos atveju PŪV teritorijoje
ant paviršiaus patekę teršalai būtų lokalizuoti ir surinkti, todėl dėl didelių atstumų negali daryti nei tiesioginio,
nei netiesioginio neigiamo poveikio.
Paukštidžių plovimo vanduo (srutos) šiltuoju metų laiku (tręšimo sezonu) kaupiamos prie paukštidžių
esančioje surinkimo talpoje (sandarioje, dangčiais uždengtoje požeminėje talpykloje). Atlikus pastatų plovimą,
talpoje surinktos nuotekos nedelsiant išvežamos ir ūkininkų naudojamos kaip trąšos žemės ūkyje. Draudžiamu
tręšti laikotarpiu, paukštidžių plovimo nuotekos išvežamos ir valomos AB „Kaišiadorių paukštynas“ nuotekų
valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į UAB „Kaišiadorių vandenys“ nuotekų tinklus. Remiantis Aplinkos
apsaugos agentūros informacija apie 2018 m. gegužės 8 d. priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
– modernizavimo ir gamybinių pajėgumų didinimo Paukštininkų g. 15A, 16, Kaišiadoryse – leistinumo
poveikio aplinkai požiūriu, Kaišiadorių paukštyne numatytas esamų valymo įrenginių pajėgumų nuo 1200
m3/d didinimas iki 6900 m3/d trimis etapais (2400 – 3600 - 6900 m3/d). Įvertinant šios valyklos plėtros
pajėgumus, iš Darsūniškio paukštyno atvežamas 100-150 m3 per metus arba 0,2-0,4 m3/d nuotekų kiekis
neturės įtakos Kaišiadorių paukštyno nuotekų valymo efektyvumui bei nenumato reikšmingo papildomo
neigiamo poveikio paviršinių vandens telkinių, tame tarpe ir Lomenos upės vandens kokybei. Galima teigti,
kad planuojamo Darsūniškių broilerių paukštyno veikla neturės ir netiesioginio neigiamo poveikio vandens
aplinkai.
PŪV teritorijoje nėra paviršinių vandens telkinių, iš kurių būtų išgaunamas vanduo ir į juos išleidžiamos
nuotekos, todėl Rekomendacijų 7,10,11,13,14 lentelės nepildomos, veiklos poveikis nevertinamas. Šiuo
klausimu poveikio mažinimo priemonės paviršiniam vandeniui neaktualios.
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2.8 lentelė. Duomenys apie numatomas įrengti požeminio vandens vandenvietes (požeminio vandens kaptažo įrenginius)
Vandenvietės
Eil.
Nr.1

1
1.

adresas/vieta
2
Vandenvietės
sklypas, Šv.
Jurgio 41,
Darsūniškis

vandeningojo
sluoksnio
pavadinimas/
indeksas
4

centro
koordinatės
(LKS’94)
3

agI-IIdn-dz
ir
agII-IIImd-gr

X - 6065673;
Y – 508531

Vandenvietės
priklausomumas

Gręžiniai/kaptažo įrenginiai

grupė2

ištekliai3,
m3/d

gylis iki
sluoksnio
kraigo, m

5

6

7

II

70

85 – 94
ir
32

bendras
skaičius

darbinių
skaičius

bendras
našumas4,
m3/h

UBR5

PVB6

8
3
Nr. 13257,
Nr. 13258,
Nr. 56453

9
2
Nr.13257,
Nr. 56453

10

11

12
Pietryčių
Lietuvos
kvartero
(Nemuno)

25,4

Nemuno

Pastabos:
1 – numeracija tęsiama nuo paskutinio vandenvietės, aprašytos 7 lentelėje, numerio. Vandenvietės numeris turi sutapti su numeriu, kuriuo pažymėta vandenvietė objekto
schemoje;
2 – pagal Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr.
D1-912 „Dėl požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3 – prognoziniai, išžvalgyti arba patvirtinti vandens ištekliai vandeningame sluoksnyje;
4 – nurodomas planuojamas projektinis vandenvietės našumas;
5 – upės baseino rajonas (toliau – UBR) nustatomas vadovaujantis aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 471 „Dėl upių baseinų rajonų sudarymo ir institucijos,
atsakingos už jų administravimą vandensaugos tikslams pasiekti, paskyrimo“
6 – požeminio vandens baseinas (toliau – PVB) nustatomas vadovaujantis aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 707 „Dėl požeminio vandens telkinių priskyrimo
upių baseinų rajonams“.

2.9 lentelė. Numatomas vandens paėmimas ir vartojimas
Didžiausias planuojamas
gauti/išgauti vandens kiekis

Eilės
Nr.1

Vandens
išgavimo
(gavimo) vieta2

m3/m

m3/d

m3/h

1

2

3

4

5

1.

Gręžinys Nr.
13257
Gręžinys Nr.
56453

8000

41,53

1,758

m3/m

m3/d

m3/h

Planuoja
mi vandens
nuostoliai, m3/m

7

8

9

10

Kitiems
objektams/asmenims
planuojamo perduoti
vandens kiekis, m3/m
11

Ūkio-buitinės reikmės

90,0

0,340

0,042

-

-

Paukštidžių plovimas*

210,0

15,0

0,625

-

-

Veikla, kurioje bus
vartojamas vanduo 3
6

Kiekvienoje veikloje planuojamo
suvartoti vandens didžiausias kiekis

Paukščių girdymas**
7700,0
26,190
1,091
Pastabos:
1 – vandens išgavimo (gavimo) vietos eilės numeris (numeruojama iš eilės pagal lentelės pildymą. Pirmiausiai aprašomi vandens išgavimo (gavimo) vietos, iš kurių bus imama
daugiausia vandens);
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2 – jeigu vandenį numatoma išgauti iš paviršinių ar požeminių vandens telkinių, nurodomas vandens išgavimo vietos eilės numeris iš 7 arba 8 lentelės (pvz., vandenvietė
Nr. 1). Jeigu vandenį numatoma gauti iš kitų tiekėjų ar vietų, nurodomas vandens tiekėjas ar vieta, – pvz., viešojo vandens tiekimo sistema (nurodomas tiekėjas ir įvado numeris, kuriuo
jis pažymėtas pridedamoje schemoje), kitų asmenų neviešo vandens tiekimo sistema (nurodomas tiekėjas ir įvado numeris, kuriuo jis pažymėtas pridedamoje schemoje), atvežamas
vanduo (nurodomas tiekėjas), kritulių vanduo (nurodomas vandens surinktuvo numeris, kuriuo jis pažymėtas pridedamoje schemoje), išvalytos nuotekos, pakartotinai naudojamas
vanduo (pvz., kondensatas, uždaros apytakos sistemos vanduo) ir t. t.
3 – nurodyti veiklą, kurią vykdant numatoma suvartoti ne mažiau kaip 10 procentų viso objekte planuojamo suvartoti vandens kiekio. Kiekviena veikla aprašoma atskiroje
eilutėje.
*Per metus atliekami 7,5 plovimo, vienas plovimas su dezinfekavimu trunka iki 2 dienų (24 val.).
**Per metus planuojami 7,5 auginimo ciklai po 42 d. kiekvienas.

2.10 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus

Nr.

Koordinatės

Planuojamų išleisti nuotekų
aprašymas

Priimtuvo
numeris

1
1.

2
508521; 6065516

3
1

2.

508445; 6065422

2

4
Ūkio-buities nuotekos
Paukštidžių plovimo metu
susidarančios nuoplovos (srutos)

Išleistuvo tipas/techniniai
duomenys
5
30 m3 požeminis rezervuaras
50 m3 požeminis rezervuaras

Išleistuvo vietos aprašymas

6
Paukštyno teritorija,
Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškis

Numatomas išleisti
didžiausias nuotekų kiekis
m3/d
7
0,340

m3/m
8
90,0

15,0

210,0

Lentelės pildymo reikalavimai:
1. Pirmojoje grafoje – nuotekų išleistuvo arba šaltinio (nuotekų šaltinis aprašomas, kai nuotekos išleidžiamos į aplinką arba perduodamos kitiems asmenims ne per stacionarų
išleistuvą (pvz., išvežamos asenizacinėmis mašinomis ar pan.) numeris. Lentelėje nurodomas numeris turi atitikti numerį, kuriuo nuotekų išleistuvas arba šaltinis pažymėtas
pridedamame plane.
2. Antrojoje grafoje nurodomos koordinatės taško/vietos, kurioje nuotekos išteka į aplinką (pvz., paskutinis šulinys prieš nuotekų išleidimą į požeminės filtracijos įrenginį,
išleistuvo į upę galas ir pan.), išleidžiamos į kitiems asmenims priklausančius kanalizacijos tinklus, perpilamos į mobilias talpas arba paimamos iš šaltinio kitokiu būdu.
3. Trečiojoje grafoje nurodoma priimtuvo, į kurį numatoma išleisti nuotekas per aprašomą išleistuvą arba iš aprašomo nuotekų šaltinio, numeris iš 10 arba 11 lentelės.
4. Ketvirtojoje grafoje nurodomas nuotekų tipas (pramoninės, buitinės, paviršinės, mišrios, srutos, žlaugtai ar pan.) ir veikla (veiklos), kurios metu susidaro nuotekos,
planuojamos išleisti per aprašomą išleistuvą arba iš aprašomo nuotekų šaltinio.
5. Penktojoje grafoje nurodomas išleistuvo arba nuotekų šaltinio tipas (pvz., krantinis, vaginis, dugninis, paviršinė filtracija, požeminė filtracija, išleistuvas į kanalizacijos
tinklus, sukaupimo rezervuaras ar pan.) ir techniniai duomenys (išleidimo atstumas nuo kranto, gylis, skersmuo, talpa ir pan.).
6. Šeštojoje grafoje aprašoma išleistuvo vieta, pvz., išleistuvo vieta vagos atžvilgiu (dešinysis krantas, kairysis krantas, upės vidurys), prisijungimo į kanalizaciją vieta (gatvės
pavadinimas ir pan.).
7. 7–8 grafose nurodomas planuojamas išleisti didžiausias nuotekų kiekis negali būti didesnis už priimtuvo didžiausią galimą hidraulinę apkrovą, nurodytą 10–11 lentelėse.
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1.3.

Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės

Paukštidžių grindys padengtos sutankinto ir šlifuoto betono danga, todėl organinių medžiagų filtracija į gruntą
fiziškai negalima. Baigus plauti paukštides ir išsiurbus nuotekas, talpykla uždengiama sandariu dangčiu ir iki
kito paukštidžių plovimo ciklo laikoma tuščia. Prie vietiniu bei atvykstančiu autotransportu aptarnaujamų
paukštyno objektų – paukštidžių, nuotekų talpyklos, katilinės, įrengtos betono ir skaldos dangos, kad
atsitiktinai nubyrėję/išsilieję organinės medžiagos pakrovimo į transporto priemonę ir transportavimo metu
būtų surinkti ir nepatektų į gruntą. Gale paukštidžių esančios mėšlo išvežimo aikštelės padengtos kieta danga,
o susidarę paviršinės nuotekos nuvedamos į gamybinių nuotekų rezervuarą. Paukštidžių dezinfekavimo
cheminės medžiagos laikomos užrakintos sandėlyje. Panaudota tara perduodama registruotiems pavojingų
atliekų tvarkytojams.
Apibendrinimas. PŪV reikmėms vanduo bus tiekiamas iš bendrovės sklype esančios vandenvietės.
Įgyvendinus PŪV projektą, numatoma, kad Darsūniškio paukštyne susidarys: 90 m³/m buitinių, 210 m³/m
gamybinių - paukštidžių plovimo nuotekų bei 7130 m³/m paviršinių nuotekų. Esama nuotekų ir paukščių
mėšlo tvarkymo praktika (išvežimas iš teritorijos) užtikrina patikimą paviršinio ir požeminio vandens
telkinių apsaugą nuo galimos veiklos atsitiktinės taršos.
Dėl PŪV įgyvendinimo reikšmingas neigiamas poveikis vandens aplinkai nenumatomas

2.

APLINKOS ORAS. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS

Klimatas. Meteorologiniai reiškiniai. Pagal Lietuvos klimato rajonavimą nagrinėjama Kruonio seniūnijos
teritorija priskiriama Vidurio žemumos klimatinio rajono Nemuno žemupio parajoniui, kuriam būdingas
vidutinis šaliai metinių bei sezoninių oro temperatūrų ir drėgmės bei vėjo režimas. Pažymėtina, kad PŪV vietos
meteorologines sąlygas ženkliai įtakoja gretimybėse esančių miškų apsuptis. Darsūniškio apylinkėse nėra
reikšmingų aplinkos oro taršos šaltinių, tad vietovėje oras santykinai švarus. Nagrinėjamoje Kruonio seniūnijos
dalyje kelių tinkle vyrauja valstybiniai rajoninės ir vietinės reikšmės keliai, kuriais pravažiuojančio
autotransporto taršos įtaka oro kokybei nereikšminga.
Nagrinėjamoje Darsūniškio vietovės klimato sąlygos iš esmės atitinka Kauno meteorologijos stoties,
veikiančios Noreikiškėse (Kauno r.), klimato duomenis. Oro temperatūros duomenys PŪV atveju svarbūs tiek,
kiek šaltuoju metų laiku reikia gaminti šilumos energijos ir jai gauti sudeginamo kuro paukštidžių ir
administracinių patalpų šildymui, o šiltuoju – energijos sąnaudoms patalpų vėdinimui. Tiesioginio poveikio
aspektu jie svarbūs išsiskiriančių teršalų kiekio įvertinimui. Tai liečia ir kitus klimato elementus: oro
drėgnumą, gruntų įšalo gylį, sniego dangos storį bei trukmę, kritulių kiekį bei pavojingus ir stichinius
meteorologinius reiškinius. Šie meteorologiniai parametrai skaičiuojami ir įvertinami pastatų ir minėtų sistemų
techniniuose projektuose, o PAV procese nėra detalaus nagrinėjimo objektas, todėl pateikiami tik apibendrinta
forma. Žemiau pateikti Kauno meteorologijos stoties SKN (standartinė klimato norma) klimatologinių
duomenų vidurkiai (apskaičiuojami iš eilės einantiems 30 metų laikotarpiams; šiuo metu naudojamas nuo 1981
m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpis):
✓ vidutinė metinė oro temperatūra – 7,1 ℃;
✓ vidutinė liepos oro temperatūra – 18,1 ℃;
✓ vidutinė sausio oro temperatūra – -3,3 ℃;
✓ vidutinė minimali oro temperatūra – 3,3 ℃;
✓ vidutinė maksimali oro temperatūra – 11,1 ℃;
✓ vidutinis santykinis oro drėgnumas – 80 %;
✓ vidutinis metinis kritulių kiekis – 637 mm;
✓ šiltojo laikotarpio (IV-X) kritulių kiekis – 424 mm;
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✓ šaltojo laikotarpio (XI-III) kritulių kiekis – 213 mm;
✓ maksimalus sniego dangos storis – 36 cm;
✓ vidutinis įšalo gylis – 45 cm.
Svarbus klimato elementas, nulemiantis paukštyno teršalų sklaidos sąlygas, yra vėjo stiprumas ir krypčių
pasikartojimas (vėjų rožė). Remiantis daugiamečių stebėjimų duomenimis Kaune, priimama, kad vidutinis
vėjo greitis nagrinėjamoje teritorijoje, nutolusioje nuo meteorologijos stoties 28 km atstumu, pakankamai
atspindi vėjuotumo sąlygas Kauno apylinkėse. Atmosferos priežeminiame sluoksnyje vėjo greičiui didelę įtaką
turi žemės paviršiaus šiurkštumas. Žemės paviršiuje esančios natūralios (miškai, Nemuno slėnis) ir dirbtinos
(pastatai ir inžinieriniai statiniai) kliūtys vietovės mastu slopina pažemio srauto greitį.
2.11 lentelė. Vidutinis metinis vėjo greičio pasikartojimas pagal kryptis (vėjų rožė)
Kryptis
Pasikartojimas, %

Š
11

ŠR
6

R
8

PR
13

P
17

PV
15

V
20

ŠV
10

Tyka
2

Vėjo greitis pagal kryptis, m/s

3,2

2,9

3,1

4,3

4,3

4,3

4,1

3,6

-

Bendru atveju, PŪV apylinkėse vyrauja pietų-vakarų krypčių vėjai, pernešantys veikloje susidariusius oro
teršalus priešinga Darsūniškio gyvenvietei kryptimi. Oro ir kvapų taršos bei triukšmo sklaidos modeliavimui
naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikti duomenys, kurie įvesti į programas įvertinant ir
vietovės veiksnius.

2.1.

Į aplinkos orą išmetami teršalai

Viso PŪV teritorijoje bus eksploatuojami 38 organizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (toliau tekste – o.t.š.) ir
4 neorganizuoti o.t.š. (I-as paukštyno energijos gamybos scenarijus). Perspektyvoje, vietoj šiaudais kūrenamų
katilų įrengus 2 po 0,56 MW šiluminės galios suskystintų dujų katilus (bendra galia 1,12 MW), PŪV
teritorijoje bus eksploatuojami 37 organizuoti o.t.š. ir 4 neorganizuoti o.t.š. (II-as paukštyno energijos gamybos
scenarijus). Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje veiksiantys stacionarūs aplinkos oro taršos
šaltiniai:
✓ organizuoti o.t.š. Nr. 001-006 – stoginiai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 1. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas
(NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai junginiai (toliau – LOJ) bei kvapai.
Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame scenarijuose;
✓ organizuoti o.t.š. Nr. 007-011 – sieniniai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 1. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas
(NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai junginiai (toliau – LOJ) bei kvapai.
Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame scenarijuose;
✓ organizuoti o.t.š. Nr. 012-017 – stoginiai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 2. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas
(NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai junginiai (toliau – LOJ) bei kvapai.
Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame scenarijuose;
✓ organizuoti o.t.š. Nr. 018-022 – sieniniai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 2. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas
(NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai junginiai (toliau – LOJ) bei kvapai.
Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame scenarijuose;
✓ organizuoti o.t.š. Nr. 023-027 – stoginiai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 3. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas
(NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai junginiai (toliau – LOJ) bei kvapai.
Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame scenarijuose;
✓ organizuoti o.t.š. Nr. 028 ir Nr. 029 – sieniniai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 3. Iš o.t.š. išsiskirs:
amoniakas (NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai junginiai (toliau – LOJ) bei
kvapai. Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame scenarijuose;
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✓ organizuoti o.t.š. Nr. 030-034 – stoginiai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 4. Iš o.t.š. išsiskirs: amoniakas
(NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai junginiai (toliau – LOJ) bei kvapai.
Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame scenarijuose;
✓ organizuoti o.t.š. Nr. 035 ir Nr. 036 – sieniniai ventiliatoriai paukštidėje Nr. 4. Iš o.t.š. išsiskirs:
amoniakas (NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai junginiai (toliau – LOJ) bei
kvapai. Taršos šaltiniai vertinami I-ame ir II-ame scenarijuose;
✓ organizuotas o.t.š. Nr. 037 – kaminas iš esamos biokuro katilinės (1,12 MW). Iš o.t.š. išsiskirs anglies
monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2) ir kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5).
Taršos šaltinis vertinami tik I-ame scenarijuje;
✓ organizuotas o.t.š. Nr. 038 – kaminas iš planuojamos biokuro katilinės (0,34 MW). Iš o.t.š. išsiskirs
anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2) ir kietosios dalelės (KD10 ir
KD2,5). Taršos šaltinis vertinami tik I-ame scenarijuje;
✓ organizuotas o.t.š. Nr. 039 – kaminas iš planuojamos suskystintų dujų katilinės (1,12 MW). Iš o.t.š.
išsiskirs anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2) ir kietosios dalelės
(KD10 ir KD2,5). Taršos šaltinis vertinami tik II-ame scenarijuje;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 601 – iš paukštidės Nr. 1 išstumto mėšlo pakrovimo aikštelė iki jo pakrovimo
ir išvežimo. Iš išsiskirs amoniakas (NH3) bei kvapai. Taršos šaltinis vertinamas I-ame ir II-ame
scenarijuose;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 602 – iš paukštidės Nr. 2 išstumto mėšlo pakrovimo aikštelė iki jo pakrovimo
ir išvežimo. Iš išsiskirs amoniakas (NH3) bei kvapai. Taršos šaltinis vertinamas I-ame ir II-ame
scenarijuose;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 603 – iš paukštidės Nr. 3 išstumto mėšlo pakrovimo aikštelė iki jo pakrovimo
ir išvežimo. Iš išsiskirs amoniakas (NH3) bei kvapai. Taršos šaltinis vertinamas I-ame ir II-ame
scenarijuose;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 604 – iš paukštidės Nr. 4 išstumto mėšlo pakrovimo aikštelė iki jo pakrovimo
ir išvežimo. Iš išsiskirs amoniakas (NH3) bei kvapai. Taršos šaltinis vertinamas I-ame ir II-ame
scenarijuose.
Vietoje biokuro katilinės dviejų kaminų - o.t.š. Nr. 037 ir Nr. 038 pagal II šilumos gamybos scenarijų
nematomas dujinės katilinės kaminas - o.t.š. Nr. 039.
Iš keturiose paukštidėse planuojamų 36 organizuotų o.t.š. (001-036) - ventiliatorių, o taip pat 4 neorganizuotų
o.t.š. (601-604) - mėšlo pakrovimo aikštelių į aplinkos orą išsiskirs amoniakas (NH3), kietosios dalelės (KD10
ir KD2,5) ir lakieji organiniai junginiai (toliau tekste – LOJ) bei kvapai.
Įrengus papildomą 0,34 MW šiluminės galios šiaudų katilą su atskiru kaminu (o.t.š. 037) prie esamo 1,12 MW
šiluminės galios kurui šiaudus naudojančių dviejų po 0,56 MW katilų (o.t.š. 038), teritorijoje veiks kuro
deginimo įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia sudarys 1,46 MW. Vieno iš 0,56 MW galios katilų dūmų
valymui yra įrengtas ciklonas, kurio efektyvumas 85% .
Iš šiaudų katilinės perspektyvoje planuojamos įrengti suskystintų dujų katilinė į aplinkos orą išsiskirs anglies
monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2) ir kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5). Iš mobilių
aplinkos oro taršos šaltinių išsiskirs anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2),
nemetaniniai lakieji organiniai junginiai (toliau tekste – NMLOJ) ir kietosios dalelės (KD2,5 ir KD10).
Bendras į aplinkos orą išmetamas aplinkos oro teršalų kiekis, pradėjus auginti broilerius, sudarys 69,8236
t/metus, pakeitus biokuro katilus dujine katiline, teršalų kiekis sumažės iki 36,6259 t/metus. Per metus iš
stacionarių taršos šaltinių išmetamų atskirų aplinkos oro teršalų kiekiai pateikiami 2.12 lentelėje.
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2.12 lentelė. Planuojamas į aplinkos orą išmesti teršalų kiekis
Aplinkos oro teršalas

Anglies monoksidas(CO)
Azoto oksidai (NOx)
Kietosios dalelės (KD)
Sieros dioksidas (SO2)
Amoniakas (NH3)
Lakieji organiniai junginiai LOJ
Viso:

Kiekis, t/metus
I scenarijus
II scenarijus
(veikiant biokuro katilinei)
(įrengus dujinę katilinę)
29,0933
0,9436
4,6446
2,4078
7,8117
5,5402
0,5615
0,0218
12,3766
12,3766
15,3359
15,3359
69,8236
36,6259

Stacionarių organizuotų bei neorganizuotų taršos šaltinių charakteristikos, išmetamų aplinkos oro teršalų
skaičiavimai, skaičiavimams naudotų koeficientų bei kitų charakteristikų reikšmės pateiktos 7 priede. Taip pat
šiame priede pateikta informacija apie mobilius taršos šaltinius ir iš jų išmetamų teršalų kiekio skaičiavimai.

2.2.

Numatomas reikšmingas poveikis aplinkos orui

Atlikus PŪV oro teršalų skaičiavimus, nustatyta, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), sieros
dioksido (SO2), kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ir amoniako (NH3) koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu
planuojamos ūkinės veiklos objekto aplinkos ore bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, įvertinus I-ą ir
II-ą paukštyno energijos gamybos scenarijus, neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m.
gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 Dėl
aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu,
kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo ” ir Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos
ministrų 2000 m spalio 30 d. 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 verčių patvirtinimo”.

2.3.

Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės

Dėl PŪV įgyvendinimo aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų viršijimo paukštyno teritorijoje ir
gyvenamoje aplinkoje nebus, neigiamo poveikio mažinimo priemonės nereikalingos.
Apibendrinimas. Atsižvelgiant į oro taršos vertinimo rezultatus, PŪV neigiamas poveikis aplinkos oro
kokybei gretimose teritorijose bei artimiausioje gyvenamoje aplinkoje nenumatomas. Oro taršos poveikio
aplinkai mažinimo priemonės netikslingos

3.

KLIMATO KAITA

Mėšlas yra svarbi ir vertinga organinė trąša. Jame gausu augalams reikalingų maisto medžiagų, makro- ir
mikroelementų, fermentų. Tačiau iš organinių trąšų išsiskiria ir dujos, turinčios didesnę ar mažesnę reikšmę
klimato kaitai. Mėšlo anaerobinio skaidymosi metu kaip šalutinis bakterijų, mintančių organinėmis
medžiagomis, produktas, yra metanas (CH4) bei diazoto monoksidas (N2O). Taip pat iš mėšlo išsiskiria
amoniakas (NH3) bei azoto oksidai (NOx), kurie yra netiesioginis diazoto monoksido šaltinis.
Metano, antroje vietoje pagal svarbą šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD), kiekį apsprendžia
susidarančio mėšlo kiekis, mėšlą generuojančių gyvūnų tipo, pašarų kokybė, mėšlo tvarkymo būdai.
Veiklos įtaka klimato kaitai tikslinga vertinti pagal išsiskiriančio metano CH4 kiekį. Metano kiekis
apskaičiuojamas:
CH4 = EF*populiacija/106
čia:
CH4 – metano dujų emisija iš mėšlo, Gg/metus;
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populiacija – atitinkamos kategorijos gyvulių skaičius.
Skaičiavimuose naudoti IPCC metodologijose (22, lentelė 10 A-9) nurodytas emisijos faktorius viščiukams
broileriams, kuris lygus 1,35. Tokiu būdu:
CH4 = 1,35*142000/106 = 0,2 Gg/metus.
Paukštyno išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra nereikšmingas, todėl PŪV poveikis klimato
kaitai PAV ataskaitoje plačiau nevertinamas.

4.

ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS. ESAMOS
BŪKLĖS APRAŠYMAS

Žemės gelmės. Kvartero storymės sandara ir storis Darsūniškio apylinkėse yra pakankamai kaiti.
Geomorfologiniu požiūriu tiriama teritorija yra upių slėnių holoceno ir vėlyvojo apledėjimo Pabaltijo žemumų
srityje, Nemuno vidurupio plynaukštės rajone, Nemuno vidurupio slėnio atkarpos Kruonio terasuotos
fliuvioglacialinės lygumos mikrorajone mikrorajone. Natūraliai reljefas žemėja šiaurės, šiaurės vakarų
kryptimi. Paukštyno teritorijos paviršiaus absoliutinis aukštis kinta nuo 49,5 m iki 50,8 m, natūraliame žemės
paviršiuje vyrauja poledynmečio aliuvinės nuogulos (žvirgždingas smėlis). Viršutinė kvartero storymės dalis
sudaryta iš aliuvinio gelsvo įvairiagrūdžio smėlio, kuris slūgso ant moreninio priemolio. Giliau aptinkamas
pilko įvairiagrūdžio smėlio ir moreninio priemolio persisluoksniavimas. Gilesniuose smėlio tarpsluoksniuose
yra vandeningi sluoksniai, kurie yra eksploatuojami tiriamos teritorijos apylinkėse, o taip pat ir paukštyno
vandenvietėje. Kvartero dariniai tikėtina slūgso ant apatinės kreidos Jiesios svitos smėlingų, aleuritingų ar
molingų nuogulų (remiantis prekvartero geologiniu žemėlapiu M 1:200000).
Paukštyno teritorijos paviršius yra technogeniškai pažeistas. Piltinio grunto (tIV) sluoksnio storis kinta nuo
0,3 iki 1,2 m. Piltas gruntas sudarytas iš įvairaus rupumo smėlio su organinės medžiagos, vietomis su žvirgždo
priemaiša. Tikėtina, kad statant fermas viršutinis grunto sluoksnis buvo perstumdytas ir suformuotas iš vietinio
grunto. Šiaurinėje dalyje aptiktas palaidoto dirvožemio sluoksnis. Vakarinėje teritorijos dalyje po
technogeniškai pažeisto grunto sluoksniu slūgso limnoglacialinis smulkus, dulkingas, rudas smėlis (lgIIIbl),
kurio storis siekia iki 2,1 m. Ant šio sluoksnio rytinėje dalyje aptiktas 1,7 m storio aliuvio (aIV) sluoksnis,
kuris sudarytas iš vidutingrūdžio smėlio su priesmėlio tarpsluoksniais. Po limnoglacialinio smulkaus smėlio
sluoksniu aptinkamas vidutingrūdis aliuvinės kilmės (aIIIbl) smėlis, kuris gilyn rupėja. Tyrimo gręžinių pade
6 m gylyje slūgso stambiagrūdis smėlis su žvirgždu.
Dirvožemis. Remiantis Lietuvos pedologinio rajonavimo žemėlapiu, nagrinėjama teritorija yra Baltijos
aukštumų balkšvažemių ir išplautžemių srities Aukštadvario - Daugų balkšvažemių rajone. Tokie dirvožemiai
Kruonio apylinkėse ir Nemuno slėnyje formavosi dėl banguoto reljefo, o taip pat vyraujančių pakraštinių
moreninių darinių su tarpukalvėse ir terasose suklostytomis fliuvioglacialinėmis smėlingomis nuogulomis.
Būdingi šiam rajonui ir agrarinėje teritorijoje vyraujantys dirvožemių tipai yra išplautžemiai (ID), o aplinkui
supančiuose miškuose – smėlžemiai (SD) (11 pav.). Pagal granuliometrinę sudėtį paukštyno ir aplinkinėse
teritorijose dirvožemio viršutiniame horizonte vyrauja smėliai ir priesmėliai.
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11 pav. Dirvožemio dangos tipai nagrinėjamoje PŪV vietovėje. Šaltinis: www.geoportal
Intensyviai urbanizuotoje PŪV teritorijoje dirvožemio kaip gamtinio ir ekonominio ištekliaus, galinčio kurti
nebelieka, o sąvoka „dirvožemis“ perkastuose ir fiziškai sumatytų sluoksnių plotuose keistina į „grunto
paviršius“, technogeninis gruntas“ ar pan. Visoje teritorijoje po pastatais, statiniais, vidaus keliais pradedant
nuo kiaulių fermos statybos 1970 m. bei vėliau rekonstruojant į paukštyną žemės ūkio naudmenų dirvožemio
danga buvo sunaikinta, tačiau atsižvelgiant į šios teritorijos gamybinę paskirtį, jau įvykęs bioprodukcinės
dirvožemio funkcijos netekimas šiuo metu jau nelaikytinas reikšmingu PŪV poveikiu.

12 pav. Dirvožemio danga tarp paukštidžių. UAB „DGE Baltic“ fotoarchyvas
Kadangi esamų paukštidžių šildymo-ventiliacijos sistemos rekonstrukcijos darbai bus atliekami esamose
patalpose, gretimų žemės sklypų naudmenų ekologinė ir ūkinė funkcija nebus paveikta. Vykdant ūkinę veiklą,
tiesioginės antžeminės taršos nebus, kadangi nuo pastatų ir aikštelių susirenkantis lietaus vanduo ar sniegas
bus neužterštas ir natūraliu būdu susigers į teritorijos gruntą. Net atsitiktinė dirvožemio dangos tarša ūmaus
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teršiančių medžiagų (didesnė tikimybė – naftos produktų iš autotransporto) pasklidimo lokaliame plote negali
turėti įtakos gretimų žemės plotų dirvožemio būklei, juo labiau – jų gamtiniam ir ekonominiam
produktyvumui.
Naudingos iškasenos. Nagrinėjamoje Darsūniškio vietovėje arčiausiai PŪV teritorijos yra Žemės gelmių
registre įrašytas naudingųjų iškasenų telkinys - Darsūniškio žvyro telkinys (Nr.1640). Detaliai išžvalgyta
telkinio dalis – 18,3 ha, prognostinių išteklių ploto dalis - 48,6 ha patenka į miškų ūkio paskirties žemę. Šio
telkinio atstumas nuo PŪV teritorijos - 200 - 500 m rytų kryptimi. Toliau esantys Kruonio smėlio telkiniai (Nr.
1638, 1639) nutolę 7- 8 km šiaurės rytų kryptimi (13 pav.) Galima teigti, kad ūkinių paukščių auginimo veikla
ir naudingų iškasenų galima gavybos veikla nekelia teritorinių konfliktų.

13 pav. PŪV vietos padėtis naudingų iškasenų telkinių atžvilgiu. Šaltinis: Žemės gelmių registras,
elektroninė paslauga Nr. GEOLIS(a)-2018-2486

4.1.

Numatomas reikšmingas poveikis

Hidrogeologinio tyrimo 2018 m. gruodžio mėn. metu paukštyno sklypo viršutinės pjūvio dalies geologinės
sandaros, litologijos nustatymui, o taip pat gruntinio vandens slūgsojimo gylio nustatymui ir gruntinio vandens
cheminės sudėties tyrimo tikslu, mechaniniu būdu buvo išgręžti 6 tiriamieji gręžiniai. Grunto ir gruntinio
vandens tyrimai atlikti atestuotoje laboratorijoje. Tyrimų ataskaita pateikta 5 priede. Atlikto hidrogeologinio
tyrimo išvados:
Teritorijos paviršius yra technogeniškai pažeistas. Piltinio grunto (tIV) sluoksnio storis kinta nuo 0,3 iki 1,2
m.
Gruntinis vanduo teritorijoje talpinasi aliuvinėse (aIIIbl) nuogulose, kurias sudaro įvairiagrūdis smėlis su
žvirgždo priemaiša. Hidrogeologinio tyrimo metu gruntinio vandens paviršius buvo 3,52 – 4,39 m gylyje nuo
žemės paviršiaus (45,92 – 46,15 m abs. a.). Vandens tėkmės kryptis nukreipta iš pietryčių į šiaurės vakarus
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Vertinant bendrąją cheminę sudėtį gruntinis aptariamoje teritorijoje yra geros kokybės. Vertinant pagal
biogeninių medžiagų kiekį, gruntinis vanduo daugiausiai patyręs taršą šiaurinėje dalyje ir DAR-4 gręžinio
aplinkoje. DAR-4 gręžinys išgręžtas prie buvusių skysto mėšlo rezervuarų. Gruntinio vandens bandinyje iš šio
gręžinio užfiksuota amonio koncentracija 1,75 karto viršijanti didžiausią leidžiamą koncentraciją. Taip pat
šiame bandinyje buvo nustatyta bendro azoto koncentracija 1,21 karto didesnė už ribinę koncentraciją.
Šiaurinėje dalyje išgręžtuose gręžiniuose, kurie parodo pratekėjusio vandens per teritoriją kokybę, užfiksuotos
bendro azoto koncentracijos iki 1,27 karto didesnės už ribinę koncentraciją. Pastebėtina, kad nustatytos bendro
azoto koncentracijos neviršija didžiausių leistinų koncentracijų, nurodytų apraše. Kitų biogeninių medžiagų
koncentracijos gruntiniame vandenyje buvo mažesnės ir neprilygo DLK ir RV pagal minėtus reikalavimus.

4.2.

Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės

Atsižvelgiant į PŪV rūšį ir pajėgumą pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus AB „Vilniaus
paukštynas“ Darsūniškio padalinyje turi būti vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1056
patvirtintu Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos
aprašu ir Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1-156 patvirtintais
Metodiniais reikalavimais monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui, bus
parengta ir vykdoma požeminio vandens monitoringo programa.
Apibendrinimas. Dirvožemio danga paukštyno teritorijoje atkurta kiaulių fermų rekonstrukcijos metu 2013
m. ant rekultivuotų gruntų. Dėl PŪV įgyvendinimo apkrova teritorijos žaliesiems plotams nebus didinama,
reikšmingo fizinio ir cheminio poveikio dirvožemio dangai nenumatoma. Sena tarša biogeninėmis
medžiagomis (azotu ir amoniu) nustatyta tik keliose sklypo vietose gruntiniame vandenyje rodo buvusį
paviršinių gruntų lokalų ir nežymų užterštumą. Liekamosios biogeninės taršos kontrolei numatomas
požeminio vandens monitoringas.
PŪV teritorija nepatenka į artimiausio Darsūniškio žvyro telkinio prognostinių išteklių plotą

5.

KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ. ESAMOS BŪKLĖS
APRAŠYMAS

Kraštovaizdis. Pagal pamatinius klasifikavimo principus, PŪV teritorijos kraštovaizdis atitinka funkcinio
kraštovaizdžio tipą, t. y. tam tikros socialinės-ekonominės paskirties (funkcijos) prioritetą ir jam atitinkančią
morfostruktūrą turintį kraštovaizdį. Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas bendrąjį kraštovaizdžio
pobūdį apibrėžia pagal kraštovaizdžio natūralumo ir sukultūrinimo santykį žemėnaudų požiūriu ir priskiria
industriniam technogenizuotam (inžinerinių ir pramoninių kompleksų teritorijos 80-100%, miškai 0-20%)
kraštovaizdžiui. Pažymėtina, kad PŪV atveju minėtas kraštovaizdžio pobūdžio apibūdinimas taikytinas tik
paukštyno komplekso ir gretimiems agrarinės paskirties sklypams, o vietovės mastu priskirtinas agrarinio
miškingo kraštovaizdžio kategorijai.
Kaip pažymėta I skyriaus 1.2 p., remiantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendiniais, PŪV
vieta patenka į intensyvaus bioprodukcinio naudojimo ir rekreacinio naudojimo bei funkcinės konversijos
kraštovaizdžio tvarkymo krypčių zonų sandūrą. Tai rodo, kad ūkinė veikla tam pritaikytoje teritorijoje iš esmės
neprieštarauja ir intensyvios bioprodukcinės krypties, šiuo atveju – žemės ūkio, reglamentams.
Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nagrinėjamoje Darsūniškio vietovėje lokalizuoti
gamtinio karkaso elementai (16 pav.). PŪV teritorija įsiterpusi į miškingą Nemuno slėnio regioninio
migracijos koridoriaus metafunkcinę zoną C0, kuriai nustatytas patikimo geoekologinio potencialo laipsnis (0).
Tai reiškia, kad supančios miškingos vietovės gamtinis karkasas turi dideles kompensavimo galimybes
fiziniams ir biologiniams gamtos komponentams netgi atsitiktinio neigiamo PŪV poveikio pasireiškimo
atvejais.
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Nuo kiaulių fermų veiklos nutraukimo praėjo daugiau nei 10 metų, nuo pastatų ir teritorijos rekonstrukcijos į
paukštyną – 5 metai. Lyginant PŪV ir gretimų teritorijų kraštovaizdžio elementų erdvinės struktūros būklę,
dėl esamo paukštyno poveikio esminių aplinkos pokyčių gretimybių žemėnaudoje, hidrografiniame tinkle
neįvyko. Vietovės ortofotografiniuose vaizduose stebimi tik daliniai privačių miškų naudojimo ženklai,
nesusiję su ankstesnės ir PŪV teritorijos įtaka aplinkai (14 pav.).

14 pav. PŪV ir gretimų teritorijų aplinkos erdvinių pokyčių per 10 metų fiksacija. Šaltinis: http://www.maps.lt
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15 pav. PŪV teritorijos padėtis pelkių biotopų atžvilgiu. Šaltinis: https://www.lgt.lt/epaslaugos
Remiantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano:
✓ kraštovaizdžio tvarkymo zonų sprendiniais, PŪV vieta patenka į zoną am3s, kur: am - bendras
kraštovaizdžio pobūdis – sukultūrintas agrarinis miškingas; 3 – ekologinę apsaugą užtikrinantis
tausojantis naudojimas; s – upėtas (slėnių) kraštovaizdis. Pažymėtina, jog šio plano brėžinio mastelis
(1:200000) skirtas pavaizduoti nacionalinio lygmens kraštovaizdžio tvarkymo zonoms ir nebūtinai turi
atitikti šioje zonoje vykdomų /planuojamų ūkinių veiklų įvairovei;
✓ vizualinio estetinio potencialo sprendiniais, PŪV vieta patenka į Nemuno slėnio atkarpą, priskirtą
kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipui V2H2 – b, t. y. vidutinės vertikalios sąskaidos su
vyraujančiu pusiau atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu ir raiškiomis
horizontaliomis dominantėmis. Kaip pažymėta aukščiau, plano brėžinio mastelis (1:400000) skirtas
pavaizduoti aukštesnio rango (didelių teritorijų) ir apibendrintiems vizualinės struktūros tipams,
susidedantiems iš kraštovaizdžio lokalių struktūrų mozaikos. PŪV teritorija, kaip vienas iš šios
mozaikos elementų, neatitinka nei vertikalios, nei horizontalios struktūros ir vyraujančių vizualinių
dominančių apibrėžimų. Atsižvelgiant į PŪV teritorijos padėtį, vizualiai visiškai izoliuotą miško
medynais nuo aplinkinių kelių, lankytinų vietų ir bet kokių apžvalgos vietų, nagrinėjamos aplinkos
mišrus urbanizuotas - gamtinis kraštovaizdis yra lokalus, savitas ir negali būti vertinamas
nacionalinio plano kontekste. Vietovės lygmenyje paukščių auginimo įrenginiai nėra ir nebus
vizualinės taršos objektai, galintys daryti neigiamą poveikį estetiškai vertingam slėnių
kraštovaizdžiui.
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16 pav. PŪV vietos padėtis gamtinio karkaso elementų atžvilgiu. Šaltinis: Kaišiadorių r. bendrasis planas.
www.kaisiadorys.lt
Apibendrinimas. Atsižvelgiant į teritorijos naudojimo būdą, planuojamas veiklos apimtis bei į tai, kad PŪV
nereikalinga plėtra gretimų teritorijų sąskaita, nėra prielaidų atsirasti neigiamam poveikiui aplinkiniams
kraštovaizdžio elementams. Išliekant esamai antropogeninei apkrovai nenumatomas neigiamas poveikis
gamtinio karkaso potencialui
Biologinė įvairovė. Dėl ankstesnio ir dabartinio teritorijos naudojimo būdo (intensyvi gyvulininkystė),
paukštyno teritorijoje ir gretimuose žemės ūkio paskirties sklypuose natūralių pievų, pelkių, vandens telkinių
nėra. Dalis natūralių, ypač pelkių biotopų išnyko dėl sovietmečiu apylinkėje atliktos drėgnų dirvų melioracijos
(15 pav.). Iš sausinimo sistemų įrenginių kraštovaizdyje geriausiai matomi melioracijos grioviai. Sklype ir
aplink jį vyrauja dykviečių ir varpinių žolių augalija, todėl natūralių rūšių įvairovė negausi.
Žemės ūkio paskirties žemės plotus tarp Darsūniškio, Užgirėlio, Naginukų miškų naudoja vietos ūkininkai.
PŪV teritorija iš visų pusių apsupta miško biotopų. Remiantis Miškų kadastro informacija
(https://kadastras.amvmt.lt), valstybinės reikšmės miškų plotai nuo PŪV teritorijos priartėja 160 m rytų
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kryptimi ir 40 m pietvakarių kryptimi, o tarp jų ir teritorijos tvoros išskirti privačių miškų sklypai (17 pav.).
Aplinkiniuose Kruonio girininkijos ūkinių miškų sklypuose vyrauja pušų medynai. Medžių amžius 50 - 80
metų, aukštis 18 - 26 m. Biologinės įvairovės požiūriu šie normalaus drėgnumo ūkiniai miškai nepasižymi
vertingomis augalų bendrijomis ir/ar gyvūnų populiacijomis. Nemuno dešiniojo kranto miškuose kertinių
miško buveinių arčiau nei 5 km atstumu nuo PŪV teritorijos neinventorizuota.
Urbanizuotos PŪV teritorijos gretimuose biotopuose faunos įvairovė dėl ūkinės veiklos trikdžių skurdesnė,
nei aplinkiniuose. Daugeliui žinduolių rūšių PŪV artimos teritorijos nėra reikšmingai svarbios nei mitybos,
nei saugių veisimosi vietų, nei žiemojimo vietų aspektais. Bendrąja prasme, šie skirtingo urbanizacijos lygio
plotai dėl prastos mitybinės bazės gali būti traktuojami kaip miškų ir atvirų biotopų tiek žolėdžių, tiek smulkių
plėšriųjų gyvūnų nepastovios buveinės. Aplinkinius ir tolimesnius miškus (Darsūniškio, Užgirėlio, Gojaus,
Vaiguvos, Naginukų, Jakapievio, Dabintos) bei laukus tarp jų 10,3 tūkst. ha medžioklės ploto vienetą naudoja
klubas „Kruonis“. Medžiojami gyvūnai – briedžiai, stirnos, taurieji elniai, šernai, lapės, mangutai, bebrai,
vandens paukščiai.
Remiantis Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) pateiktu išrašu (žr. 3 priede), arčiau nei 1 km spinduliu
aplink Darsūniškio paukštyną neregistruotos radavietės ir augavietės saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504. Pagal SRIS išrašą
artimiausia stebėta juodojo peslio (Milvus migrans) vieta 1,35 km, didžiojo auksinuko (Lycaena dispar) – 1,6
km nuo PŪV teritorijos pietvakarių kryptimi Jakapievio miške. Juodasis peslys įtrauktas į Paukščių direktyvos
I priedą, auksinukas - Buveinių direktyvos II priedą.

17 pav. PŪV teritoriją supančių miškų pasiskirstymas pagal grupes. Šaltinis: https://kadastras.amvmt.lt
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Atsižvelgiant į stebėto paukščio veisimosi ir mitybos vietų ekologinius poreikius, galima teigti, kad PŪV
teritorijos aplinkiniai miškai dėl trikdančių antropogeninių veiksnių nėra tinkamos lizdavietėms pesliams2.
Paukščių monitoringo duomenimis, j. peslio lizdavietė buvo matyta Dabintos miške, už kelių kilometrų nuo
stebėtos vietos. Didžiojo auksinuko individų atžvilgiu, paukštyno sukuriami veiksniai negali turėti įvertinamos
įtakos šios plastiškos drugelių rūšies populiacijos būklei.
Saugomos teritorijos. Artimiausios PŪV vietai kompleksinės saugomos teritorijos (18 pav):
✓ Nemuno kilpų regioninis parkas nutolęs 4,3 km į pietus. Regioninio parko plotas – 25079,7 ha;
✓ Kauno marių regioninis parkas nutolęs Nemunu pasroviui apie 6 km į šiaurę. Regioninio parko plotas
– 9886,5 ha.

18 pav. PŪV vietos padėtis artimiausių saugomų teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: https://stk.am.lt

2

Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikos (http://www.vstt.lt)
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Natūralių buveinių ir rūšių bei paukščių apsaugai valstybiniame parke įsteigtos Europos ekologinio tinklo
Natura 2000 teritorijos:
✓ PAST Kauno marių (LTKAUB008) ribos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014
m. kovo 14 d. įsakymu Nr. D1-281, sutampa su Kauno marių RP ribomis, išskyrus šio parko
rekreacinio, žemės ūkio ir kitos (gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcines zonas. Plotas - 8293
ha. Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: juodieji pesliai (Milvus migrans), plovinės vištelės
(Porzana parva), tulžiai (Alcedo atthis).
✓ Buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) Kauno marios (LTKAU0007) išskirta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl vietovių,
atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti
Europos Komisijai“. Preliminarus buveinių plotas - 9020 ha. Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas:
5130, Kadagynai; 6210, Stepinės pievos; 7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais; 8220, Silikatinių
uolienų atodangos; 9010, Vakarų taiga; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9070, Medžiais apaugusios
ganyklos; 9180, Griovų ir šlaitų miškai; kartuolė (Rhodeus sericeus); kūdrinis pelėausis (Myotis
dasycneme); niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma barnabita); purpurinis plokščiavabalis (Cucujus
cinnaberinus); salatis (Aspius aspius); ūdra (Lutra lutra).
Kitos PŪV teritorijai artimesnės Natura 2000 teritorijos:
✓ BAST Lapainios slėnio (LTKAI0006) išskyrimo pagrindas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2009 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. D1-21. Teritorijos plotas - 221 ha. Priskyrimo Natura 2000
tinklui tikslas: 6210, Stepinės pievos; 6270, Rūšių turtingi smilgynai; 6430, Eutrofiniai aukštieji
žolynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 7160, Nekalkingi šaltiniai ir
šaltiniuotos pelkės; 7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9180,
Griovų ir šlaitų miškai; 91D0, Pelkiniai miškai, niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma barnabita).
Nuo PŪV teritorijos BAST nutolusi 2,8 km rytų, šiaurės rytų kryptimi.
✓ BAST Vaiguvos miško (LTKAI0004) išskyrimo pagrindas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2009 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. D1-21. Teritorijos plotas - 665 ha. Priskyrimo Natura 2000
tinklui tikslas: niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma barnabita). Nuo PŪV teritorijos BAST
nutolusi 5,6 km šiaurės rytų kryptimi.
Apibendrinimas. Darsūniškio paukštyno aplinkinėse teritorijose vyrauja foninės miškų ir laukų augalų
populiacijos. Kraštovaizdžio vertybių, natūralių buveinių, gyvūnų ir augalų apsaugai skirtos nacionalinės ir
Natura 2000 teritorijos yra toliau nei 2,8 km atstumu. Žemėnaudos struktūra teritorijoje ir gretimybėse
nesikeis. Esama ir planuojama ūkinė veikla neįtakoja aplinkinių miškų būklės, nelemia biotopų pokyčių,
gyvūnų migracijos kelių, veisimosi vietų, populiacijų gausos. Dėl PŪV įgyvendinimo reikšmingo poveikio
aplinkinių teritorijų biologinei įvairovei nenumatoma

6.

MATERIALINĖS VERTYBĖS. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS

Paukštyno teritorija nesiriboja su gyvenamosios, rekreacinės, visuomeninės paskirties teritorijomis.
Besiribojančiuose sklypuose jų savininkų ar naudotojų veiklai svarbių nekilnojamojo turto objektų, įskaitant
nenaudojamą lentpjūvės pastatą sklype kad. Nr. 4905/0002:307, bei juose esančius pravažiavimo kelius, nėra.
Iš gretimų 8 sklypų tik 2 yra suformuoti ir įrašyti į NT registrą. Su PŪV sklypo riba (tvora) besiribojantis
privatus sklypas (kad. Nr. 4905/0002:388) yra miškų ūkio paskirties, kurio naudojimui (materialinės vertės
aspektų) paukštyno veikla neturi jokio poveikio. Registrų centro pažyma apie gretimybėse esančių žemės ir
miško sklypų nuosavybę pateikta 3 tekstiniame priede. Remiantis Registrų centro 2020 m. vasario mėn.
informacija, PŪV sklypo gretimybėse esančių sklypų naujos registracijos faktų nėra, t. y. išliko 2013 m.
situacija.
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Pažymėtina, kad PŪV sklypo ir vandenvietės sklypo registro dokumentuose įrašytos specialiosios žemės
naudojimo sąlygos - gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos dydis bei
ribos perkeltos iš buvusiam AB „Kaišiadorių agrofirma“ kiaulių kompleksui tuo metu galiojusiais teisės aktais
nustatytos 1000 m sanitarinės apsaugos zonos. Iš 19 pav. matyti, kad esamos situacijos neatitinkantys
žemėnaudos apribojimai aplinkinėse žemės ūkio ar kitos paskirties teritorijose yra netikslingi, nes gali daryti
kliūčių planuojamai gyvenamųjų namų ar visuomeninių objektų statybai. Atliekant PŪV poveikio visuomenės
sveikatai vertinimą atlikti fizikinės ir cheminės taršos skaičiavimai rodo, kad už PŪV sklypo ribų dėl veiklos
sukeliamo triukšmo, oro taršos ir kvapų aplinkos kokybės normos neviršijamos.
PŪV teritorijoje esančio materialaus turto (žemės sklypas, paukštidžių pastatai, kiti ūkio statiniai, inžinierinės
komunikacijos) dėl esamo paukštyno pritaikymo broilerių auginimui, kuris pasireikš vidaus technologinės
įrangos pertvarkymu, reikšmingi pokyčiai nenumatomi.

19 pav. Žemės naudojimo apribojimai nagrinėjamoje Darsūniškio vietovėje (esama situacija).
Šaltinis: www.geoportal.lt

6.1.

Numatomas reikšmingas poveikis

PŪV bus sukurta 10 darbo vietų, mokami mokesčiai valstybei. Padidėję Darsūniškio padaliniui tiekiamos
produkcijos (vienadieniai viščiukai, lesalai, priimami į skerdyklą broileriai, kraikas) kiekiai sukuria naujas
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darbo vietas ir pelną paukštininkystės sektoriaus ir kitose susijusiose įmonėse. Šiuo aspektu galimas teigiamas
netiesioginis veiklos poveikis ekonominei aplinkai. Nekilnojamojo turto kainos nagrinėjamoje Darsūniškio
vietovėje nei esamos, nei PŪV nėra tiesiogiai sąlygojamos, nes oro ir vandens, triukšmo taršos už paukštyno
teritorijos ribų nebus. PŪV reikšmingo neigiamo poveikio gyvenimo sąlygoms nagrinėjamoje teritorijoje
neturės. Visuomenės nepasitenkinimo dėl PŪV nenumatoma.

6.2.

Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, PŪV nesukelia priežasčių neigiamai paveikti gretimų teritorijų
materialines vertybes. Neigiamo poveikio mažinimo priemonės nuosavybei ir nekilnojamam turtui
netikslingos.
Apibendrinimas. Dėl PŪV oro taršos, triukšmo, kvapų reikšmingas neigiamas poveikis gretimų sklypų
žemėnaudai, materialiam turtui bei juose vykdomai ūkinei veiklai nenumatomas

7.

NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS. ESAMOS BŪKLĖS
APRAŠYMAS

Darsūniškio paukštyno teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje kultūros paveldo objektų nėra. Į Kultūros vertybių
registre pažymėtas kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas PŪV teritorija nepatenka (20 pav.).
Arčiausiai nuo Darsūniškio paukštyno esantys kultūros paveldo objektai:
✓ Darsūniškio žydų senųjų kapinių su žudynių vieta ir kapais kompleksas (kodas 38349) – 0,25 km į
šiaurės vakarus;
✓ Darsūniškio, Atmainų pilkapynas II (kodas 37583) – 2,0 km į šiaurės rytus;
✓ Atmainų, Darsūniškio pilkapynas (kodas 5019) – 2,4 km į šiaurės rytus;
✓ Darsūniškio, Atmainų senovės gyvenvietė (kodas 33205) – 2,0 km į šiaurės rytus;
✓ Darsūniškio dvarvietė (kodas 33339) – 1,5 km į šiaurės vakarus;
✓ Astragų pilkapynas, vad. Kapčiais (kodas 5017) - 1,4 km į pietvakarius.

20 pav. PŪV vietos padėtis kultūros paveldo objektų ir jų apsaugos zonų atžvilgiu. Šaltinis: https://kvr.kpd.lt
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Apibendrinimas. PŪV teritorija į nepatenka į Kultūros vertybių registre pažymėtas kultūros paveldo
objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas. PŪV neigiamas poveikis Darsūniškio apylinkių kultūros vertybėms
nenumatomas

8.

VISUOMENĖS SVEIKATA. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI
VERTINIMO ATASKAITA

8.1 Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)
Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninio
pašto adresas
AB „Vilniaus paukštynas“, įmonės kodas 186107463,
Gamyklos g. 27, Rudaminos k., LT-13249 Vilniaus r.
Generalinis direktorius Andrius Urbonas;
tel.: +370 5 2687331, faks. +370 5 2320044;
el. paštas: vilniaus.paukstynas@kggroup.eu

8.2

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją

PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, įmonės kodas 300085690, Visuomenės
sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-492.
Rengėjo adresas, telefonas, faksas: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel.: 8 5 2644304, mob. 8 651 85 651,
faks. 8 5 2153784.
Kontaktinis asmuo: Aleksandras Kirpičiovas, projektų vadovas, visuomenės sveikatos specialistas.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencija Nr. 0193-MP/MH/MA/SE/PV-09.

8.3

Planuojamos ūkinės veiklos analizė

8.3.1 Ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas
AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje esamose paukštidėse planuoja veislinių paukščių fermą
pritaikyti 142 tūkst. vietų broilerių laikymui, per metus išauginant per 1 mln. vnt. viščiukų broilerių
produkcijos.
Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) ūkinė veikla priskiriama šioms klasėms:
01.47 Naminių paukščių auginimas. Į šią klasę įeina:
✓ naminių paukščių auginimas ir veisimas (viščiukų, kalakutų, ančių, žąsų ir patarškų);
✓ naminių paukščių kiaušinių gavyba;
✓ naminių paukščių inkubatorių veikla.
01.47.10 Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai;
01.47.20 Veislinių naminių paukščių auginimas.
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8.3.2 Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija
(teikiamos paslaugos, jų pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų
(teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai,
energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizika);
Gaminama produkcija
Įmonė planuoja auginti veislinių paukščių (broilerių) prieauglį.
Gamybos pajėgumas
AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje esamose paukštidėse planuoja veislinių paukščių fermą
pritaikyti 142 tūkst. vietų broilerių laikymui, per metus išauginant 1 065 000 vnt. viščiukų broilerių
produkcijos.
Naudojamos žaliavos
Gamyboje naudojamos žaliavos pateiktos PAV ataskaitos 2.3 skyriaus 2 lentelėje. Planuojamų naudoti
cheminių medžiagų ar preparatų saugos duomenų lapai pateikti PAV ataskaitos 3 priede.
Gamtiniai ir energetiniai ištekliai
Gamtiniai ištekliai.
Vandens tiekimas. Požeminis vanduo paukštynui tiekiamas iš vandenvietės, įrengtos 1,19 ha žemės sklype už
90 m į šiaurę adresu Šv. Jurgio g. 41.
Požeminis vanduo naudojamas buitinėms ir gamybinėms reikmėms iš paukštyno vandenvietėje įrengtų 2
gręžinių, kurių kiekvieno projektinis našumas - 40 m3/d. Detali informacija apie vandens tiekimą ir naudojimą
pateikta PAV ataskaitos II sk. 1 skirsnyje „Vanduo. Esamos būklės aprašymas“.
Energetiniai ištekliai
Įmonės reikmėms naudojami energijos ištekliai – elektros ir šilumos energija:
✓ Šilumos energija – 34 MWh per metus;
✓ Elektros energija – 0,115 МWh per metus.

8.3.3 Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų
statinių ir įrenginių išdėstymo planas
Darsūniškio paukštyne pakeitus paukščių auginimo technologiją ir vietoje veislinių paukščių prieauglio pradėjus
auginti viščiukus broilerius, esamose paukštidėse pagal Nyderlandų kompanijos „VDL Agrotech“ projektą bus
sumontuotos naujos ir modernios lesinimo, girdymo, apšvietimo bei projektuojamos šiai paukščių grupei
pritaikytos ventiliacijos sistemos.
Detalus technologinių procesų aprašymas pateiktas PAV ataskaitos 2.5 sk. „Technologiniai procesai“.
Esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas
Įmonės teritorijoje esančių pastatų ir statinių išdėstymo planas pateiktas PAV ataskaitos 4 priede. Naujų
pastatų statyti neplanuojama.
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8.3.4 Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo
(objekto naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė
veikla)
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo numatomas eiliškumas:
✓ atliekamas PŪV poveikio aplinkai vertinimas, atsakingos institucijos sprendimas dėl PŪV galimybių
- 2020 m. I ketv.;
✓ koreguojamas veislinių paukščių prieauglio auginimui parengtas statybos projektas, pritaikant
broilerių auginimui - 2020 m. II ketv.;
✓ atliekamos rekonstrukcijos projekto rengimo ir derinimo procedūros - 2020 m. III ketv.;
✓ vykdomi paukštidžių rekonstrukcijos darbai - 2020 m. IV ketv.;
✓ pradedama vykdyti ūkinė veikla pagal TIPK leidimą – 2021 m. II ketv.
Eksploatacijos trukmė – nenustatoma.

8.3.5 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 kaip poveikio aplinkai vertinimo sudedamoji dalis esamo
objekto plėtros stadijoje, siekiant įvertinti nagrinėjamos ūkinės veiklos galimą fizikinį ir cheminį poveikį
artimiausiai gyvenamajai ir gamtinei aplinkai.

8.3.6 Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos
Ūkinės veiklos alternatyvios detaliai aprašytos ir pateiktos PAV ataskaitos 10 sk. „Alternatyvų analizė“.

8.4

Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė

8.4.1 Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis
Ūkinių paukščių auginimo veikla AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje vykdoma 2,28 ha ploto
sklype Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Darsūniškio k., adresas, Šv. Jurgio g. 45.
Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis išsamiai aprašyta PAV ataskaitos 1.1 p. „Teritorija,
gretimybės, žemės naudojimas, gamtiniai ir antropogeniniai aplinkos komponentai“.
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21 pav. PŪV sklypo gretimybės. Šaltinis: www.regia.lt
Artimiausi vienbučiai gyvenamieji namai:
✓ Nr. 1 – Šv. Jurgio g. 41, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., 190 m. šiaurės rytų kryptimi;
✓ Nr. 2 – Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., 400 m. šiaurės vakarų kryptimi;
✓ Nr. 3 – Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.360 m. šiaurės vakarų kryptimi;
✓ Nr. 4 – Šv. Jurgio g. 35, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., 500 m. šiaurės vakarų kryptimi;
✓ Nr. 5 – Darsūniškio miškas, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., 510 m vakarų kryptimi;
✓ Nr. 6 – Šv. Jurgio g. 40, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., 590 m pietvakarių kryptimi;
✓ Nr. 7 – Šv. Jurgio g. 42, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., 1 km pietų kryptimi;
✓ Nr. 8 – Šv. Jurgio g. 49, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., 760 m rytų kryptimi.
Artimiausia švietimo įstaiga – Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija (Darsūniškio g. 11, Kruonis, Kaišiadorių r.),
nuo PŪV teritorijos yra nutolusi 7,3 km šiaurės rytų kryptimi.
Artimiausia medicinos įstaiga – VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras (Kalvių g. 2, Kruonis,
Kaišiadorių r.), nuo PŪV teritorijos yra nutolusi 7,7 km šiaurės rytų kryptimi.
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8.4.2 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
Žemės sklypus ir juose esančius pastatus ir statinius nuosavybės teise valdo ir naudoja AB „Vilniaus
paukštynas“.
Žemės sklypų (kad. Nr. 4905/0002:401 ir kad. Nr. 4905/0002:265) pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės
ūkio, naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Žemės sklypų ir pastatų registro dokumentai pateikti 2 priede.
Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Nagrinėjamiems žemės sklypams (kad. Nr. 4905/0002:401 ir kad. Nr. 4905/0002:265) ūkinės veiklos
apribojimai nustatyti 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; suvestinė redakcija nuo 2019-01-01) reikalavimais (žr. ataskaitos 1.1 poskyrį).
PŪV žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis nekeičiama, kiti esminiai pakeitimai teritorijoje nenumatomi.

8.4.3 Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų
surinkimas, valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir
panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.)
Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas
Planuojamo broilerių paukštyno maksimalus požeminio vandens poreikis – 45 m3/d. Metinis požeminio vandens
poreikis: vanduo paukščių girdymui - 7700 m3, vanduo paukštidžių plovimui ir buities reikmėms - 300 m3, iš
kurių 210 m3 - paukštidžių plovimui, 90 m3 – personalo buitiniams poreikiams. Detali informacija apie vandens
vartojimą, buitines, gamybines bei paviršines nuotekas pateikta PAV ataskaitos II sk. 1.1 p. „Galima sukeltoji ir
pasklidoji vandens tarša“.
Šilumos energijos tiekimas
Paukštidžių apšildymui naudojami 2 esami šiaudais kūrenami katilai, kurių kiekvieno galingumas 0,6 MW.
Bendras katilinės galingumas – 1,2 MW. Šilumos gamybos aprašymas pateiktas PAV ataskaitos 2.5 p.
Techniniai procesai skiltyje „Energijos gamyba“.
Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas
Atliekų tvarkymo būdai detaliai aprašyti PAV ataskaitos 2.4 p. „Duomenys apie atliekas“.
Susisiekimo, privažiavimo keliai
AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinio vakarų pusėje už 170 - 350 m mišku praeina rajoninis kelias
Nr. 3320 Janiškės-Užgirėlis-Darsūniškis, nuo kurio atsišakoja privažiavimo kelias į paukštyną bei toliau
esančią sodybą.
Transporto priemonių įvažiavimas į sklypą numatytas pietinėje sklypo pusėje. Įvažiavimo / išvažiavimo
galimybių į/iš įmonės teritoriją schema pateikta 21 pav.
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22 pav. Privažiavimo ir išvažiavimo prie įmonės teritorijos schema Pagrindas: www.maps.lt

8.4.4 Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas
AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinys yra įsikūręs pietryčių kryptimi apie 1 km atstumu nuo
Darsūniškio gyvenvietės, miško apsuptyje, buvusios apleistos kiaulių fermos teritorijoje, tinkamos žemės ūkio
paskirties žemės sklype. Visuomenės sveikatos požiūriu vieta yra palanki šiai ūkinei veiklai vykdyti, nes
planuojama ūkinė veikla tiesiogiai su gyvenamosiomis, rekreacijos ar visuomeninės paskirties teritorijomis
nesiriboja.
AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinys už savo įmonės sklypo ribų jokios įtakos aplink esančioms
teritorijoms, tame tarpe ir gyvenamajai aplinkai, nedaro ir nedarys.
Pietinė, rytinė, šiaurinė ir vakarinė sklypo dalys ribojasi su žemės sklypais, apaugusiais mišku. Šiaurės rytinė
sklypo dalis ribojasi su kitu sklypu esančiu tuo pačiu adresu, kuriame yra ūkinis statinys (nenaudojamas),
priklausęs buvusiam kiaulininkystės kompleksui.
Planuojama ūkinė veikla neprieštarauja Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
sprendiniams. Plačiau informacija pateikta PAV ataskaitos 2.1 sk. Veiklos etapai, atitiktis planavimo
dokumentams, užstatymas, infrastruktūra skiltyje „Atitiktis planavimo dokumentų sprendiniams“.
AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinio veikla bus vykdoma atsižvelgiant į visus aplinkosaugos
veterinarijos ir biosaugos reikalavimus, jos veikla bus organizuota taip, kad jokia tarša nepatektų už objekto
sklypo ribų: paukščiai bus auginami uždarose šiuolaikinėse paukštidėse, nuotekos surenkamos į hermetišką
rezervuarą ir išvežamos į AB „Kaišiadorių paukštynas“ pirminius nuotekų valymo įrenginius.
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)
Nagrinėjamas sklypas ir jame vykdoma ūkinė veikla ekologiniu požiūriu nedaro įtakos greta esantiems
sklypams.
Artimiausi gyvenamieji namai nuo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinio sklypo ribos nutolę per
190 m šiaurės rytų kryptimi.
Sodo namų, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto,
religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu, rekreacinių teritorijų
artimoje aplinkoje (1 km atstumu nuo sklypo ribų) nėra.

8.5

Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai,
tiesioginio ar netiesioginio poveikio kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas
ir įvertinimas

Atliekant AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinio ūkinės veiklos poveikio aplinkai bei visuomenės
sveikatai vertinimą yra identifikuoti mobilūs ir stacionarūs taršos šaltiniai:
✓ Cheminės taršos šaltiniai (oro tarša anglies monoksidu, azoto dioksidu, sieros dioksidu, kietosiomis
dalelėmis KD10 ir KD2,5, amoniaku);
✓ Kvapo šaltiniai (kvapo emisija iš paukštidžių Nr. 1, 2, 3, 4, mėšlo pakrovimo aikštelių ir kitų šaltinių);
✓ Fizikinės taršos šaltiniai: triukšmas nuo mobilių – autotransporto bei su ūkine veikla susijusių šaltinių
(paukštidžių vėdinimo sistemos įrenginiai, krovininis ir lengvasis autotransportas ir kt.).
Šių veiksnių bei taršos šaltinių detalus aprašymas bei prognozuojami taršos dydžiai pateikiami PAV ataskaitos
6 ir 7 prieduose.

8.5.1 Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį
visuomenės sveikatai, vertinimas
Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių
AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje nagrinėjami
2 scenarijai:
✓ I scenarijus – aplinkos teršalų sklaidos modeliavimas su biokuro katiline;
✓ II scenarijus – aplinkos teršalų sklaidos modeliavimas su suskystintų dujų katiline.
Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje pagal I scenarijų bus eksploatuojami 38 organizuoti aplinkos
oro taršos šaltiniai (toliau – o.t.š.) ir 4 neorganizuoti o.t.š., pagal II scenarijų 37 organizuoti o.t.š. ir 4
neorganizuoti o.t.š.
Informacija apie vertinamus aplinkos oro teršalus ir taršos šaltinius (stacionarius ir mobilius) yra pateikta PAV
ataskaitos 7 priede „Oro taršos ir kvapo vertinimo ataskaita“.
Aplinkos oro užterštumo prognozė
Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo programinę
įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Aplinkos oro užterštumo prognozė
pateikiama PAV ataskaitos 7 priede Oro taršos ir kvapo vertinimo ataskaitos.
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)
Prognozuojama, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), kietųjų dalelių
(KD10 ir KD2,5) ir amoniako (NH3) koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu planuojamos ūkinės veiklos
objekto aplinkos ore bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, įvertinus I-ą ir II-ą paukštyno energijos
gamybos scenarijus, neviršys aplinkos oro užterštumo normų

8.5.2 Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant
į ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus
Kvapo taršos šaltiniai
AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinio planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje veiks šie
šaltiniai iš kurių galima kvapų emisija:
✓ pagal I scenarijų bus eksploatuojami 38 o.t.š. ir 4 neorganizuoti o.t.š.
✓ pagal II scenarijų 37 organizuoti o.t.š. ir 4 neorganizuoti o.t.š.,
Kvapo emisijos skaičiavimai
Kvapo emisijos skaičiavimai yra pateikti PAV ataskaitos 7 priede „Kvapo emisijos skaičiavimai“.
Kvapo koncentracijos skaičiavimo programa Aermod View rezultatai
Kvapo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo programinė
įranga, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software).
Atliekant kvapo sklaidos skaičiavimus, taip pat vertinamos visos galimos planuojamos ūkinės veiklos vystymo
alternatyvos.
Apibendrinti kvapo sklaidos skaičiavimo rezultatai ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis, įvertinus I ir II
scenarijus, pateikti 8.1 lentelėje.

8.1 lentelė. Suskaičiuota kvapo koncentracija ties planuojamos ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis
Kvapo koncentracijos vertinimo vieta / sklypo
riba

Šiaurinė sklypo riba
Rytinė sklypo riba
Pietinė sklypo riba
Vakarinė sklypo riba

Suskaičiuota kvapo koncentracija, OUE/m3
I scenarijus

II scenarijus

1,6
0,7-1,6
0,7-0,9
0,9-1,6

1,6
0,7-1,6
0,7-0,9
0,9-1,6

Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija, kuri gauta planuojamos ūkinės veiklos objekto sklypo ribose
sudaro
2,0
OUE/m3
ir
tiek
pagal
I,
tiek
pagal
II
scenarijus
neviršija
HN 121:2010 nustatytos šiuo metu galiojančios 8,0 OUE/m3 ribinės vertės, bei 5,0 OUE/m3 ribinės vertės,
įsigaliosiančios nuo 2024-01-01. Ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis didžiausia kvapo koncentracija
sudaro 0,7-1,6 OUE/m3 ir taip pat neviršija nustatytos ribinės vertės.
Apibendrinti kvapo sklaidos skaičiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje,
įvertinus I ir II scenarijus, pateikti 8.2 lentelėje.
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)
8.2 lentelė. Suskaičiuota kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
Kvapo koncentracijos vertinimo vieta / adresas
I scenarijus
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 1
Šv. Jurgio g. 41, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r.
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 2
Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 3
Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 4
Šv. Jurgio g. 35, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.
II scenarijus
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 1
Šv. Jurgio g. 41, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r.
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 2
Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 3
Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 4
Šv. Jurgio g. 35, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.

Suskaičiuota kvapo
koncentracija, OUE/m3
1,2
0,4
0,5
0,3

1,2
0,4
0,5
0,3

Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore sudaro 0,3-1,2 OUE/m3
ir tiek pagal I, tiek pagal II scenarijus neviršija HN 121:2010 nuo 2024 m. įsigaliosiančios 5,0 OUE/m3 ribinės
vertės.
Kvapo vertinimo ataskaita pateikta PAV ataskaitos 7 priede Oro taršos ir kvapo vertinimo ataskaita.
Prognozuojama, kad kvapo koncentracija ties planuojamos ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis sudarys
0,7-1,6 OUE/m3 ir abiejų scenarijų atveju neviršys HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės.
Suskaičiuota kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore sudaro 0,3-1,2 OUE/m3, ir abiejų
scenarijų atveju taip pat neviršija HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės

8.5.3 Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios
daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas
Nagrinėjamoje teritorijoje nejonizuojančios spinduliuotės ir kitokių fizikinių veiksnių nėra ir neplanuojama.

8.5.3.1

Planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo
emisijos duomenys

Informacija apie vertintus stacionarius ir mobilius triukšmo šaltinius, triukšmo šaltinių schema bei jų
specifikacijos pateikti triukšmo vertinimo ataskaitoje PAV ataskaitos 6 priede „Triukšmo vertinimo ataskaita“.
Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje pateikti 8.3 lentelėje.
8.3 lentelė. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m

Gyvenamosios paskirties pastatai, adresas
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)
Gyvenamosios paskirties pastatai, adresas
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 1
Šv. Jurgio g. 41, Darsūniškis

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
27-29

25

25

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Taip pat triukšmo lygis vertinamas ties planuojamos ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis. Skaičiavimo
rezultatai pateikti 8.4 lentelėje.
8.4 lentelė. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto
sklypo ribomis
Sklypo ribos

Šiaurinė sklypo riba
Rytinė sklypo riba
Pietinė sklypo riba
Vakarinė sklypo riba

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
38-51
36-38
36-37
42-54
36-43
36-43
42-48
34-37
34-37
46-55
34-39
34-39

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties sklypo ribomis ir artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų
ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą
Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – dx(m): 2; dy(m): 2. Modeliuojamos
teritorijos dydis 0,3 km2, žemėlapių mastelis 1:2500.

8.5.3.2

Įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.)
mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys

Skaičiuojant viešojo naudojimo kelias pravažiuojančio autotransporto srauto, prie kurio pridėtas su planuojama
ūkine veikla susijęs autotransporto srautas, sukeliamą triukšmą, vertinamas dienos, vakaro ir nakties triukšmo
lygis.
Autotransporto sukeliamas triukšmo lygis vertintas arčiausiai viešojo naudojimo kelių, kuriais naudosis su
planuojama ūkine veikla susijęs autotransportas, esančioje gyvenamosios paskirties pastatų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3
ir Nr. 4 aplinkoje. Autotransporto sukeliamo triukšmo vertinimas pateiktas PAV ataskaitos 6 priede „Triukšmo
vertinimo ataskaita“.
Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje,
pateikiami 8.5 lentelėje.
8.5 lentelė. Prognozuojamas autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje
Gyvenamosios paskirties pastatai,
adresas

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Dienos
*LL 65 dB(A)

Vakaro
*LL 60 dB(A)

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 1
33
25-26
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 2
43-47
39-43
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 3
44
38-39
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)
Gyvenamosios paskirties pastatai,
adresas
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 4

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Dienos
*LL 65 dB(A)

Vakaro
*LL 60 dB(A)

Nakties
*LL 55 dB(A)

55-57

51-54

45-47

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojama ūkine veikla susijusio
autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties
metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą
Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – dx(m): 2; dy(m): 2.
Modeliuojamos teritorijos dydis 0,8 km2, žemėlapių mastelis 1:4000.

8.5.3.3

Naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga ir
sąlygos

Planuojamos Viščiukų broilerių auginimo veiklos bei su ja susijusio autotransporto sukeliamo triukšmo
sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA (versija 4.5.151).
Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti mobilūs bei stacionarūs triukšmo šaltiniai, veiksiantys ūkinės
veiklos objekto teritorijoje. Atliekant autotransporto srauto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, buvo
įvertintas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (toliau – VMPEI) viešojo naudojimo
Šv. Jurgio g., kuria naudosis su planuojama ūkine veikla susijęs autotransportas. Informacija apie triukšmo
vertinimui naudotą programinę įrangą, numatomus PŪV triukšmo šaltinius, jų sukeliamą triukšmą bei
triukšmo vertinimo rezultatus pateikta PAV ataskaitos 6 priede „Triukšmo vertinimo ataskaita“.

8.5.3.4

Nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys

Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių esamoje teritorijoje nėra ir įrengti neplanuojama.

8.5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys
veiksniai
Kitų veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos
norminiuose teisės aktuose, nėra.

8.5.5 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 produktai.
Biologiniams veiksniams priskiriami mikroorganizmai, jų medžiagų apykaitos produktai ar jų dalelės, galintys
sukelti infekciją, alergiją ar apsinuodijimą.
Kuriant paukštininkystės ūkį, išnagrinėti visi galimi biologiniai veiksniai, tame tarpe paukščių gripo išplitimo
tikimybė. Paukščių gripo pernešėjai ir platintojai – migruojantys laukiniai paukščiai. Paukštininkystės
komplekso teritorija yra aptverta ir kontroliuojami į ją patenkantys asmenys. Paukščių fermoje auginami
broileriai bus laikomi uždarose paukštidėse, jie su laukiniais paukščiais nekontaktuos. Todėl paukštynas
vietovės epidemiologinei situacijai įtakos neturės. Laukinių paukščių migracijos periodu bus griežtai laikomasi
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rekomendacijų paukščių gripo prevencijos klausimais.
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Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)
AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje taikomos šios biologinių veiksnių prevencijos priemonės:
✓ Darbo tvarkos laikymasis. Paukščius prižiūrintys darbuotojai naudoja apsauginius spec. drabužius ir
avalynę. Darbuotojai privalo laikytis asmens higienos. Darbuotojai turi atskiras patalpas spec.
drabužiams ir asmeniniams drabužiams, atskiras valgymo patalpas.
✓ Darbuotojų kontrolė. Paukštidėse gali lankytis tik paukščius 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.
✓ Kenkėjų kontrolė. Nuolat yra atliekama graužikų, kitų kenkėjų ir paukščių kontrolė visame paukštyne
pagal sutartį su šias paslaugas teikti leidimą turinčia įmone.
✓ Patalpų priežiūra. Pasibaigus paukščių auginimo ciklui, paukščius išvežus, bus atliekamas mėšlo
šalinimas, generalinis patalpų valymas ir dezinfekcija. Prie įėjimo į kiekvieną paukštidę bus įrengti
dezinfekciniai kilimėliai, prie įvažiavimo į gyvulininkystės kompleksą įrengtas sanitarinis postas su
specialiais kilimėliais, impregnuotais dezinfekciniu tirpalu autotransporto ratų dezinfekcijai.
✓ Paukščių priežiūra. Paukštyne bus sudarytos geros zoohigieninės ir veterinarinės sanitarinės paukščių
laikymo sąlygos. Paukštidžių patalpose bus palaikomos paukščių augimui tinkamos mikroklimatinės
sąlygos pagal paukščių amžiaus grupes ir kategorijas, paukščiai bus saugomi nuo staigių temperatūrų
svyravimų, patalpos bus vėdinamos specialios vėdinimo įrangos pagalba. Paukščiai bus kasdien
apžiūrimi, pastebėjus neįprastą elgesį ar būseną, paukštis bus izoliuotas, esant reikalui, jį pažiūrės
veterinarijos specialistas.
✓ Paukščių priežiūra bus vykdoma vadovaujantis LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei ES
gyvūnų gerovės rekomendacijomis.
✓ Biologinių atliekų utilizavimas. Kritę paukščiai bus surenkami, laikomi atskirai specialioje patalpoje
uždarame šaldymo konteineryje, išvežami pagal sutartį su šias paslaugas teikiančiomis licencijuotomis
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 sąlygomis žmonėms ir gyvūnams
infekcinių ligų nesukelia. Susidaręs mėšlas po paukščių auginimo ciklo bus pakraunamas ir išvežamas
į mėšlidę, esančią kitame AB „Vilniaus paukštynas“ padalinyje, taigi, šio Darsūniškio padalinio
teritorijoje mėšlas nebus saugomas.
✓ Paukščių gripo prevencijai, paukščiai bus šeriami tinkamais patikrintais pašarais kurie yra laikomi
uždarose saugyklose, taip pat bus laikomasi visų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
reikalavimų pagal šios tarnybos patvirtintą neatidėliotinos veiklos planą.
Apibendrinant galima teigti, kad AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinio paukštyne bus griežtai
vykdoma kenkėjų kontrolė, patalpų priežiūra, darbuotojų kontrolė, paukščių priežiūra, taip pat biologinių
atliekų (šalutinių gyvulių produktų) saugus utilizavimas. Dėl minėtų priemonių ir technologinio proceso
ypatumų užtikrinama biologinė sauga, biologinių veiksnių poveikis visuomenės sveikatai už paukštyno sklypo
ribų įprastomis sąlygomis neprognozuojamas.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

70
Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 4)
Ekonominiai ir socialiniai veiksniai
Ekonominių veiksnių kontekste nagrinėjama įmonės veikla turės teigiamą poveikį. Geografiniu požiūriu veikla
yra patogi ir ekonomiškai pagrįsta, vykdoma kaimiškojoje teritorijoje. Naujų darbo vietų kūrimas ar atstatymas
rekonstruojant apleistus objektus mažina emigraciją ir didina gyventojų (darbuotojų) socialinę gerovę
regionuose. Įmonės mokami mokesčiai prisidės prie rajono savivaldybės gerovės. Socialiniu požiūriu AB
„Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinio veikla darys teigiamą įtaką darbo rinkai, kadangi įmonėje bus
sukurta apie 10 naujų darbo vietų, darbuotojai bus aprūpinti socialiniu draudimu, įstatymų nustatyta tvarka
jiems užtikrinamos socialinės garantijos.
Psichologiniai veiksniai
Psichologinių veiksnių, kaip veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, poveikio įvertinimui nėra
sukurtų ir patvirtintų metodikų. Tačiau visuomenės nepasitenkinimas bei psichologinis diskomfortas dėl AB
„Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinio planuojamos ūkinės veiklos nagrinėjamoje teritorijoje
nenumatomas remiantis šiais argumentais:
✓ Įmonė veiklą vykdys žemės ūkio paskirties žemėje, buvusio apleisto kiaulininkystės komplekso
teritorijoje, rekonstravus statinius;
✓ Apleistų objektų modernizavimas ar rekonstrukcija neabejotinai daro mažesnį poveikį aplinkai nei
naujų objektų statyba naujose neužstatytose teritorijose;
✓ Teritorija aplink įmonės sklypą supa kiti žemės ūkio paskirties sklypai, kurie yra apaugę mišku, kuris
apsaugo tiek nuo vizualinės taršos, tiek yra natūralus taršos sklaidos barjeras;
✓ AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinio sklypas su gyvenamosiomis teritorijomis tiesiogiai
nesiriboja;
✓ Įmonės veikla neprieštarauja Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams;
✓ Cheminės bei fizikinės, kvapų taršos poveikio gyvenamajai aplinkai neprognozuojama, tai yra pagrįsta
atlikus triukšmo ir cheminių veiksnių modeliavimą bei vertinimą.
Remiantis šiais argumentais galima daryti išvadą, kad AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinio
planuojama ūkinė veikla Darsūniškio kaime, Kruonio seniūnijoje neigiamos psichologinės įtakos aplinkui
esantiems žmonėms nedarys.

8.6

Priemonių, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą planuojamos
ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, aprašymas bei jų pasirinkimo
argumentai

Siekiant sumažinti įmonės neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai, yra įgyvendintos aplinkos taršos
poveikį mažinančias priemones:
✓ Paukščių girdymui bus įrengtos nipelinės girdyklos, kurios dozuos vandenį ir neleis jam nutekėti ant
kraiko. Tai įgalina kiek įmanoma sumažinti kraiko irimą ir kenksmingų dujų išsiskyrimą;
✓ Bus taikomas paukščių šėrimas pašarais, turinčiais sumažintą grynųjų baltymų ir bendrojo fosforo
kiekį. Tai įgalina sumažinti fosforo ir amoniako kiekį mėšle, dėl ko mažiau teršalų patektų į dirvožemį
bei orą laukų tręšimo metu;
✓ Įmonė vykdys nuolatinę naudojamos technologinės įrangos techninę priežiūrą.
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8.7

Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė

Esama visuomenės sveikatos būklė vertinama analizuojant paskutinių prieinamų 5 metų pagrindinius
Kaišiadorių r., Kauno apskrities ir Lietuvos gyventojų demografinius bei sergamumo rodiklius.

8.7.1 Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai
AB „Vilniaus paukštynas“ yra įsikūrusi miško masyvo apsuptyje apie 1 km atstumu pietryčių kryptimi nuo
Darsūniškio gyvenvietės, Kruonio seniūnijoje.
Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo 2011 m. duomenimis (Lietuvos statistikos departamento 2013 m. sausio
25 d. informacija), Darsūniškio kaime gyveno 307 gyventojai, iš jų 145 vyrai ir 162 moterys. Tais pačiais
metais Kruonio seniūnijos teritorijoje buvo registruoti 2775 nuolatiniai gyventojai.
Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjami paskutinių 5 metų prieinami duomenys,
pateikiami Lietuvos, Kaišiadorių r. ir Kauno apskrities gyventojų gimstamumo ir mirtingumo rodikliai.
Gimstamumas. Kaišiadorių r., kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas paskutinių 5 metų laikotarpyje didėjo.
2016 m. Kaišiadorių r. gyventojų gimstamumo rodiklis buvo 9,1/1000, t. y. 1,17 karto mažesnis negu Lietuvos
vidurkis (Lietuvos 2016 m. gimstamumo vidurkis buvo 10,7/1000 gyv.).
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Mirtingumas. Kaišiadorių r. gyventojų mirtingumo rodiklis buvo 17/1000 gyventojų, t. y. 1,18 karto didesnis
negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2016 mirtingumo vidurkis buvo 14,3/1000 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 Kaišiadorių r. gyventojų mirties priežasčių struktūroje:
vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei mirtingumas nuo išorinių priežasčių (traumų,
apsinuodijimų).
Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. 2017 m. Kaišiadorių r. šis rodiklis sudarė 910/100000 gyv. ir buvo
1,14 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (795,9/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo piktybinių navikų. 2017 m. Kaišiadorių r. buvo užregistruota 320,8/100000 gyventojų, t. y.
1,13 karto daugiau negu Lietuvoje (282,7/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. 2017 m. Kaišiadorių r. šis rodiklis sudarė 72/100000 gyv. ir buvo
1,5 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (47,5/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo infekcinių ligų. 2017 m. Kaišiadorių r. buvo užregistruota 16,4/100000 gyventojų, t. y. 1,4
karto mažiau negu Lietuvoje (22,4/100000 gyv.).
Mirtingumo išorinės priežastys. 2017 m. Kaišiadorių r. šis rodiklis sudarė 111,3/100000 gyv. ir buvo 1,1 karto
didesnis nei Lietuvos vidurkis (99,3/100000 gyv.). Iš jų apsinuodijimai alkoholiu Kaišiadorių r. buvo
3,3/100000 gyv., tuo tarpu Lietuvoje – 6,8/100000, tyčiniai susižalojimai 29,5/100000 gyv. (Lietuvoje –
26,4/100000), transporto įvykiai 6,5/100000 gyv. (Lietuvoje – 8,8/100000).
AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinys, vykdantis veiklą Darsūniškio kaimo miškingoje vietovėje,
neigiamos įtakos Kruonio seniūnijos demografijai bei sergamumui neturės. Aplinkos taršos modeliavimo
rezultatai rodo, kad suskaičiuotos išmetamų į aplinkos orą teršalų koncentracijos neviršija leidžiamų ribinių
verčių, o triukšmas neviršija leidžiamų dydžių, todėl daroma išvada kad poveikis visuomenės sveikatai dėl
įmonės ūkinės veiklos neprognozuojamas.
Natūralus gyventojų prieaugis. Kaišiadorių r. natūralus gyventojų prieaugis yra neigiamas, bet nuo 2006
metų stabilizavosi (2006-2016 m. periodas), tačiau pastaruosius 5 metus vėl stebima mažėjimo tendencija.
2016 m. Kaišiadorių r. šis rodiklis sudarė -7,9/1000 gyv. ir buvo neigiamas, tai yra 2,2 kartus mažesnis už
Lietuvos vidurkį (-3,6/1000 gyv.).
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8.7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė
Pateikiami Vilniaus m. gyventojų, Vilniaus 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 informacijos centro
duomenimis3.

8.6 lentelė. Gyventojų sergamumas 2016 m.
Diagnozės pavadinimas
Infekcinės ir parazitinės ligos
Kraujo ir kraujodaros organų ligos
Endokrininės sistemos ligos
Psichikos ir elgesio sutrikimai
Nervų sistemos ligos
Akių ligos
Ausų ligos
Kraujotakos sistemos ligos
Kvėpavimo sistemos ligos
Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų)
Odos ir poodžio ligos
Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos
Urogenitalinės sistemos ligos
Įgimtos formavimosi ydos
Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai

3

Iš viso užregistruota susirgimų 100000 gyv. 2016 m.
Lietuva
Kaišiadorių r.
Kauno apskritis
4914
4710
4948
978
1218
1034
4689
5332
5656
2971
3163
2966
5509
6441
6401
7652
8444
9124
4775
4356
4947
6937
8052
8488
26484
27441
26208
8532
9657
8624
7738
7248
7480
11866
12419
12578
8474
8120
8712
993
580
1097
17186
21638
18463

Lietuvos sveikatos informacinė sistema, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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Apibendrinant Kaišiadorių r. ir Kauno apskrities gyventojų sergamumą 2016 metais galima teigti,
kad jis artimas Lietuvos vidurkiui ir ypatingai nuo šalies vidurkio nesiskiria. AB „Vilniaus
paukštynas“ Darsūniškio padalinys įtakos Kruonio seniūnijos sergamumui neturės.

8.7.3 Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė
Pagrindiniai veiksniai kurie gali daryti įtaką kai kurių visuomenės grupių sveikatai yra aplinkos oro tarša,
kvapai ir triukšmas.
Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą galima išskirti tris pagrindines rizikos grupes:
✓ gyventojai – tai žmonės, nuolat gyvenantys arčiausiai ūkinės veiklos teritorijos.
✓ vartotojai – tai grupė asmenų, kurie naudos įmonės gaminamą produkciją – vištieną;
✓ dirbantieji – grupė žmonių, kurie dirba galimos padidintos emocinės įtampos, fizikinių, cheminių,
psichosocialinių bei ergonominių rizikos veiksnių sąlygomis.
Atlikus visuomenės rizikos grupių analizę, nustatytas šis prognostinis poveikis visuomenės sveikatai:
Poveikis gyventojams. Su gyvenamosiomis teritorijomis AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinio
sklypas nesiriboja. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai paukštyno teritorijos (190 m ir didesniu atstumu),
nagrinėjamų veiksnių neigiamo poveikio sveikatai neprognozuojama, kadangi fizikinė ir cheminė tarša,
kvapai, neišeina už įmonės sklypo ribos. AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinio eksploatacija nekels
pavojaus visuomenės sveikatai, poveikio gyventojų sveikatai neturės.
Poveikis dirbantiesiems. AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinio darbuotojams poveikis
neprognozuojamas. Įmonėje planuojama išlaikyti 10 darbo vietų. Esamos ir planuojamos darbo vietos 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 darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis teisės aktų nustatyta tvarka. Įvertinus visas
šias aplinkybes daroma išvada, kad poveikis darbuotojams neprognozuojamas.
Poveikis vartotojams. Įmonės gaminama produkcija – veisliniai paukščiai (vištos ir gaidžiai) bei mėsiniai
viščiukai broileriai. Poveikio vartotojams naudojant įmonės gaminamą produkciją (vištieną) nenumatoma,
kadangi užauginti broileriai bus išvežami į skerdyklą, o vištienos produkcija bus gaminama prisilaikant maisto
kokybės, veterinarijos ir higienos reikalavimų. Vištiena ir kiti mėsos produktai vartotojų racione neturi viršyti
dietologų rekomenduojamų kiekių pagal taip vadinamą mitybos piramidę. Vertinant vištieną, ji turi nemažai
privalumų lyginant su kitų gyvūnų mėsos rūšimis, pvz., turi mažiau riebalų ir daugiau baltymų, tačiau galutinis
poveikis vartotojų sveikatai priklauso nuo jų mitybos ypatumų ir gyvenimo būdo.

8.7.4 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.

8.7.5 Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei
Kompleksiškai įvertinus visus veiksnius (cheminius, fizikinius, psichosocialinius ir kitokius) galima teigti, kad
AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinio PŪV įtaka visuomenės sveikatai bus nereikšminga ir
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visuomenės sveikatos būklės pokyčiams įtakos neturės. Detali fizikinių ir cheminių veiksnių poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo analizė pateikta PVSV ataskaitos 8.5.1, 8.5.2 ir 8.5.3 skyriuose.

8.8

Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo pagrindimas

8.8.1 Objekto sanitarinės apsaugos zona
Darsūniškio paukštyne planuojama vienu metu auginti 142 000 broilerių. Remiantis Mėšlo ir srutų tvarkymo
aplinkosaugos reikalavimų aprašo priede nurodytais dydžiais, sutartinius gyvulius (SG) atitinkantis viščiukų
broilerių skaičius sudaro 56,8 SG. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d.
nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 73 punktu, ūkiniams
pastatams, kuriuose laikoma iki 300 SG, SAZ nereglamentuojama.

8.8.2 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos grafinė informacija
AB „Vilniaus paukštynas“ planuojamo Darsūniškio padalinio poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaita rengiama kaip PAV ataskaitos sudėtinė dalis, siekiant nustatyti galimą poveikį artimiausiai
gyvenamajai bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkai. Kadangi planuojamai ūkinei veiklai sanitarinės
apsaugos zona nebus nustatoma, su SAZ susijusi grafinė informacija neteikiama.

8.8.3 Sanitarinės apsaugos zonos (nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės
veiklos) ribas pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis faktiniais ūkinės
veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis
Planuojamai ūkinei veiklai SAZ ribos nebus nustatomos, nes AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio
padalinyje planuojama laikyti iki 142 000 broilerių arba 56,8 SG.

8.9

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas

8.9.1 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 aplinkos
ore apskaičiuoti - ISC-AERMOD View.
Demografijos, sergamumo, mirtingumo duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos
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 naujos kartos
oro taršos modeliavimo programa, sukurta remiantis JAV Aplinkos apsaugos agentūros reikalavimais. Šis
modelis taikomas oro kokybei kontroliuoti ir skirtas taškiniams, plotiniams, linijiniams bei tūrio šaltiniams
modeliuoti. Skaičiavimo metu galima įvertinti nagrinėjamos teritorijos geografinę platumą, paviršiaus
šiurkštumą bei pagrindinius meteorologinius parametrus: vyraujančią vėjo kryptį bei greitį, oro temperatūrą
bei debesuotumą, modelis taip pat leidžia įvertinti nagrinėja-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 meteorologijos stočių matavimo realiame laike duomenys.
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AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti
poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su
nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentracijos vertėmis.
Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis „EMEP/EEA emission
inventory guidebook-2016“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodika. Naudojama metodika įrašyta į
aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio
apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie
netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; 2005, Nr. 92-3442).
Metinė CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 emisija skaičiuojama, įvertinant autotransporto priemonės tipą ir jų
skaičių, atvykstantį į stovėjimo aikšteles, bei vidutinį nuvažiuotą atstumą per laiko vienetą, naudojamo kuro
rūšį ir aplinkos oro teršalo taršos faktorių. Metinė SO2 emisija skaičiuojama, įvertinant vidutinį nuvažiuotą
atstumą per laiko vienetą ir sunaudotą kuro kiekį, bei sieros kiekį, esantį kure.
Aplinkos oro teršalų taršos faktoriai, naudoti skaičiavimuose, pateikti 5 lentelėje. Duomenys paimti iš
„1.A.3.b.I-IV Road transport” metodikos 3.17, 3.18, 3.21 ir 3.22 lentelių.
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 koncentracijas, bet, parinkus tam tikrus
parametrus, sumodeliuoti minėtų taršos šaltinių išskiriamų kvapų sklaidą. AERMOD View modelio galimybės
leidžia suskaičiuoti tiek vienos, tiek kelių medžiagų keliamo 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 įmonės 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 intensyvumą,
taškinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą, taip pat galima atlikti skirtingų scenarijų (eismo
intensyvumas, greitis, sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis skaičiuojamame sraute)
skaičiavimą ir palyginti rezultatus. Gauti rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų izolinijomis
- 5 dBA, o vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dBA.

8.9.2 Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos
Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra tikslūs ir objektyvūs.
Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo metodikos,
patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų atitikimas realiai situacijai
priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo. Laikoma, kad paklaidos, susiję su
skaičiavimo metodikos ir CadnaA skaičiavimo tikslumu yra nykstamai mažos ir turint tikslius įvesties
duomenis įtakos galutiniam rezultatui neturi.
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Oro taršos sklaidos ir kvapų skaičiavimai programa ISC-AERMOD View, kaip ir triukšmo sklaidos
skaičiavimuose, modeliavimo rezultato tikslumas priklauso nuo naudojamo modelio atitikimo realiai
situacijai, ir nuo įvesties duomenų. Lagranžo teršalų sklaidos modelio patikimumas buvo ne kartą patikrintas
remiantis modeliavimo ir matavimų rezultatų palyginimu. Oro taršos modeliavime galimos paklaidos
daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų seka, todėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 2008/50/EB „Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje“ I priede pagrindiniams oro
teršalams yra nustatytos neapibrėžčių ribos. Laikoma, kad modeliavimo rezultatai, gauti ISC-AERMOD View
programa, neviršija leistinų neapibrėžčių.

8.10 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados
1. Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną, nei AB
„Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinio veiklos teritorijoje, nei už jos ribų neviršys žmonių sveikatos
apsaugai nustatytų ribinių verčių.
2. Suskaičiuota kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys leidžiamos ribinės kvapo
koncentracijos vertės – 8 OUE/m3.
3. Triukšmo lygis ties įmonės sklypo riba neviršys nustatytų leistinų dydžių visais paros periodais.

8.11 Sanitarinės apsaugos zona
Planuojamai ūkinei veiklai SAZ nenustatoma, nes AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje vienu
metu planuojamas laikyti broilerių skaičius sudarys mažiau nei 300 SG.

8.12 Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos,
emisijų kontrolės
Informacija apie stebėseną ir emisijų kontrolę pateikta PAV ataskaitos 11 sk. „Stebėsena
(monitoringas)“.

9.

RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS

Veiksnių, galinčių sukelti gamtinius, ekologinius ir socialinių įvykius, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarime Nr. 24 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų patvirtinimo“, pagal PŪV
pobūdį ir paukštyno teritorijos aplinkos komponentų ypatumus, nenustatyta. Paukštyne neplanuojami gaisro
arba sprogimo požiūriu pavojingi technologiniai procesai. Perspektyvoje planuojama suskystintų dujų katilinė
ir dujų saugojimo talpos bus įrengtos bei kontroliuojamos pagal saugios eksploatacijos reikalavimus. Galima
teigti, kad tokie suskystintų dujų saugojimo įrenginiai yra įprasti kiekvienoje šalies degalinėje. Remiantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų
prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Tarybos direktyva
96/82/EB „Dėl stambių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės ir Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/105/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 96/82/EB „Dėl
didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės“, PŪV įrenginiai neatitinka
išvardintų kriterijų, todėl nėra priskirtini prie pavojingųjų objektų. Tokių objektų nėra ir teritorijos
gretimybėse, todėl PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir susidariusių ekstremaliųjų situacijų
konstatuojama kaip minimali. PŪV nekelia pavojaus kitiems objektams gretimose teritorijose, todėl galimos
ekstremalios situacijos neprognozuojamos ir avarijų likvidavimo planai Darsūniškio padalinyje nesudaromi.
Dėl minėtų motyvų PAV ataskaitoje avarijų rizikos analizė ir jos vertinimas neatliekami.
Mažai tikėtini, bet dėl žmogiškojo faktoriaus gali įvykti gaisro įvykiai, tačiau pasiekti ekstremalių avarinių
situacijų lygmenį dėl statybos projekte numatytų prevencijos ir techninių gaisro lokalizavimo priemonių, nėra
prielaidų. Rekonstrukcijos projekte numatytos ir bus įgyvendintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
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departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl
Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ techninės bei organizacinės priemonės. Objekte
įrengta įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema. Darbuotojai bus instruktuoti ir apmokyti, kaip
elgtis įvykus įrenginių gedimams ar kilus gaisro įvykiams.
Lauko gaisro gesinimui 2 po 80 m3 priešgaisriniai požeminiai rezervuarai. Vandens tiekimas numatytas iš
paukštyno vandentiekio. Vandens poreikis gaisrui gesinti iš lauko - 20 l/s. Pravažiavimai ir privažiavimai
gaisrinei technikai yra įrengti reikiamo pločio ir iš kietos dangos. Sklype aklikeliuose įrengtos 12x12 m
aikštelės ugniagesių technikai apsisukti.
Gaisro signalizacijos sistemą sudaro: gaisrinis centrinis signalo priėmimo pultas (priešgaisrinė centralė sargo
patalpoje), gaisrinės signalizacijos optiniai jutikliai, rankiniai mygtukai ir garso sirenos. Paukštidžių patalpose
įrengti linijiniai gaisriniai detektoriai. Kilusio gaisro likvidavimui turėtų pakakti Kruonio ir Kaišiadorių
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų.
Pagrindiniai paukštidėse galintys susidaryti rizikos objektai galintys turėti įtakos ekstremalių situacijų
susidarymui yra elektros tinklai, technologiniai įrenginiai, paukščių ligos protrūkiai arba neįprastas paukščių
gaišimas. Efektyviausi rizikos šalinimo būdai gali būti visų paukščių auginimo procesų automatizavimas ir jų
kontrolė, pavojingų zonų atitvėrimas.
Atsiradus elektros energijos tiekimo sutrikimui svarbu kaip galima greičiau pastebėti sutrikimą ir kaip
įmanoma greičiau pašalinti gedimus. Dėl elektros sutrikimų avarijos padariniai būtų menki.
Svarbu, kad technologinės įrangos darbą stebėtų kvalifikuoti specialistai, kurie greitai pastebėtų įrangos
gedimus ir įmanomai skubiai juos pašalintų.
Auginat paukščius labai svarbu laikytis biosaugos reikalavimų. Pradėjus ūkinę veiklą ūkyje bus vykdoma
nuolatinė paukščių sveikatingumo ir gyvenamos aplinkos kontrolė, laikomasi sanitarinių - higieninių ir
biosaugos reikalavimų. Paukštyno teritorijoje neleidžiama daugintis laukiniams paukščiams. Siekiant
eliminuoti laukinių gyvūnų paukščiams pavojingų infekcijų pernešimo riziką, paukštyno teritorijoje
sistemingai naikinami smulkieji graužikai ir paukščiai naudojant specialius preparatus.
Darbuotojai privalo griežtai laikytis patekimo į vidaus patalpas sanitarinių - higieninių reikalavimų. Personalo
patalpose įrengtos vietos prie paukštidžių persirengti aptarnaujančiam personalui tos paukštidės spec. apranga.
Paukštyno teritorija aptverta, ties įvažiavimu sklype įrengtas dezinfekcinis barjeras. Pašaliniai žmonės ir
transportas į paukštyno teritoriją be suderinimo su padalinio vadovu neįleidžiami. Dezinfekcinį barjerą turi
pervažiuoti leidimą gavusi kiekviena į teritoriją patenkanti autotransporto priemonė, praeiti kiekvienas asmuo.
Tai biosaugos įrenginys, užtikrinantis galimo patekimo iš išorės per autotransporto priemones ir darbuotojus į
ūkio teritoriją bei paukštidžių patalpas auginamų paukščių infekcinių ligų sukėlėjų (virusų, mikroorganizmų)
sunaikinimą. Į gruntą įgilinto vandeniui nelaidaus korpuso (dėžės) tūris užpildytas pjuvenų substratu, kuris
reguliariai drėkinamas veterinariniu biocidiniu preparatu Agrigerm 1510 (SDL 3 priede). Metinės sąnaudos –
200 l.
Cheminiai preparatai sandėliuojami paukštyno ūkiniame bloke tam skirtoje patalpoje – sandėlyje su sustiprinta
grindų hidroizoliacija prevencijai nuo pavojingų medžiagų patekimo į gretimas patalpas ir gamtinę aplinką.
Veterinariniai ir dezinfekciniai preparatai sandėlyje laikomi pagal rūšis, sandarioje gamyklinėje taroje pagal
saugos duomenų lapuose nurodytus naudojimo laikymo ir neutralizavimo (nenumatytais atvejais)
reikalavimus.
Paukštidės, įrenginiai, atliekų konteineriai, transportas dezinfekuojami specialiomis priemonėmis.
Planuojamo broilerių auginimo metu gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė minimali, kadangi:
✓ paukštidėse įrengta moderni, GPGB atitinkanti technologinė įranga;
✓ dauguma technologinių procesų automatizuoti ir kontroliuojami kompiuterio pagalba;
✓ pastoviai vykdoma naudojamos įrangos techninės būklės priežiūra;
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✓ nuolat prižiūrima, kad būtų laikomasi darbų saugos reikalavimų.
Įvykus avarijoms, įvykių likvidavimas ir jų padarinių šalinimas bus vykdomas pagal iš anksto numatytus
veiksmų planus. Ekstremalių situacijų prevencija bus vykdoma:
✓ numatant ir įgyvendinant priemones, mažinančias avarinių situacijų, įvykių ar ekstremaliųjų įvykių
kilimo tikimybę ir švelninančias jų daromą poveikį žmonėms, turtui ir aplinkai;
✓ informuojant darbuotojus apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį
gyventojų sveikatai ar gyvybei, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir veiksmus avarinių
situacijų atvejais;
✓ aprūpinant darbuotojus asmeninės saugos priemonėmis – darbo kostiumais, guminiais batais,
darbinėmis ir lateksinėmis pirštinėmis, žieminiais drabužiais, vatos ir marlės raiščiais;
✓ organizuojant civilinės saugos pratybas ir darbuotojų mokymus.
Saugaus darbo užtikrinimui bus laikomasi technologinio reglamento normų ir įrengimų eksploatavimo
instrukcijų, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų.
Apibendrinimas. PŪV pažeidžiamumo aspektu dėl ekstremaliųjų įvykių rizika vertinama kaip minimali.
Galimų gaisrų prevencijai ir gesinimu objekte numatytos reikiamos techninės ir organizacinės priemonės.
Dėl įgyvendinamų fizinės apsaugos ir biosaugos priemonių paukštynas neturi ir neturės neigiamo poveikio
vietovės epidemiologinei situacijai iš vienos pusės, o laukinė fauna auginamiems paukščiams - iš kitos
pusės

10.

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

PŪV planuojama jau veikiančiame paukštyne, vieta tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos vietai būtinas
sąlygas, todėl vietos alternatyvos nenagrinėtos.
Nulinė „0“ alternatyva
Įvedant „0“ alternatyvą PŪV teritorijoje, daroma prielaida, kad planuojama ūkinė veikla nebus vykdoma ir
šiuo aspektu nesikeis vištų prieauglio auginimo apimtys, esama užstatymo ir žemės naudojimo padėtis.
Besiribojančių teritorijų aplinka išliks esamos būklės. Esamos veiklos identifikuotas poveikis aplinkos
komponentams nekelia aplinkos kokybės bei visuomenės sveikatos problemų.
PŪV įgyvendinimo alternatyva
Dėl PŪV tinkamos ūkinių paukščių auginimo infrastruktūros bei nesant ūkinio poreikio keisti veiklos rūšį,
naujos vietos, technologinės ir techninės veiklos alternatyvos ataskaitoje nenagrinėjamos ir nevertinamos.
Paukštyno pritaikymui broilerių auginimui pasirinkti pasaulinėje praktikoje šios srities patirtį turinčios
projektavimo kompanijos patalpų šildymo ir ventiliavimo techniniai sprendimai. Planuojama alternatyva leistų
PŪV organizatoriui padidinti investicijų grąžą iš 2013 m. įvykdyto paukštyno rekonstrukcijos projekto,
padidintų paukštienos produktų gamybos apimtis vidaus ir eksporto rinkoms nedidinant apkrovos aplinkai.
Alternatyvų įvertinimui buvo naudojama Europos aplinkos agentūros (EAA) pateikta metodika (2002) bei
daugiakriterinė analizė – Leopoldo matrica. Įvertinimui taikytos metodikos pagrindinis klausimas buvo
nustatyti reikšmingumo kriterijus kiekvienam poveikiui, vertinant jį balais nuo 0 (poveikis labai nežymus ar
jo nėra) iki 3 (labai reikšmingas poveikis). Vertinant šios matricos pagalba, kiekvienai iš lyginamų alternatyvų
gaunama suminė poveikių kiekvienam aplinkos komponentui išraiška. Suteikiant skaitmeninę išraišką
kiekvienai poveikio rūšiai, buvo įvertintas ne tik galimo poveikio mastas, bet ir veikiamo komponento svarba
(10.1-10.2 lentelės).
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10.1 lentelė. Poveikio reikšmingumo kriterijai
Poveikio
įvertinimas

Poveikio aplinkai reikšmingumo
apibūdinimas

>3

Labai reikšmingas

2–2,9

Reikšmingas

1–1,9

Vidutinis

0,1–0,9

Nežymus

0

Labai nežymus arba jo nėra

Apibrėžimas
Poveikis, kuris turi reikšmingą teigiamą arba neigiamą
poveikį aplinkos komponentams (sunaikina, pažeidžia)
Poveikis, kuris savo dydžiu, pobūdžiu bei intensyvumu
keičia jautrius aplinkos komponentus
Poveikis, kuris keičia aplinkos pobūdį, pokyčiai dera arba
nedera prie esamų tendencijų
Poveikis, kuris daro pastebimus pokyčius aplinkai, bet
nedidina/nemažina jos jautrumo
Poveikį galima išmatuoti, bet jis neturi pastebimų pasekmių

10.1. Nagrinėjamų alternatyvų palyginimas pagal poveikį aplinkos komponentams
10.2 lentelė. „0“ alternatyvos ir PŪV alternatyvos poveikio aplinkos komponentams palyginimas
„0“ alternatyva
Aplinkos
komponentas

Veiklos vykdymo alternatyva

Poveikio
reikšmingumas,
balai

Poveikio
Poveikio apibūdinimas reikšmingumas,
balai

Poveikio apibūdinimas

0

Poveikio nėra

Poveikio nebus

Požeminis
vanduo

0

Požeminio (gruntinio)
vandens būklė
teritorijoje iš esmės
neviršija kokybės
0
normų, tik atskirose
vietose stebimi buvusios
veiklos biogeninės
taršos pėdsakai

PŪV teritorijoje išliks “0”
alternatyvos situacija, ilgainiui
nykstant buvusios veiklos
poveikiui gruntiniam vandeniui

Žemės gelmės

0

Dėl gelmių izoliuotumo
poveikio požeminiam
vandeniui nėra

0

Neigiamo poveikio žemės
gelmėms nenumatoma

0

Gyvenamose teritorijose išliks
“0” alternatyvos situacija

0

Poveikio gyvenamajai aplinkai
nebus

0

Gretimose PŪV teritorijose ir
nagrinėjamoje vietovėje išliks
“0” alternatyvos situacija

0

Poveikio pokyčiai nenumatomi

Paviršinis
vanduo

Aplinkos oras

0

Fizikinė tarša
(triukšmas)

0

Augalija

0

Gyvūnija

0

Esamo paukštyno veikla
nedaro neigiamo
poveikio artimiausių
gyvenamųjų teritorijų
(Darsūniškio k. ir
vienkiemių) aplinkos
oro kokybei
Neigiamo poveikio
gyvenamajai aplinkai
nėra
PŪV teritorija
urbanizuota nuo 1970
m., natūralios augalijos
nėra. Išteklių tiekimas ir
produkcijos bei mėšlo
transportavimas į/iš
teritorijos vyksta esamu
keliu tinklu
Nusistovėję gamtiniaiantropogeniniai
poveikiai aplinkinių
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„0“ alternatyva
Aplinkos
komponentas

Poveikio
reikšmingumas,
balai

Dirvožemis

0

Kraštovaizdis

0

Veiklos vykdymo alternatyva

Poveikio
Poveikio apibūdinimas reikšmingumas,
balai
biotopų gyvūnijai.
Saugomų rūšių
radaviečių arčiau nei 1
km SRIS neregistruota
Paukštyno neužstatytoje
zonoje rekultivuoto
dirvožemio danga
0
apželdinta veja.
Neigiamo poveikio nėra
Apleistą kiaulių fermą
rekonstravus į
paukštyną pagerėjo
0
fizinis ir vizualinisestetinis teritorijos
vaizdas
Toliau nei 2,8 km
esančioms
nacionalinėms ir Natura
0
2000 teritorijų
saugomoms vertybėms
neigiamo poveikio nėra

Poveikio apibūdinimas

Fizinis ir cheminis neigiamas
poveikis teritorijos dirvožemio
dangai nenumatomas

Kraštovaizdžio pokyčiai
teritorijoje bei gretimybėse
nenumatomi

Nacionalinės
saugomos
teritorijos,
Natura 2000
teritorijos

0

Kultūros
paveldas

0

Poveikio nėra

0

Poveikio nebus

Rekreacija

0

Poveikio nėra

0

Poveikio nebus

0

Darsūniškio ir
vienkiemių gyventojų
sveikatai ir gyvenimo
kokybei neigiamo oro
taršos ir triukšmo
poveikio dėl PŪV nėra

0

Darsūniškio ir vienkiemių
gyventojų sveikatai ir gyvenimo
kokybei neigiamo neigiamo
oro taršos ir triukšmo poveikio
dėl PŪV nebus

0

Gretimų sklypų žemės
naudojimui ir NT vertei
neigiamo poveikio nėra

0

0

Esamo paukštyno
veiklos teigiamas
poveikis dėl mokesčių į
valstybės biudžetą bei
Darsūniškio k. ir
Kruonio seniūnijos
socialinei aplinkai dėl
užimtumo

0

Visuomenės
sveikata

Žemėnauda,
materialus
turtas

Socialinė ekonominė
aplinka

Saugomų teritorijų vertybėms
poveikio laipsnis neviršys „0“
alternatyvos poveikio

PŪV bus vykdoma esamame
paukštyno sklype, neigiamo
taršos bei tiesioginio fizinio
poveikio gretimų teritorijų NT
vertei nenumatoma
Numatomas teigiamas poveikis
agrariniam, prekybos ir
transporto paslaugų sektoriams
bei vartotojams. Dėl didesnės
broilerių produkcijos apyvartos
tiesioginis teigiamas poveikis
valstybės biudžetui ir
darbuotojų pajamoms

Apibendrinimas. Veiklos alternatyvų pasirinktoje vietoje palyginimas rodo, kad abi alternatyvos poveikio
gamtinei, socialinei ir ekonominei aplinkai aspektais yra lygiavertės ir gali būti vykdomos. Atsižvelgiant į
AB „Vilniaus paukštynas“ ekonominės plėtros tikslus, Darsūniškio padalinyje planuojamos veiklos
alternatyva tinkama įgyvendinti
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11.

STEBĖSENA (MONITORINGAS)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio
subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (toliau - Nuostatai), pagal veiklos rūšį ir aplinką
teršiančių medžiagų kiekį AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinys turi vykdyti:
✓ poveikio požeminiam vandeniui (poveikio aplinkai) pagal Nuostatų punkto 8.3.1.12. reikalavimus, nes
šiai veiklai reikia turėti TIPK leidimą. Nuostatų 14 punkte nurodyta, kad rengiant monitoringo
programą, būtina atlikti teritorijos hidrogeologinį tyrimą, kurį reglamentuoja Žemės ūkio veiklos
subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1056;
✓ taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringą pagal Nuostatų 7.1 p. reikalavimus, nes
šiai veiklai pagal TIPK taisyklių reikalavimus reikia turėti TIPK leidimą.
Hidrogeologinis tyrimas teritorijoje buvo atliktas 2018 metais ir parengta ataskaita ,,Kaišiadorių r. sav.,
Kruonio sen., Darsūniškio k., Šv., Jurgio g. 45 esančių paukštidžių teritorijos hidrogeologinis tyrimas“.
Tyrimo metu įvertintos hidrogeologinės sąlygos, požeminio vandens tėkmės kryptis ir nustatytos
tinkamiausios stebimųjų gręžinių įrengimo vietos. Vadovaujantis tyrimo išvadomis ir poveikio požeminiam
vandeniui monitoringo tvarkos aprašu, įrengtas ir registruotas monitoringo tinklas, kurį sudaro trys stebimieji
(Nr. 69301, 69302, 69303) gręžiniai. Gręžinys 69303 rodo atitekančio gruntinio vandens srauto kokybę, o
gręžiniai 69301 ir 69302 įrengti taip, kad iš jų gaunami duomenys leistų spręsti apie taršos sklaidą požeminio
vandens srauto tėkmės kryptimi nuo potencialaus taršos židinio (informacija 5 priede).
Požeminio vandens monitoringą sudaro vandens cheminės sudėties (kokybės) tyrimai ir vandens lygio
matavimas monitoringo gręžiniuose. Požeminio vandens mėginiai iš stebimųjų gręžinių turi būti imami pagal
LST ISO 5667-11:2009 „Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio
vandens bandinius“ ir LST EN ISO 5667-3:2013 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens
mėginių konservavimas ir tvarkymas“, vadovaujantis procedūromis, nurodytomis leidinyje „Požeminio
vandens monitoringas. Metodinės rekomendacijos“. Du kartus per metus gręžiniuose atliekami vandens lygio
matavimai ir paimami bandiniai biogeniniams elementams nustatyti. Vieną kartą per du metus bandiniuose
nustatoma bendra cheminė sudėtis ir cheminis deguonies suvartojimas. Vandens lygis stebimuosiuose
gręžiniuose matuojamas elektrine ar kitokio tipo matuokle. Požeminio vandens mėginiai paimami naudojant
giluminį siurblį arba specialią semtuvę. Bandinių analizė atlieka laboratorijos, turinčios Aplinkos apsaugos
agentūros išduotą leidimą laboratoriniams tyrimams atlikti. Metinės požeminio vandens monitoringo
ataskaitos parengiamos vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedu. Jos pateikiamos
Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA), LGT ir AB „Vilniaus paukštynas“ ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 1
dienos. Kas penki metai rengiama poveikio požeminiam vandeniui apibendrinamoji ataskaita ir rengiama nauja
monitoringo programa sekančiam laikotarpiui.
PŪV metu į aplinkos orą iš kuro deginimo įrenginių bus išmetamos kietosios dalelės, anglies monoksidas ir
azoto oksidai, auginant broilerius – amoniakas, kietosios dalelės ir LOJ.
Kuro deginimo įrenginių, kurių aplinkos oro taršą reglamentuoja normatyvinis dokumentas LAND 43-2013, į
aplinkos orą išmetamų teršalų monitoringas turi būti vykdomas šiame normatyviniame dokumente nurodytu
dažnumu, t.y. vieną kartą per šildymo sezoną/metus. Anglies monoksido, azoto oksidų ir sieros dioksido
išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis bus tikrinamas elektrotechniniu matavimo metodu,
vadovaujantis dujų analizatoriaus aprašu. Kietųjų dalelių koncentracija bus nustatoma svorio metodu,
vadovaujantis LAND 28-98/M-08.
Amoniako ir kietųjų dalelių iš technologinių procesų stebėsena turi būti vykdoma, kai teršalo pavojingumo
rodiklis (TPR) yra lygus arba didesnis už 10. Kiekvieno iš šių teršalų TPR apskaičiuojamas naudojant formulę:
TPR = (Mm/RV)a,
čia:
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Mm - suminis teršalo išmetimas iš visų taršos šaltinių (maksimaliai galimas0 , tonomis per metus;
RV – teršalo paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė (mg/m3) .
a - pastovus dydis, priklausantis nuo išmetamo į aplinkos orą tešalo grupės, nurodytos Lietuvos Respublikos
vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 (Žin., 2000, Nr. 6-159) Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio
už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo patvirtintame Apmokestinamų teršalų ir grupių sąraše.
11.1 lentelė. Į aplinkos orą išmetamų teršalų pavojingumo rodiklis (TPR)
Teršalo pavadinimas

Amoniakas
Kietosios dalelės (C)

Mm, t/m

RV,
mg/m3

Pastovus
dydis „a“

Suskaičiuotas
TPR

12,915
5,680

0,04
0,15

0,9
0,9

181,3
26,4

Kontrolės
privalomumas,
jeigu TPR≥10
taip
taip

Taršos šaltinio dažnis priklauso nuo taršos šaltinio kategorijos. Pirmajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai,
jeigu Cm/RV >0,5,
kai M/(RV*H)>0,01,
čia
Cm – didžiausiai teršalo koncentracija aplinkos ore, mg/m3, pagal taršos sklaidos skaičiavimus;
RV pusės valandos teršalo ribinė vertė, mg/m3;
M – maksimalus galimas iš šaltinio išmesti teršalo kiekis, g/s;
H – taršos šaltinio aukštis nuo žemės paviršiaus. Esant H<10 m, skaičiuojamas kaip H=10.
Antrajai kategorijai priskiriami neatitinkantys pirmos kategorijos taršo šaltiniai.
Taršos šaltinių kategorijos skaičiavimo duomenys bei rezultatai pateikiami 11.2 lentelėje.
11.2 lentelė. Taršos šaltinių kategorija
Taršos
šaltinio
Nr.
001-006
007-011
012-017
018-022
023-027
028-029
030-034
035-036
001-006
007-011
012-017
018-022
023-027
028-029
030-034
035-036

Taršos
šaltinio
aukštis,
H, m
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Teršalo
pavadinimas

Amoniakas
Amoniakas
Amoniakas
Amoniakas
Amoniakas
Amoniakas
Amoniakas
Amoniakas
Kietosios dalelės
Kietosios dalelės
Kietosios dalelės
Kietosios dalelės
Kietosios dalelės
Kietosios dalelės
Kietosios dalelės
Kietosios dalelės

Išmetamas
teršalo kiekis
M, g/s

C m,
mg/m3

RV,
mg/m3

Cm/RV

M/(RV*H)

Taršos
šaltinio
kategorija

0,0187
0,0190
0,0168
0,0171
0,0086
0,0087
0,0090
0,0091
0,0086
0,0089
0,0078
0,0080
0,0040
0,0041
0,0041
0,0043

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22

0,009
0,0095
0,008
0,009
0,004
0,004
0,005
0,005
0,017
0,017
0,016
0,016
0,008
0,008
0,008
0,008

antra
antra
antra
antra
antra
antra
antra
antra
antra
antra
antra
antra
antra
antra
antra
antra

Visi aplinkos oro taršo šaltiniai priskirtini antrai kategorijai. Pagal Monitoringo nuostatų reikalavimus, teršalų,
išmetamų iš antros kategorijos taršos šaltinio monitoringas turi būti vykdomas ne rečiau kaip kartą per metus.
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Esant vienodiems taršos šaltiniams pagal išmetamo teršalo kiekį, matavimai atliekami viename iš jų, kasmet
keičiant pasirinktą šaltinį.
Kadangi techninių galimybių įrengti tinkamas mėginių paėmimo vietas, o taip pat dėl paukščių auginimo
specifikos, PŪV vykdytojas numato kasmet vykdyti amoniako ir kietųjų dalelių iš paukštidžių monitoringą
skaičiavimo būdu pagal metodiką EMEP/Corinair.
Kadangi apskaičiuotas TPR yra mažesnis už 104, o taip pat aplinkos oro teršalų pažemio koncentracija,
nustatyta modeliavimo būdu, neviršija nustatytų ribinių verčių, poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas
yra neprivalomas.
Dėl PŪV rūšies, gamybinių nuotekų išvežimo į valymo įrenginius bei aplinkos elementų vietos ypatumų
poveikio drenažiniam vandeniui, dirvožemiui, biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui monitoringas pagal
Monitoringo nuostatų kriterijus neprivalomas.
Apibendrinimas. PŪV bus privaloma vykdyti požeminio vandens ir taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų
teršalų stebėseną (monitoringą)

III.

TARPVALSTYBINIS POVEIKIS

Planuojama lokalaus masto veikla tarpvalstybinio poveikio aplinkai neturės.

IV.

PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR
VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT
PROBLEMAS, APRAŠYMAS

1. Esamo ir perspektyvinio triukšmo lygio skaičiavimai atlikti programa CadnaA. Tai vienas pažangiausių šiuo
metu naudojamų ir Aplinkos ministerijos rekomenduojamų triukšmo sklaidos modeliavimo paketų. Triukšmo
sklaidos modelis leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirinkti vieno ar kelių tipų triukšmo
šaltinius, įvertinti teritorijos reljefą, pastato aukštį, eismo intensyvumą, transporto priemonių greitį ir kitus
parametrus. Programa suteikia galimybę apskaičiuoti triukšmo lygį šalia pastatų bei bet kuriame nagrinėjamos
teritorijos taške. Žemėlapiuose skirtingas triukšmo lygis vaizduojamas skirtingų spalvų izolinijomis.
2. Aplinkos oro teršalų sklaida buvo skaičiuojama programa AERMOD, kuri taikoma oro kokybei kontroliuoti
ir skirta taškiniams, ploto ir tūrio šaltiniams modeliuoti. Šis Gauso tipo modelis remiasi ribinio sluoksnio
panašumo teorija, kuri padeda apibrėžti tolydžius turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o tai leidžia geriau
įvertinti dispersiją skirtinguose išmetimo aukščiuose. Skaičiuojant teršalų dispersiją, reikalinga turėti daug
duomenų apie teršalų išmetimus ir vietovės meteorologines sąlygas. AERMOD 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. ISC-AERMOD
View yra įtraukta į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti
poveikį aplinkai, sąrašą.
3. Kvapų sklaida buvo skaičiuojama programa AERMOD, kuri taikoma oro kokybei kontroliuoti ir skirta
taškiniams, ploto ir tūrio šaltiniams modeliuoti. ISC-AERMOD View yra įtraukta į Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti kvapų poveikį visuomenės sveikatai,
sąrašą.
4. AB „Vilniaus paukštynas“ veislinių paukščių prieauglio komplekse prieš įrengiant monitoringo gręžinių
tinklą buvo atliktas teritorijos hidrogeologinis tyrimas. Šio tyrimo metu įvertintos hidrogeologinės sąlygos,
požeminio vandens tėkmės kryptis ir nustatytos tinkamiausios stebimųjų gręžinių įrengimo vietos.
Vadovaujantis tyrimo išvadomis ir Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir
monitoringo tvarkos aprašu, įrengtas monitoringo tinklas, kurį sudaro 4 stebimieji gręžiniai. Gręžiniai 64004
ir 64102 rodo atitekančio gruntinio vandens srauto kokybę, o 64003 ir 64005 įrengti taip, kad iš jų gaunami
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duomenys leistų spręsti apie taršos sklaidą požeminio vandens srauto tėkmės kryptimi nuo potencialaus taršos
židinio.
Atsižvelgiant į tai, kad PŪV teritorijoje jau vykdoma ūkinių paukščių auginimo veikla, planuojamos GPGB
atitinkančios technologijos, artimoje aplinkoje nėra gyvenamųjų namų, saugomų gamtos ir kultūros objektų,
problemų, galėjusių įtakoti vertinimo procesą, nekilo.

V.

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA

PAV ataskaitoje pateikiama informacija ir vertinimas AB ,,Vilniaus paukštynas“ planuojamos viščiukų
broilerių auginimo ūkinės veiklos, kuri bus vykdoma Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio kaimo teritorijoje, Kruonio
seniūnijoje, Kaišiadorių r. savivaldybėje, Kauno apskrityje.
Veiklos aprašymas. Bendrovės „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškyje valdomame 2,28 ha sklype veikia 4
paukštidės, kuriose auginama 39 tūkst. veislinių vištų prieauglio. Už miško juostos 90 m nuotoliu bendrovės
1,19 ha žemės sklype įrengta paukštyno vandenvietė gamybinio, priešgaisrinio ir buitinio vandens tiekimui.
Paukštidžių, ūkinių ir buitinių patalpų šildymui veikia šiaudais kūrenama katilinė. Darsūniškio padalinyje dirba
10 darbuotojų.
Esamose paukštidėse planuojama išauginti 1 mln. broilerių per metus, t.y. iki 7,5 auginimo 40-42 dienų
trukmės ciklų po 142 tūkst. vienetų. Lesalai paukščiams perkami iš AB ”Kauno grūdai”, vežami specialiu
transportu. Prie kiekvienos paukštidės bus įrengtas kombinuotų lesalų ir grūdų talpyklos, kurių bendras tūris –
70 m3. Iš pašarų bokštų lesalai atkeliauja į bunkerius paukštidėse, iš ten padalijami į lesyklas, kurios tęsiasi per
visą pastato ilgį (apie 100 m). Broilerių auginimui per metus bus sunaudojama 3200 t kombinuotų pašarų
(lesalų) ir 200 t grūdų bei 7700 m3 požeminio vandens girdymui. Nipelinių girdyklų konstrukcija pakankamai
stambiais lašeliais dozuos vandenį ir neleis jam nutekėti ant kraiko. Darsūniškio padalinyje išauginti broileriai
specialiu transportu bus išvežami į bendrovės skerdyklą. Kritę paukščiai (apie 7 t per metus) bus surenkami į
specialius konteinerius, laikomi ūkinio pastato patalpoje šaldiklyje ir periodiškai išvežami į Rietavo utilizacijos
įmonę.
Mėšlas po kiekvieno auginimo ciklo iš paukštyno bus parduodamas ūkininkams, kurie jį išveš savo transportu.
Per metus paukštidėse susidarys 3000 t sauso mėšlo. Sutrikus mėšlo išvežimui (orų sąlygos, transporto gedimai
ar pan.) neparduotas likutis bus išvežamas į Kaišiadorių paukštyno mėšlidę.
Pasaulio patirtis rodo, kad pramoninėje paukštininkystėje geriausiai pasiteisina decentralizuota gamyba.
Vengiant didelės paukščių koncentracijos vienoje vietoje, sumažėja epidemijų (pavyzdžiui, paukščių gripui)
ligų plitimo rizikos pavojus, mažiau teršiama aplinka. Darsūniškio paukštynas įrengtas miško laukymėje,
atokiai nuo gyvenvietės. Išvežus užaugintų broilerių partiją iš paukštidės, ji valoma, dezinfekuojama ir tik tada
atvežami nauji viščiukų pulkai. Paukštyne taikoma pasaulyje patikrinta praktika „tuščia-pilna“.
Visos paukštidės yra automatizuotos ir pagal technologijas neatsilieka nuo ilgametę patirtį sukaupusių vakarų
šalių paukštininkystės įmonių. Paukštyne įrengtos kompiuterizuotos automatinės lesinimo, girdymo, šildymo,
vėdinimo, apšvietimo sistemos.
Atliekos. Paukštidžių rekonstrukcijos (pritaikymo broilerių auginimui), taip pat biokuro katilinės
rekonstrukcijos (išplėtimo) bei ateityje naujos dujų katilinės statybos metu susidariusios statybos-griovimo
atliekos bus išrūšiuotos į tinkamas naudoti ar perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas. Planuojama, kad
rekonstrukcijų metu susidarys iki 20 t metalo laužo ir 2 t mišrių statybinių atliekų. Eksploatacijos metu
susidarysiančios: mišrios komunalinės atliekos (3 t/m), dienos šviesos lempos (0,5 t/m), užterštų pakuočių
atliekos (1,5t/m), katilinės pelenai (180 t/m), bus saugomos objekto teritorijoje tam specialiai skirtose vietose
bei patalpose/konteineriuose ir išvežamos pagal sutartis atliekas tvarkančių įmonių, kurios turi teisę tvarkyti
tokias atliekas. Darsūniškio padalinyje aplinkos taršos veiklos atliekomis nėra, PŪV taip pat nenumatoma.
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Vanduo. PŪV teritorija nepatenka į artimiausių paviršinių vandens telkinių - Liutikos ir Nemuno upių
apsaugos zonas. Metinis požeminio vandens poreikis paukščių girdymui, paukštidžių plovimui ir darbuotojų
buities reikmėms sieks 8000 m3. Paukštyno vandenvietės ištekliai įvertinti 100 m3/d. Pagal parengtą projektą
vandenvietei nustatyta apsaugos zonos griežto režimo 10 m ir taršos apribojimų 50 m pločio juosta.
Eksploatuojant PŪV objektus Darsūniškio broilerių paukštyne per metus susidarys iki 90 m³ (0,25 m³/d)
buitinių, iki 210 m3 gamybinių - paukštidžių plovimo nuotekų bei 7000 m³/m sąlyginai švarių paviršinių
nuotekų nuo stogų. Gamybinės ir buities nuotekos šiltuoju metų laiku iš požeminių surinkimo talpų
autocisternomis bus išvežamos iš teritorijos ir naudojamos laukams tręšti. Šaltuoju matų laiku bus išvežamos
į Kaišiadorių paukštyno nuotekų valyklą. Paukštyno sklype 2018 m. atlikto hidrogeologinio tyrimo rezultatai
rodo, kad gruntinis vanduo yra geros cheminės būklės, tik keliuose gręžiniuose nustatytas nedidelis taršos
normų viršijamas bendrojo azoto ir amonio junginiais. Tai rodo buvusių kiaulių fermų senos taršos pasekmes.
Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, nustatytos taršos kontrolei įrengti stebimieji
gręžiniai ir vykdomas požeminio (gruntinio) vandens monitoringas pagal Aplinkos apsaugos agentūros
patvirtintą programą.
Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė. Darsūniškio paukštyno aplinkinėse teritorijose vyrauja foninės miškų ir
laukų augalų populiacijos. Kraštovaizdžio vertybių, natūralių buveinių, gyvūnų ir augalų apsaugai skirtos
nacionalinės ir Natura 2000 teritorijos (Nemuno kilpų ir Kauno marių regioniniai parkai, Lapainios botaninis
draustinis) yra toliau nei 2,8 km atstumu. Žemėnaudos struktūra teritorijoje ir gretimybėse nesikeis. Esama ir
planuojama ūkinė veikla neįtakoja aplinkinių miškų būklės, nelemia biotopų pokyčių, gyvūnų migracijos kelių,
veisimosi vietų, populiacijų gausos. Dėl PŪV įgyvendinimo reikšmingo poveikio aplinkinių teritorijų
biologinei įvairovei nenumatoma. Atsižvelgiant į teritorijos naudojimo būdą, planuojamas veiklos apimtis bei
į tai, kad PŪV nereikalinga plėtra gretimų teritorijų sąskaita, nėra prielaidų atsirasti neigiamam poveikiui
aplinkiniams kraštovaizdžio elementams. Išliekant esamai antropogeninei apkrovai nenumatomas neigiamas
poveikis gamtinio karkaso potencialui. Kitų šiai veiklos poveikiui jautrių gamtinių objektų teritorijos
gretimybėse ir aplinkinėse teritorijose nėra.
Kultūros paveldas. Paukštyno teritorijoje ir gretimose teritorijose kultūros paveldo objektų nėra. Į Kultūros
vertybių registre pažymėtas kultūros paveldo objektų apsaugos zonas PŪV teritorija nepatenka. Artimiausia
Darsūniškio žydų senųjų kapinių su žudynių vieta ir kapai yra 250 m atstumu, tačiau ši objektą nuo paukštyno
skiria miškas ir želdiniai. Kiti paveldo objektai yra 1 km ir didesniu atstumu. Vizualinio, juo labiau – fizinio,
poveikio Darsūniškio vietovėje registruotoms nekilnojamoms kultūros vertybėms PŪV neturės.
Visuomenės sveikata. Remiantis Lietuvoje veikiančių pramoninių paukštynų poveikio visuomenės sveikatai
veiksniais, arčiausiai paukštynų esančią gyvenamąją aplinką dažniausiai veikia tarša kvapais bei oro tarša
amoniaku. Darsūniškio padalinio atveju nuo artimiausių kaimo sodybų PŪV vieta nutolusi 180, 360 - 1100 m,
nuo Darsūniškio gyvenvietės kompaktiškai užstatytos teritorijos – 0,4 – 0,7 km atstumu. Artimiausios
visuomeninės medicinos ir mokymo bei ugdymo įstaigos yra Kruonio miestelyje už 7 km. Teritorijoje
vykdomos veiklos gamybinį ventiliatorių ir transporto triukšmą, oro taršą ir kvapų poveikį dalinai mažina
aplinkui augantis miškas.
Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų koncentracijos ir kvapai (tekste pateikta žemiau) artimiausioje gyvenamoje
aplinkoje neviršys žmogaus sveikatai nustatytų ribinių verčių. PŪV ir su veikla susiję autotransporto sukeliami
triukšmo lygiai gyvenamoje aplinkoje neviršys HN 33:2011 reglamentuojamų triukšmo lygių. PŪV cheminiai
ir fizikiniai veiksniai neturės neigiamo poveikio visuomenės sveikatai.
Oras. PŪV teritorijoje bus eksploatuojami 38 organizuoti taršos šaltiniai (o.t.š) (36 paukštidžių stoginiai ir
sieniniai ventiliatoriai bei biokuro katilinės 2 kaminai) pagal I šilumos gamybos scenarijų, o perspektyvoje 37 o.t.š (36 paukštidžių stoginiai ir sieniniai ventiliatoriai bei dujinės katilinės 1 kaminas) pagal II šilumos
gamybos scenarijų. Abiem scenarijais numatomi 4 neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai - mėšlo
pakrovimo aikštelės. Iš organizuotų ir neorganizuotų taršos šaltinių į aplinkos orą išsiskirs amoniakas (NH3),
kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5), anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2), lakieji
organiniai junginiai (LOJ) bei kvapai.
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Šilumos gamybai įrengus papildomą 0,34 MW šiluminės galios šiaudų katilą su atskiru kaminu (o.t.š. 037)
prie esamo 1,12 MW šiluminės galios kurui šiaudus naudojančių dviejų po 0,56 MW katilų (o.t.š. 038),
teritorijoje veiks kuro deginimo įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia sudarys 1,46 MW. Perspektyvoje
vietoje biokuro katilinės dviejų kaminų - o.t.š. Nr. 037 ir Nr. 038 nematomas dujinės katilinės kaminas - o.t.š.
Nr. 039.
Bendras į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamas teršalų kiekis, pradėjus auginti broilerius,
sudarys 69,8236 t/metus, pakeitus biokuro katilus dujine katiline, teršalų kiekis sumažės iki 36,6259 t/metus.
Iš mobilių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus bus išmetamas iki 0,0045 t anglies monoksido(CO), 0,0115 t
azoto oksidų (NOx), 0,0026 t LOJ, 0,0008 t kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) ir 0,000006 t sieros dioksido (SO2).
Prognozuojama, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), kietųjų dalelių
(KD10 ir KD2,5) ir amoniako (NH3) koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu PŪV teritorijos bei artimiausios
gyvenamosios aplinkos ore, įvertinus energijos gamybos iš biokuro ir suskystintų dujų scenarijus, neviršys
aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos
apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo” ir 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 verčių patvirtinimo”.
Kvapai. Kvapo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo
programinę įrangą. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad paukštyno teritorijoje kvapo lygis ties PŪV sklypo
ribomis sudarys 0,7-1,6 OUE/m3, o didžiausia kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore
sudarys 0,3-1,2 OUE/m3 tiek pagal I, tiek pagal II šilumos gamybos scenarijus ir neviršys HN 121:2010
nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės bei nuo 2024 m. įsigaliosiančios 5,0 OUE/m3 ribinės vertės.
Triukšmas. Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas gretimuose miško ir žemės ūkio paskirties sklypuose pagal
teisės aktus nevertinamas. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 reglamentuoja žmonių sveikatai leistinus
triukšmo lygius. Programa CadnaA gauti triukšmo modeliavimo rezultatai leidžia teigti, kad PŪV (paukštidžių
ventiliatorių, mėšlo tvarkymo bei katilinę aptarnaujančio transporto) sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje bei ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis dienos, vakaro ir nakties metu neviršys
triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą.
Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojama viščiukų broilerių
auginimo ūkine veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011
1 lentelės 3 punktą.
Apibendrinimas. Viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje alternatyva
neturės reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai.

VI.

VISUOMENĖS DALYVAVIMAS PAV PROCESE

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
bus vykdomas vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo V
skyriaus „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo poveikio aplinkai vertinimo procese tvarka“ reikalavimais.
PAV procese bus atliktos šios visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūros:
I etapas. Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą.
Apie parengtą PAV programą apraše nustatyta tvarka pranešta visuomenei šiose informavimo priemonėse:
rajono laikraštyje „Kaišiadorių aidai“, respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“, PŪV dokumentų rengėjo
interneto svetainėje ir Kaišiadorių r. savivaldybės ir Kruonio seniūnijos skelbimų lentoje. Poveikio aplinkai
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vertinimo ataskaita visuomenės susipažinimui viešinama
svetainėje http://www.dge-group.lt/visuomenes informavimas.

PAV

dokumentų

rengėjo

interneto

Apie parengtą programą raštu informuota atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra. Atsakinga
institucija gautą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą bei apie patvirtintą programą paskelbė savo
interneto svetainėje www.gamta.lt.
II etapas. Viešas visuomenės supažindinimas su parengta PAV ataskaita.
Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki viešo
supažindinimo datos, visuomenei buvo pranešta aukščiau nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.
Visuomenė iki supažindinimo ir jo metu galėjo pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV
ataskaitos klausimais. PAV dokumentų rengėjas pasiūlymus turėjo registruoti bei parengti argumentuotą
suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą.
Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvykdytas 2019 m. birželio 27 d. 17 val. Kruonio
seniūnijos patalpose. Visuomenės atstovai į viešą supažindinimą neatvyko, iki supažindinimo pastabų ir
pasiūlymų negauta. Susirinkimo protokole konstatuota, kad visuomenė nesidomi planuojama ūkine veikla.
Papildyta visuomenės informavimo procedūros dokumentais ataskaita pateikta subjektams išvadoms dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir ataskaitos.
Atsakinga institucija, gavusi PAV ataskaitą per 3 darbo dienas paskelbs pranešimą savo interneto svetainėje.
Suinteresuota visuomenė per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo turi teisę raštu pateikti prašymus
atsakingai institucijai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais.
III etapas. Informavimas apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos.
Aplinkos apsaugos agentūra, priėmusi sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, per 3
darbo dienas nuo jo priėmimo dienos savo interneto svetainėje paskelbs sprendimą, PAV dokumentus, kuriais
remiantis buvo priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, ir pasiūlymų svarstymo
protokolą visuomenei susipažinti. Suinteresuota visuomenė susipažinti su sprendimu dėl planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai ir su juo susijusia informacija galės Aplinkos apsaugos agentūroje (www.gamta.lt)
darbo laiku.
Visuomenės informavimo dokumentai pateikti 9 priede.
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