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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje naudojami sutrumpinimai: 

PVSV – poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas 

PAV – poveikio aplinkai vertinimas 

PŪV – planuojama ūkinė veikla 

SAZ – sanitarinės apsaugos zona 

VAZ – vandenvietės apsaugos zona  

HN – higienos norma  

TIPK – taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimas 

GPGB – geriausias prieinamas gamybos 

būdas  

O. t. š. – oro taršos šaltinis 

LR – Lietuvos Respublika 

ES – Europos Sąjunga  

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija  

AM – Aplinkos ministerija 

EVRK – ekonominės veiklos rūšių klasi-

fikatorius 

TAR – teisės aktų registras 

Įvadas 

Biržų rajono Kirdonių žemės ūkio bendrovės (toliau – Kirdonių ŽŪB) sklypuose, kurių adresai: 

Plento g. 36A, Plento g. 36, Plento g. 32, Plento g. 34, Plento g. 28A, Plento g. 40, Plento g. 42 

Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. vykdo pienininkystės veiklą.  

2016 m. buvo atlikta „Modernaus 300 vietų melžiamų karvių tvarto ir pieno bloko statybos“ at-

ranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Aplinkos apsaugos agentūra 2016-03-29 priėmė atrankos 

išvadą (rašto Nr. (28.3)-A4-3126), kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas 

neprivalomas. Taip pat dėl planuojamos ūkinės veiklos 2018 m. buvo atliktas poveikio visuome-

nės sveikatai vertinimas, kurio metu buvo patikslinta sanitarinė apsaugos zona. Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras 2018-07-24 priėmė sprendimą Nr. (5-11 14.3.4E)2-31781 dėl 

Biržų rajono Kirdonių ŽŪB planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Sanitarinės apsaugos zonos 

ribas siūlyta suformuoti su žemės sklypų, kuriuose vykdoma pienininkystės veikla, ribomis. Skly-

puose (Plento g. 36A, Plento g. 36, Plento g. 32, Plento g. 34, Plento g. 28A, Plento g. 40, Plento 

g. 42 Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav.) įregistruota pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gy-

vūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos 

zona, kurios plotas - 6,9719 ha. 

Melžiamų karvių tvarto ir pieno bloko statybai buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas, veik-

la jau vykdoma.  

Šiuo metu planuojama Biržų rajono Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso plėtra. Ji numato-

ma sklypuose, kurių adresas: Plento g. 32, Plento g. 44, Plento g. 36A, Kirdonių k., Pabiržės 

sen., Biržų r. sav. Šiuose sklypuose planuojamas esamo pastato-karvidės (unik. Nr. 3697-7022-

0014) ir pastato-dirbtuvės (unik. Nr. 3697-7022-0025) rekonstravimas bei naujų siloso tranšėjų, 

skysto mėšlo lagūnos ir tiršto mėšlo aikštelės statyba. Taip pat planuojama griauti du esamus 

fermų paskirties pastatus (unik. Nr. 4400-0852-5422, unik. Nr. 4400-0852-5488) bei gamybos-

pramonės paskirties pastatą-svarstykles (unik. Nr. 4400852-5444). Nugriautų pastatų vietoje 

planuojama naujo 400 vietų melžiamų karvių tvarto statyba. 2021 metais buvo atlikta atranka 

dėl poveikio aplinkai vertinimo, Aplinkos apsaugos agentūra 2022-01-17 priėmė atrankos išvadą 

(rašto Nr. (30.2)-A4E-478), kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas nepriva-

lomas. 

Po plėtros bendras pieninių galvijų sąlyginių vienetų skaičius padidės nuo 317 SG (laikoma šiuo 

metu) iki 1177 SG. 
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-

06-19, Nr. 9862, su vėlesniais pakeitimais) 4 priedo lentele, pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai 

gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos 

zonos dydis, laikant nuo 300 iki 1199 sutartinių gyvulių (SG) galvijų, yra 300 metrų. 

Pienininkystės komplekso sanitarinės apsaugos zonos ribos nustatomos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės apsaugos 

zonų nustatymo pagrindai“. 

Pienininkystės komplekso sąlygojama aplinkos oro tarša, tarša kvapais bei triukšmo lygis nevir-

šija ribinių verčių už šių sklypų ribų. Siūlomos pienininkystės komplekso SAZ teritorijos plotas – 

8,2496 ha.  
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1 Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)  

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, 

elektroninio pašto adresas 

Biržų rajono Kirdonių ŽŪB, įmonės kodas 154780537. 

Adresas: Aplinkkelio g. 2, Kirdonių k., Biržų r., tel. 865784449, el. p. ekoaruodai@gmail.com. 

Kontaktinis asmuo: direktorius Ričardas Rinkevičius.  

2 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją 

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

telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas (juridinio ar fizinio asmens licencijos, leidžiančios 

verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, kopija). 

Įmonės pavadinimas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, įmonės kodas 300085690, juri-

dinio asmens Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-492. 

Adresas, telefonas, faksas: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. 8 5 2644304, mob. 

8 651 85 651. 

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

visuomenės sveikatos specialistas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencija 

Nr. 0193-MP/MH/MA/SE/PV-09.  

3 Planuojamos ūkinės veiklos analizė 

3.1 Ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas  

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Biržų rajono Kirdonių ŽŪB pienininkystės 

komplekso plėtra. Planuojamos ūkinės veiklos adresas Plento g. 32, Plento g. 44, Plento g. 36A, 

Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 

Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 redakcija) ūkinė veikla priskiriama 

01.41 klasei „Pieninių galvijų auginimas“.  

3.2 Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija 

(teikiamos paslaugos, jų pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produk-

tų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamti-

niai, energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizi-

ka); 

Esama veikla 

Šiuo metu pienininkystės komplekse gyvuliai laikomi dviejuose tvartuose. Esamoje karvidėje su 

pieno bloku laikoma 197 vnt. melžiamų karvių ir 42 vnt. užtrūkusių karvių. Esamoje veršidėje 
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laikoma 119 vnt. veršelių iki 12 mėn. bei 69 vnt. prieauglio 12-24 mėn. Bendras sąlyginių galvi-

jų vienetų skaičius 317 SG. 

Planuojama plėtra  

Po planuojamos ūkinės veiklos plėtros pienininkystės komplekse bus laikoma 700 vnt. melžiamų 

karvių, 100 vnt. užtrūkusių ir besiveršiuojančių karvių, 860 vnt. prieauglio. Bendras sąlyginių 

galvijų vienetų skaičius sudarys 1177 SG. 

Gamybos pajėgumas 

Pagrindinė žemės ūkio bendrovės gaminama produkcija – pienas. Karvių produktyvumas – 

10000 kg pieno iš kiekvienos karvės per metus.  

Esamas pajėgumas - per dieną primelžiama 5,5 t pieno (apie 2007 tonų per metus).  

Planuojamas pienininkystės komplekso pajėgumas - 21 t per dieną pieno (apie 7665 tonų per 

metus).  

Gamtiniai ir energetiniai ištekliai 

Galvijų auginimo metu bus naudojami gamtiniai ir energetiniai ištekliai. Planuojami sunaudoti 

gamtinių ir energetinių išteklių kiekiai pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Ūkinės veiklos metu numatomi sunaudoti gamtiniai ir energetiniai ištekliai 

Išteklių pavadinimas Mato vnt. 
Kiekis per metus 

VISO ŪKIO 

Benzinas t 0,0153 

Dyzelinas t 33 159 

Elektros energija kWh 165 459 

Suskaičiuotas mėšlo skleidimo laukuose ploto poreikis visam sukauptam mėšlo kiekiui paskleisti 

būtų 594 ha. Pienininkystės komplekse deklaruojama 1905,39 ha žemės naudmenų. 

Naudojamos žaliavos 

Ūkinės veiklos metu galvijų pašarams bus sunaudojamas sekantis žaliavų kiekis:  

• žolės siloso – 7 200 t/metus,  

• kukurūzų siloso – 7200 t/metus,  

• šiaudų – 1800 t/metus,  

• šieno – 288 t/metus,  

• miežių – 240 t/metus,  

• sojos – 720 t/metus,  

• mineralai – 36 t/metus,  

• mineralai prieaugliui – 30 t/metus,  

• apsaugotas riebalas – 54 t/metus,  
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• pienmilčiai – 54 t/metus,   

• druska – 30 t/metus,  

• pašaras Urėja – 7,2 t/metus,  

• mineralai užtrūkusioms karvėms – 12 t/metus,  

• saladinas – 480 t/metus, 

• probiotinis preparatas – 814 l/metus. 

Melžiamų karvių higienos priežiūrai naudojamos priemonės:  

• Pedeline PRO – 60 l/m.,  

• Kenopure – 300 l/m.,  

• Salvo DIP B – 300 l/m.  

Karvių ir veršelių laikymo vietų dezinfekcinės priemonės: gesintos kalkės – 12 t/metus. 

Ūkinės veiklos metu pieno bloke esančiai pieno aušinimo įrangai plauti yra ir bus naudojami LR 

autorizuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinti pavojingi 

cheminiai preparatai – veterinarinės paskirties biocidai. Planuojama naudoti dviejų tipų 

dezinfekantus: Circo Super AFM (natrio hipochlorito (CAS 7681-52-9)-40,20 %; 5,5 % aktyvaus 

chloro) ir Circo Top AFM (CAS 7681-52-9)-37,30 %; 5,2 % aktyvaus chloro).  

Cheminiai preparatai nurodomi kaip ardantys (ėsdinantys), aplinkai pavojingi, reaguoja su 

rūgštimis, išskiria toksiškas dujas, stipriai nudegina, labai toksiški vandens organizmams. 

Dezinfekantai yra ir bus naudojami griežtai vadovaujantis saugos duomenų lapais ir naudojimo 

instrukcijomis. Vienam plovimo procesui atlikti bus naudojama ne daugiu kaip 2 kg 

dezinfekanto. Aušinimo įrangos plovimas bus vykdomas 2 kartus per dieną (ryte ir vakare). 

Cheminiai preparatai yra ir bus laikomi atskiroje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, 

atitinkančioje saugos duomenų lapuose nurodytus laikymo reikalavimus, originaliose gamintojo 

pakuotėse ir į aplinką nepateks. Dezinfekantai perkami ne didesniuose kaip 20 kg plastikiniuose 

bakuose su srieginiais kamščiais. Vienu metu yra ir bus laikoma ne daugiau kaip 40 kg (po 

pakuotę kiekvieno dezinfekanto) dezinfekanto. Per mėnesį planuojama suvartoti 120 kg 

dezinfekantų (60 kg – Circo Super AFM ir 60 kg – Circo Top AFM), per metus - 1440 kg. 

Graužikų ir vabzdžių kontrolę, t. y. deratizacijos, dezinsekcijos darbus vykdo samdoma įmonė 

UAB „PELIAS“. Šios įmonės paslaugų tiekimo sutartyje nurodama, kad vykdytojas šiuos darbus 

atlieka savo medžiagomis.  

Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekse bus naudojamas natūralus probiotinis preparatas 

„ProbioStopOdor“ („SCD Odor Away“ probiotinė kompozicija) ar kita analogiško efektyvumo 

biologinė kvapo mažinimo priemonė. Jo sudėtyje yra naudingų mikroorganizmų, enzimų ir 

antioksidantų, skirtų slopinti kvapą gyvulių aptvaruose, paukštidėse, atliekų tvarkymo bei 

kompostavimo vietose, nuotekų dumblo saugojimo vietose, skatinti biologinės degradacijos 

procesą, kontroliuoti patogenų plitimą. Probiotinis preparatas mažina ne blogą kvapą, o jo 

atsiradimo priežastis, nes naudingieji mikroorganizmai sukuria nepalankią terpę kvapus 

sukeliančių mikroorganizmų dauginimuisi.  
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Speciali probiotikų kompozicija 5-6 kartus mažina amoniako išsiskyrimą auginant galvijus, dėl 

ko pagerėja gyvūnų produktyvumas, sutaupoma lėšų tvartų ventiliacijai ir gaunamo mėšlo 

kokybė, vertinant kaip trąšą - daug geresnė.  

Gyvulininkystės fermose, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis naudoti 1 ml preparato 1 

m2 ploto, probiotikas bus purškiamas kartą per savaitę. Tam galės būti naudojama įvairi 

purškimo įranga: purkštuvai, šalto rūko generatoriai. Planuojama, jog per metus bus sunaudota 

apie 814 l probiotinio preparato. Tai pagrįsta tuo, kad preparatas bus naudojamas esamuose, 

rekonstruojamuose bei projektuojamame melžiamų karvių tvartuose, kurių bendras plotas yra 15 

650 m2. Planuojamas probiotinio preparato poreikis 15,65 l per savaitę, arba 814 l per metus.  

3.3 Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų 

statinių ir įrenginių išdėstymo planas  

Esama ūkinė veikla 

Šiuo metu pienininkystės komplekse gyvuliai laikomi dviejuose tvartuose. Esamoje karvidėje su 

pieno bloku (2 pav. eksplikacijoje pažymėta Nr.1) laikoma 197 vnt. melžiamų karvių ir 42 vnt. 

užtrūkusių karvių. Esamoje veršidėje (2 pav. pažymėta Nr. 2) laikoma 119 vnt. veršelių iki 12 

mėn. bei 69 vnt. prieauglio 12-24 mėn. Bendras sąlyginių galvijų vienetų skaičius 317 SG. Esa-

ma bandos struktūra pateikiama 2 lentelėje. 

2 lentelė. Esama bandos struktūra 

Galvijų kategorija 
Galvijų skaičius, 

atitinkantis 1 SG 

Vienas 

galvijas 

sudarantis SG 

Galvijų skaičius 

ūkyje vnt. 

Galvijų skaičius, 

atitinkantis 

SG 

Melžiamos karvės 1 1 197 197 

Užtrūkusios karvės  1 1 42 42 

Veršeliai iki 12 mėn. 4 0,25 119 30 

Prieauglis 12-24 mėn. 1,4 0,7 69 48 

Iš viso: 427 317 

Esami tvartai „šalto“ tipo. Tvartuose įrengtos girdyklos, gyvuliams įrengti gardai ir guoliavietės, 

natūrali vėdinimo sistema. Gyvulių šėrimas vykdomas mechanizuotai, privežant ir paskirstant 

pašarą traktoriumi. Melžiamų ir užtrūkusių karvių laikymui taikoma skysto mėšlo technologija. 

Susidaręs skystas mėšlas tvarte skreperių pagalba stumiamas į mėšlo kanalus, kuriais patenka į 

mėšlo siurblinių gelžbetonines skysto mėšlo kaupimo duobes, iš kurių panardinamu mėšlo 

siurbliu skystas mėšlas perpumpuojamas į esamą skysto mėšlo lagūną, kurios tūris 4980 m3. 

Prieauglio laikymui taikoma tiršto mėšlo technologija. Tvarte (2 pav. pažymėtas Nr. 2) susidaręs 

tirštas mėšlas kaupiamas esamoje tiršto mėšlo aikštelėje (2 pav. pažymėta Nr. 6). Prie mėšlidės 

įrengta aptarnavimo aikštelė su šalia esančiu srutų kaupimo g/b rezervuaru. Esamos tiršto mėšlo 

aikštelės su aptarnavimo aikštele plotas 453 m2, tūris 800 m3. Nuo mėšlidės ir aptarnavimo 

aikštelės susikaupusios srutos ir užterštos lietaus nuotekos surenkamos į g/b srutų rezervuaro 

dugną (talpa 30 m3), iš kurio išpumpuojamos į esamą lagūną. 

Melžiamų karvių tvarto pieno bloke įrengta paralelės tipo 40 vietų melžimo aikštelė. Melžimo 

aikštelėje melžimas vyksta automatiškai. Pagal technologiją karvės grupėmis surenkamos karvių 

surinkimo garde, iš kurio patenka į melžimo aikštelę. Pamelžtos karvės nukreipiamos į grįžimo 

taką ir grąžinamos atgal į karvidę. 
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Technologinių linijų plovimui komplekte su melžimo įranga yra automatinė linijų plovimo 

mašina. Pienas aušinamas ir saugomas dviejuose 12 t ir 15 t talpos pieno aušintuvuose. Karvių 

pienas atšaldomas ir laikomas pieno šaldytuvų patalpoje iki išvežimo į pieno perdirbimo įmonę. 

Pienas kasdien išvežamas pienovežiu. Karvių produktyvumas – 10 000 kg pieno iš kiekvienos 

karvės per metus.  

Silosas laikomas esamose monolitinėse-gelžbetoninėse tranšėjose. Bendras siloso tranšėjų tūris 

7 943 m3. Siloso tranšėjos dengiamos specialia trisluoksne juodai balta plėvele, skirta 

silosuotiems pašarams, atspindinčia šviesą, atsparia pramušimams ir plyšimui. Plėvelė saugo 

silosą nuo vandens ir oro, gerina siloso mikroklimatą. Ši plėvelė neleidžia sklisti kvapams. Iš 

viršaus plėvelė prispaudžiama padangomis, neleidžiančiomis jos pakelti vėjuotą dieną. Dėl to 

kvapo išsiskyrimas vertinamas tik nuo ploto, kuris atidengiamas pašarų paėmimo metu. 

Maksimaliai atvira vieta gali siekti iki 10 m2.  

Planuojama ūkinė veikla 

Po planuojamos ūkinės veiklos plėtros pienininkystės komplekse bus laikoma 700 vnt. melžiamų 

karvių, 100 vnt. užtrūkusių ir besiveršiuojančių karvių, 860 vnt. prieauglio. Bendras sąlyginių 

galvijų vienetų skaičius sudarys 1177 SG. Planuojama bandos struktūra pateikiama 3 lentelėje. 

3 lentelė. Planuojama bandos struktūra 

Galvijų kategorija 
Galvijų skaičius, 

atitinkantis 1 SG 

Vienas 

galvijas 

sudarantis SG 

Galvijų skaičius 

ūkyje vnt. 

Galvijų skaičius, 

atitinkantis 

SG 

Melžiamos karvės 1 1 700 700 

Užtrūkusios karvės  1 1 100 100 

Veršeliai iki 12 mėn. 4 0,25 500 125 

Prieauglis 12-24 mėn. 1,4 0,7 360 252 

Iš viso: 1660 1177 

Galvijai bus laikomi 5-se tvartuose. Melžiamos karvės (300 vnt.) laikomos esamame tvarte Nr. 1, 

užtrūkusios karvės (100 vnt.) ir telyčios virš metų (360 vnt.) – rekonstruojamame tvarte Nr. 3, 

veršeliai iki metų (500 vnt.) laikomi esamame ir rekonstruojamame tvartuose – Nr. 2, 4. Buvusių 

fermų paskirties pastatų vietoje (unik. Nr. 4400-0852-5422, unik. Nr. 4400-0852-5488) projek-

tuojamas naujas melžiamų karvių tvartas. Tvarte Nr. 5 bus laikoma 400 vnt. melžiamų karvių. 

Projektuojamas melžiamų karvių tvartas „šalto“ tipo. Oro išmetimas bus neorganizuotas per išo-

rinėse sienose numatomas įrengti ventiliacines užuolaidas, taip pat stogo kraige projektuojamą 

vėdinimo kanalą. Galvijų šėrimas naujai projektuojamame tvarte, kaip ir esamuose tvartuose, 

vykdomas mechanizuotai, mobiliu pašarų dalintuvu, galvijai girdomi iš automatinių girdyklų. 

Mėšlas bus šalinamas skreperiais, kurie mėšlą per kritimo angas nukreips į mėšlo kanalą, po to - 

į siurblinę, iš kurios panardintu mėšlo siurbliu mėšlas bus perpumpuojamas į esamą (2 pav. pa-

žymėta Nr. 7) ir projektuojamą (2 pav. pažymėta Nr. 8) skysto mėšlo lagūnas. Projektuojamos 

skysto mėšlo lagūnos talpa 3557 m3. 

4 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos gyvulių išdėstymas tvartuose 

Tvarto 

Nr. 
Laikomi galvijai 

Galvijų 

skaičius 

vnt. 

Sąlyginių 

galvijų 

skaičius 

Galvijų amžius 
Mėšlo 

tipas 

Esamas tvartas Nr. 1 Melžiamos karvės  300 300 virš 24 mėn. Skystas 

Esamas tvartas Nr. 2 Veršeliai 160 40 iki 12 mėn. Kraikinis 

Esamas rekonstruojamas Užtrūkusios karvės  100 100 virš 24 mėn. Kraikinis 
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Tvarto 

Nr. 
Laikomi galvijai 

Galvijų 

skaičius 

vnt. 

Sąlyginių 

galvijų 

skaičius 

Galvijų amžius 
Mėšlo 

tipas 

tvartas Nr. 3 Telyčios  360 252 virš 12 mėn.  

Esamas rekonstruojamas 

tvartas Nr. 4 

Veršeliai 340 85 iki 12 mėn. Kraikinis 

Projektuojamas tvartas 

Nr. 5 

Melžiamos karvės 400 400 virš 24 mėn. Skystas 

Iš viso: 1660 1177   

Esamame tvarte Nr. 2 ir rekonstruojamuose tvartuose Nr. 3, 4 gyvulių laikymui bus taikoma tirš-

to mėšlo technologija. Tvartuose susidaręs tirštas mėšlas kaupiamas esamoje (2 pav. pažymėta 

Nr. 6) ir naujai projektuojamoje (2 pav. pažymėta Nr. 9) tiršto mėšlo aikštelėse. Esamos tiršto 

mėšlo aikštelės su aptarnavimo aikštele plotas 453 m2, tūris 800 m3. Projektuojamos tiršto mėšlo 

laikymo aikštelės su aptarnavimo aikštele plotas 2242 m2, tūris 4 732 m3. 

Susidarantis skystojo ir tirštojo mėšlo kiekis paskaičiuotas pagal Gerosios žemės ūkio praktikos 

kodekso 9 priede pateiktas rekomendacijas bei pagal “Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir pata-

rimai”, LR žemės ūkio ministerija, Vilainiai, 2007, 6.1–6.4 priedus. 

5 lentelė. Susidarančio skystojo mėšlo skaičiavimas 

Galvijai 
Sukaupiama per 1 mėn. 

skystojo mėšlo  m3 

Galvijų 

skaičius 
Iš viso m3 

Karvės, produktyvumas 10000 kg 

pieno  
1,6 700 1120 

KAUPIMO TRUKMĖ MĖN. 6 

IŠ VISO SKYSTOJO MĖŠLO PER NUMATOMĄ LAIKOTARPĮ M3 6720 

Papildomai priskaičiuojama 

Krituliai ant esamos skysto mėšlo lagūnos ir projektuojamos skysto mėšlo 

lagūnos paviršiaus  

(1498 m2 + 1417m2) x 0,037 m2 x 6 mėn. 

 

647 

Srutos ir užterštos lietaus nuotekos nuo tiršto mėšlo aikštelių  

Pagal „Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso 2 skyriaus 8 lentelę 

„Rekomenduojamas minimalus saugyklos tūris“, kuomet srutoms, įskaitant 

nuotekas iš tiršto kraikinio mėšlo 1 SG rekomenduojama talpa 2,5 m3. 

Ant tiršto mėšlo technologijos laikoma 500 vnt. veršelių (125 SG), 360 vnt. 

telyčių (252 SG) ir 100 vnt. užtrūkusių karvių (100 SG). Viso 477 SG. 

Srutų ir nuotekų kiekis susidarysiantis nuo tirštojo mėšlo aikštelių: 

477 SG x 2,5 m3  

1193 

Užterštos lietaus nuotekos nuo skysto mėšlo lagūnų aptarnavimo aikštelių 

(3,9m x7,5m x 4vnt.) x 0,037 m2 x 6 mėn. 

 

26 

Siloso sultys (2 proc. nuo esamų ir projektuojamų siloso tranšėjų tūrio). 

Esamų siloso tranšėjų tūris  7943 m3, projektuojamų 9720 m3. 

17663 m3 x 0,02  

353 

Gamybinės nuotekos pagal suvartojamo technologinio vandens skaičiavimus (7 

lentelė) 
1260 

Išvalytos buitinės nuotekos iš buitinių patalpų pagal geriamo vandens poreikį 

darbuotojams (8 lentelė) 
92 

Iš viso: 10 291 

Pienininkystės komplekse 6 mėn. laikotarpiu susidarysiantis skysto mėšlo kiekis - 10291 m3. 

Bendra esamos ir projektuojamos skysto mėšlo lagūnų talpa 8537 m3 (esama 4980 m3, 

projektuojama 3557 m3). 1754 m3 susidarančio skysto mėšlo kiekis srutovežiais (26 m3 talpos) 

bus priduodamas biodujų gamybai į biojėgainę (yra sudaryta sutartis). 

6 lentelė. Tirštojo mėšlo kiekio skaičiavimas 
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Galvijas 
Mėšlo iš vieno 

gyvulio per 1 mėn. m3 
Galvijų skaičius 

Iš viso mėšlo m3 

per 1 mėn. 

Veršeliai iki 6 mėn. 0,25 
250 (priimama 25 % 

nuo viso prieauglio) 
62,5 

Prieauglis 6-24 mėn. 0,8 610 488 

Užtrūkusios karvės 1,6 100 160 

Iš viso per 1 mėn. m3  710,5 

Kaupimo trukmė mėn. 6 

Iš viso: 4 263 

 

Pienininkystės komplekse 6 mėn. laikotarpiu susidarysiantis tiršto mėšlo kiekis 4263 m3. Bendra 

esamos ir projektuojamos tiršto mėšlo aikštelių talpa 5532 m3 (esamos tiršto mėšlo aikštelės su 

aptarnavimo aikštele plotas 453 m2, tūris 800 m3, projektuojamos plotas 2242 m2, talpa 

4 732 m3). 

Skystas mėšlas iš rezervuarų bei tirštas mėšlas iš mėšlidės naudojamas laukams tręšti. Tręšimas 

vykdomas pagal iš anksto suderintus tręšimo planus. Visas planuojamų laikyti galvijų kiekis 

sudaro 1177 SG. Paskaičiuotas plotų poreikis visam sukauptam mėšlo kiekiui paskleisti būtų 594 

ha (7 lentelė). Biržų rajono Kirdonių ŽŪB deklaruota 1905,39 ha žemės naudmenų. Šis turimas 

dirbamų laukų kiekis yra pakankamas tręšimui. Visas susidaręs mėšlas tvarkomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. 

liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms 

tvarkyti aprašo patvirtinimo“ reikalavimais.  

7 lentelė. Minimalaus ploto poreikis metinio tiršto mėšlo įterpimui ir srutų išlaistymui 

Galvijai Galvijų skaičius 
Vienas galvijas 

atitinkantis SG 
SG 

Skleidimo 

plotas SG ha 
Skleidimo plotas ha 

Karvės 800 1 800 0,59 472 

Veršeliai iki 12 mėn. 500 0,25 125 0,15 19 

Prieauglis 12-24 mėn. 360 0,7 252 0,41 103 

 Iš viso: 594 

Minimalaus ploto poreikio metinio tiršto mėšlo įterpimui ir srutų išlaistymui skaičiavimai atlikti 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų 

mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo patvirtinimo“.  

Esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas 

Esama Biržų rajono Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso veikla vykdoma sklypuose ir pas-

tatuose, kurių adresai: Plento g. 36A (kad. Nr. 3615/0004:506), Plento g. 36 (kad. Nr. 

3615/0004:453), Plento g. 32 (kad. Nr. 3615/0004:27), Plento g. 34 (kad. Nr. 3615/0004:21), 

Plento g. 28A (kad. Nr. 3615/0004:21), Plento g. 40 (kad. Nr. 3615/0004:299), Plento g. 42 (kad. 

Nr. 3615/0004:18), Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (1 pav.)  

12

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


 
 

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

 

   1 pav. Esamos ūkinės veiklos situacijos planas 

Planuojamos ūkinės veiklos plėtra numatoma sklypuose, kurių adresas: Plento g. 32 (kad. Nr. 

3615/0004:27), Plento g. 44 (kad. Nr. 3615/0004:452), Plento g. 36A (kad. Nr. 3615/0004:506) 

Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 
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  2 pav. Esamų ir projektuojamų pastatų ir statinių išdėstymas 

Plėtra numatoma sklype adresu Plento g. 44 (unik. Nr. 4400-1953-3851), Kirdonių k., Pabiržės 

sen., Biržų r. sav. Sklype, nugriovus du esamus fermų paskirties pastatus (unik. Nr. 4400-0852-

5422, unik. Nr. 4400-0852-5488) bei gamybos-pramonės paskirties pastatą-svarstykles (unik. Nr. 

4400852-5444), jų vietoje planuojama 400 melžiamų karvių karvidės statyba.  

3.4 Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo 

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

veikla) 

Planuojamai ūkinei veiklai yra atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir gauta atsakingos 

institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros – išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas 

(atrankos išvada pateikta PVSV ataskaitos 4 priede). Tolimesni nagrinėjamo pienininkystės 

komplekso plėtros etapai: 

• poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos parengimas, sanitarinės apsaugos 

zonos tikslinimas, derinimas; 

• planuojamos statyti karvidės, skysto mėšlo lagūnos, tiršto mėšlo aikštelės, siloso tranšėjų, 

esamų pastatų rekonstravimo statybos techninio projekto rengimas ir statybos leidimų 

gavimas; 

• statybos darbai. 

Ūkinės veiklos vykdytojas stabdyti veiklos neplanuoja. Pienininkystės kompleksas veiklą vykdys 

neterminuotai.  

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;  

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas priešprojekti-

nėje stadijoje prieš gaunant statybą leidžiantį dokumentą, siekiant įvertinti esamos ir planuoja-

mos ūkinės veiklos sąlygojamą fizinę ir cheminę taršą ir tikslinti objekto sanitarinės apsaugos 

zoną. Atsakingai institucijai pritarus siūlomai SAZ ribai, ji bus įteisinta teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

Planuojami statyti ir rekonstruoti objektai (tvartai, skysto mėšlo lagūna, tiršto mėšlo aikštelė, 

siloso tranšėjos) bus statomi esamumuose žemės ūkio paskirties sklypuose, šalia esamų pastatų. 

Planuojamos naujos karvidės statyba numatoma buvusių fermų paskirties pastatų (unik. Nr. 

4400-0852-5422, unik. Nr. 4400-0852-5488) bei gamybos-pramonės paskirties pastato-

svarstyklių (unik. Nr. 4400852-5444) vietoje. 
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3.6 Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

Vietos ir technologijos alternatyvos nesvarstomos. Nagrinėjamame pienininkystės komplekse 

ūkinė veikla jau vykdoma, planuojama tik jos plėtra (bus didinimas laikomų galvijų skaičius iki 

1177 SG, rekonstruojami ir projektuojami nauji tvartai, projektuojama skysto mėšlo lagūna, tirš-

to mėšlo aikštelė, siloso tranšėjos).  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti (patikslinti) objekto sani-

tarinės apsaugos zoną. 

4 Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė 

4.1 Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis 

Esama ūkinė veikla vykdoma septyniuose Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. sklypuose, 

kurių adresai: Plento g. 28A, Plento g. 32, Plento g. 34, Plento g. 36, Plento g. 36A, Plento g. 40, 

Plento g. 42. Planuojama plėtra apims tris sklypus: du jau naudojamus (Plento g. 32, Plento g. 

36A) ir vieną naują (Plento g. 44).  

 

  3 pav. Situacijos planas artimiausių gyvenamų teritorijų atžvilgiu (www.regia.lt) 

Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai nuo pienininkystės komplekso sklypų ribos (3 pav.): 

• gyvenamosios paskirties pastatas, esantis už 35 m pietrytinėje pusėje (adresas: Plento g. 

30, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav.). Artimiausias gyvenamosios paskirties 

pastatas nuo esamo tvarto nutolęs 117 m, nuo rekonstruojamo tvarto – 153 m, nuo 

projektuojamos tiršto (kraikinio) mėšlo aikštelės – 145 m; 
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• gyvenamosios paskirties pastatas, esantis už 295 m pietrytinėje pusėje (adresas: Plento g. 

24, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav.); 

• kiti artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai, esantys Kirdonių kaime, kitoje Plento g. 

pusėje, nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolę 174-289 m atstumu šiaurės 

vakarinėje pusėje (Sodžiaus g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pušyno g. 1, 3, 5, 7, Kirdonių k., 

Pabiržės sen., Biržų r. sav.). 

Informacija apie artimiausius gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektus pateikiama 

PVSV ataskaitos 4.4 poskyryje „Ūkinės veiklos įvertinimas“.  

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  

Esama veikla 

Esama Biržų rajono Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso veikla vykdoma sklypuose, kurių 

adresai Biržų r. sav., Pabiržės sen., Kirdonių k.: 

• Plento g. 36A (kad. Nr. 3615/0004:506), sklypo plotas 1,7834 ha,  

• Plento g. 36 (kad. Nr. 3615/0004:453), sklypo plotas 0,200 ha,  

• Plento g. 32 (kad. Nr. 3615/0004:27), sklypo plotas 2,5584 ha,  

• Plento g. 34 (kad. Nr. 3615/0004:21), sklypo plotas 0,5308 ha,  

• Plento g. 28A (kad. Nr. 3615/0004:508), sklypo plotas 1,5641 ha,  

• Plento g. 40 (kad. Nr. 3615/0004:299), sklypo plotas 0,2565 ha,  

• Plento g. 42 (kad. Nr. 3615/0004:18), sklypo plotas 0,0787 ha,  

Visi šie sklypai nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, valstybinės žemės patikėjimo 

teise – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Kirdonių ŽŪB šiuos sklypus 

valdo pagal valstybinės žemės sklypų nuomos sutartis. Esamos ūkinės veiklos visų žemės sklypų 

paskirtis – žemės ūkio. 

Planuojama veikla (plėtra) 

Biržų rajono Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso plėtra numatoma sklypuose, kurių 

adresai: Plento g. 32 (kad. Nr. 3615/0004:27), Plento g. 44 (kad. Nr. 4400-1953-3851) ir Plento 

g. 36A (kad. Nr. 315/0004:506), Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav.: 

• sklypo (4 pav. pažymėtas Nr. 1), esančio adresu: Plento g. 32 (kad. Nr. 3615/0004:27), 

Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav., naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Žemės sklypo 

plotas 2,5584 ha. Sklype planuojama esamo pastato-karvidės (unik. Nr. 3697-7022-0014) 

ir pastato-dirbtuvės (unik. Nr. 3697-7022-0025) rekonstravimas bei naujos skysto mėšlo 

lagūnos (plotas 1417 m2, tūris 3557 m3) ir tiršto mėšlo aikštelės statyba (2242 m2, tūris 4 

732 m3); 

• sklypo (4 pav. pažymėtas Nr. 2), esančio adresu: Plento g. 44 (kad. Nr. 3615/0004:452), 

Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav., naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Žemės sklypo 

plotas 1,2260 ha, nuosavybė – Lietuvos Respublika, valstybinės žemės patikėtinis – Na-

cionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kirdonių ŽŪB šį sklypą valdo pa-
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gal valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį. Sklype planuojama griauti du esamus fermų 

paskirties pastatus (unik. Nr. 4400-0852-5422, unik. Nr. 4400-0852-5488) bei gamybos-

pramonės paskirties pastatą-svarstykles (unik. Nr. 4400-0852-5444). Nugriautų fermos 

paskirties pastatų vietoje planuojama naujos 400 vietų melžiamų karvių karvidės statyba 

(užstatymo plotas 4707 m2); 

• sklypo (4 pav. pažymėtas Nr. 3), esančio adresu: Plento g. 36A (kad. Nr. 3615/0004:506), 

Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav., naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Žemės sklypo 

plotas 1,7834 ha. Sklype planuojama siloso tranšėjų statyba (užstatymo plotas 3651 m2). 

 

 4 pav. Planuojamos ūkinės veiklos sklypai su gretimybėmis (www.regia.lt)  

Žemės sklypo (kad. Nr. 3615/0004:27), esančio adresu: Plento g. 32, Kirdonių k., Pabiržės sen., 

Biržų r. sav. (4 pav. pažymėtas Nr. 1), specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra šios: 

• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 

zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), 0,1402 ha; 

• Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis), 2,5584 ha; 

• Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis skirsnis), 2,5584 ha; 

• Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis 

skirsnis), 2,5584 ha; 

• Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupi-

mo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (VI skyrius, pirmasis skirs-

nis), 2,5584 ha; 
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• Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 0,3605 ha. 

Žemės sklypo (kad. Nr. 3615/0004:452), esančio adresu: Plento g. 44, Kirdonių k., Pabiržės sen., 

Biržų r. sav. (4 pav. pažymėtas Nr. 2), specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra šios:  

• Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis), 1,226 ha; 

• Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis skirsnis), 1,226 ha; 

• Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), 

1,226 ha; 

• Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), 

1,226 ha; 

• Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 0,03 ha. 

Žemės sklypo (kad. Nr. 315/0004:506), esančio adresu: Plento g. 36A, Kirdonių k., Pabiržės 

sen., Biržų r. sav. (4 pav. pažymėtas Nr. 3), specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra šios:  

• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 

zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), 0,0362 ha; 

• Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis), 1,7834 ha; 

• Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis skirsnis), 1,7834 ha; 

• Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupi-

mo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (VI skyrius, pirmasis skirs-

nis), 1,7834 ha; 

• Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 0,1381 ha. 

Žemės sklypo (kad. Nr. 3615/0004:453), esančio adresu: Plento g. 36, Kirdonių k., Pabiržės sen., 

Biržų r. sav., specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra šios: 

• Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis), 0,2 ha; 

• Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis skirsnis), 0,2 ha; 

• Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), 0,2 

ha; 

• Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), 0,2 

ha; 

• Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 0,01 ha. 

Žemės sklypo (kad. Nr. 3615/0004:21), esančio adresu: Plento g. 34, Kirdonių k., Pabiržės sen., 

Biržų r. sav., specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra šios: 

• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 

zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), 0,0365 ha; 

• Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis), 0,5308 ha; 

• Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis skirsnis), 0,5308 ha; 

• Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis 

skirsnis), 0,5308 ha; 
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• Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupi-

mo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (VI skyrius, pirmasis skirs-

nis), 0,5308 ha; 

• Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 0,0536 ha. 

Žemės sklypo (kad. Nr. 3615/0004:508), esančio adresu: Plento g. 28A, Kirdonių k., Pabiržės 

sen., Biržų r. sav., specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra šios: 

• Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis), 1,5641 ha; 

• Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis skirsnis), 1,5641 ha; 

• Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupi-

mo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (VI skyrius, pirmasis skirs-

nis), 1,5641 ha; 

• Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 0,1381 ha. 

Žemės sklypo (kad. Nr. 3615/0004:299), esančio adresu: Plento g. 40, Kirdonių k., Pabiržės sen., 

Biržų r. sav., specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra šios: 

• Kraštovaizdžio draustiniai (V skyrius, dvidešimt antrasis skirsnis), 0,2565 ha; 

• Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis), 0,2565 ha; 

• Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis), 0,2565 ha; 

• Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis skirsnis), 0,2565 ha; 

• Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupi-

mo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (VI skyrius, pirmasis skirs-

nis), 0,2565 ha; 

• Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 0,006 ha; 

• Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III sky-

rius, vienuoliktas skirsnis), 0,006 ha. 

Žemės sklypo (kad. Nr. 3615/0004:18), esančio adresu: Plento g. 42, Kirdonių k., Pabiržės sen., 

Biržų r. sav., specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra šios: 

• Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis), 0,0787 ha; 

• Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis skirsnis), 0,0787 ha; 

• Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis 

skirsnis), 0,0787 ha; 

• Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupi-

mo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (VI skyrius, pirmasis skirs-

nis), 0,0787 ha; 

• Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 0,006 ha. 

Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašų kopijos pateiktos Priede Nr. 4. 
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4.3 Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų 

surinkimas, valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir 

panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.) 

Esamoje pienininkystės komplekso teritorijoje infrastruktūra (elektros tiekimo, ryšio linijos, van-

dentiekis, privažiavimo keliai) yra išvystyta. Papildomai tiesti kelių neplanuojama. 

Elektros energija. Ūkinės veiklos metu patalpų apšvietimui ir aptarnaujančio personalo patalpų 

šildymui bus naudojama elektros energija. Planuojamas sunaudoti elektros energijos kiekis per 

metus 165459 kWh.  

Vanduo tiekiamas iš centralizuotų vandentiekio tinklų ir iš Biržų rajono Kirdonių ŽŪB 

priklausančiame sklype (adresu Plento g. 36A) esančio gręžinio, kurio Nr. 73610. Vanduo 

komplekse naudojamas gyvulių girdymui, technologiniam procesui, buitinėms darbuotojų 

reikmėms. Geriamo vandens poreikis – 38 402 m3/metus (38 219 m3/metus gyvulių poreikiams, 

183 m3/metus darbuotojų buitinėms reikmėms).  

8 lentelė. Technologinio vandens skaičiavimas 

Etapas Per parą litrų Per parą m3 

Linijų plovimas – 600 l x 3kartus=1800 l x 2 melžimai 3600 3,6 

Melžimo aikštelės, surinkimo gardo plovimas 2000 2,0 

Melžiamos karvės 600 vnt. (1 karvė 1 l vandens x 2 melžimai) 1200 1,2 

Šaldytuvų plovimas 200 0,2 

 

Viso per parą m3 7,0 

Per mėn. m3 210 

Per 6 mėn. m3 1260 

 

9 lentelė. Geriamo vandens poreikio skaičiavimas 

Vandens vartotojas Norma, litrais Parai, litrais Parai, m3 Metams, m3 

Melžiamos karvės 700 vnt.  100,0 70 000 70,0 25 550 

Užtrūkusios ir besiveršiuojančios karvės 100 vnt. 55,0 5 500 5,5 2 008 

Telyčios 12-24 mėn. 360 vnt. 37,5 13 500 13,5 4 928 

Prieauglis 6-12 mėn. 250 vnt.  25,0 6250 6,3 2300 

Veršeliai iki 6 mėn. 250 vnt. 10,0 2 500 2,5 913 

Personalui 21 vnt. 25,0 525 0,5 183 

Technologinis vanduo* - 7000 7,0 2520 

 Iš viso: 105,3 38 402 

* pagal technologinio vandens skaičiavimų 8 lentelę. 

 

Nuotekos. Skystas mėšlas, gamybinės ir užterštos paviršinės nuotekos bus kaupiamos esamoje ir 

projektuojamoje skysto mėšlo lagūnose. 

Buitinės nuotekos. Buitinėse patalpose susidarančių buitinių nuotekų kiekis yra prilyginamas su-

naudojamo vandens kiekiui. Pienininkystės komplekse ūkio-buitinių nuotekų susidarys apie 0,5 

m3/parą, 183 m3/metus. Buitinės nuotekos valomos 0,8 m3/parą našumo biologinio nuotekų valy-

mo įrenginiuose (Traidenis NV-1a). Išvalytos buitinės nuotekos nuvedamos į esamą skysto mėšlo 

siurblinę, iš kurios patenka į skysto mėšlo lagūną. 

Gamybinės nuotekos. Ūkinės veiklos metu gamybinės nuotekos susidarys nuo pieno bloke esan-

čios melžimo aikštelės, mėšlidės ir siloso tranšėjų. Gamybinės nuotekos iš pieno bloko surenka-

mos siurblinėje, o iš ten paduodamos į skysto mėšlo lagūnas bei kartu su skystuoju mėšlu naudo-
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jamos laukams tręšti. Gamybinių nuotekų kiekis atitinka suvartojamo technologinio vandens kiekį. 

Šešių mėnesių laikotarpiu susidarys 1260 m3, per metus – 2520 m3 gamybinių nuotekų. 

Nuo esamos ir projektuojamos tiršto mėšlo aikštelių ir jų aptarnavimo aikštelių išsiskyrusios srutos 

ir lietaus nuotekos surenkamos ir nukreipiamos į esamą ir projektuojamą skysto mėšlo lagūnas bei 

kartu su skystuoju mėšlu panaudojamos laukams tręšti. Nuo tiršto mėšlo aikštelių šešių mėnesių 

laikotarpiu susidarys 1193 m3 nuotekų, per metus - 2396 m3. 

Iš siloso tranšėjų išsiskyrusios siloso sultys bei susidarančios nuotekos nuo užterštų dangų (skysto 

mėšlo lagūnų aptarnavimo aikštelių) surenkamos į skysto mėšlo kaupimo lagūnas bei kartu su 

skystuoju mėšlu panaudojamos laukams tręšti. Nuo siloso tranšėjų per metus susidarys 353 m3, 

nuo užterštų dangų - 56 m3.  

Paviršinės (lietaus) nuotekos. Nuo taršių krituliams atvirų paviršių, tokių kaip tiršto mėšlo, skysto 

mėšlo lagūnų aptarnavimo aikštelių, susidarančios paviršinės nuotekos sutvarkomos kaip gamybi-

nės, surenkamos į gelžbetoninius šulinėlius, išpumpuojamos ir nukreipiamos į skysto mėšlo lagū-

nas. Jų kiekiai pateikti prie gamybinių nuotekų aprašymo.  

Paviršinės nuotekos susidarys nuo esamų, rekonstruojamų ir naujai planuojamo statyti pastato sto-

gų bei teritorijoje esamų ir planuojamų kelių ir aikštelių skirtų transporto manevravimui. Šios nuo-

tekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. 

įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento nuostatomis.   

Švarus lietaus vanduo nuo pastatų stogų nebus užterštas pavojingomis medžiagomis ir lietvamz-

džiais bus nuvedamos į teritorijos žaliuosius plotus. 

Paviršinės nuotekos nuo kietų žvyro dangų – privažiavimų ir aikštelių -  nesurenkamos. Nuo kietų 

dangų paviršinės nuotekos paviršiaus formavimo priemonėmis nuvedamos į teritorijos žaliuosius 

plotus. 

Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, komplekse nėra galimai teršiamų teritori-

jų. Per metus susidarys 16259 m3/metus paviršinių nuotekų nuo pastatų stogų ir 4431 m3/metus 

nuotekų nuo teritorijoje esančių ir planuojamų kietų dangų. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas.  

Visos ūkyje susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-85 patvirtintais Atliekų tvarkymo taisyklių reikala-

vimais (Žin., 1999, Nr. 63-2065; su vėlesniais pakeitimais).  

Objekto eksploatavimo metu susidarysiančios atliekos: šienainio plėvelė 2 t/metus (kodas 02 01 04 

(sutartis su UAB „Virginijus ir Ko“)), tepalai 200 l/metus (kodas 13 02 08 (sutartis su UAB „At-

liekų tvarkymo centras“), liuminescencinės lempos iki 15 vnt./metus (kodas 20 01 21 (sutartis su 

UAB „Atliekų tvarkymo centras“), medicininės atliekos 50 kg/metus (kodas 18 01 03 (sutartis su 

UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“), buitinės atliekos ~1 t/metus (kodas 20 03 01 (sutartis su 

UAB „Ecoservice“). 

Visi nugaišę gyvuliai (atliekų kodas 02 01 02) surenkami ir utilizuojami gyvūninių atliekų perdir-

bimo įmonėje UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“.  
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Statybinės atliekos statybvietėje bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos mi-

nistro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių pat-

virtinimo“ (Žin. 2007, Nr.10-403, su vėlesniais pakeitimais).  

Statybinės atliekos statybvietėje bus rūšiuojamos į susidarančias perdirbimui tinkamas atliekas ir 

pakartotiniam naudojimui tinkamas konstrukcijas (medžiagas) bei rūšiuojamos kitos atliekos – ant-

rinės žaliavos, pavojingos atliekos. Netinkamos naudoti, pavojingos atliekos bus tvarkomos suda-

rius sutartis su atliekų tvarkytojais, tuo tarpu tinkamos antriniam panaudojimui (betonas, mediena) 

bus tvarkomos ūkio būdu. 

Susisiekimo, privažiavimo keliai 

Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso teritorija pasiekiama privažiavimu iš ūkinės veiklos 

sklypų šiaurinėje pusėje esančios Plento gatvės (krašto kelias Nr. 125 Biržai-Raubonys). Prie 

naujai statomo karvidės pastato ir kitų statinių bus projektuojami vidiniai privažiavimai, aptarna-

vimo aikštelės. 

Autotransporto judėjimo vidaus keliais trajektorija yra pateikta triukšmo sklaidos žemėlapiuose 

(PVSV ataskaitos 3 priedas).  

Transporto priemonių įvažiavimas į sklypą įrengtas šiaurinėje sklypo pusėje. Įvažiavimo 

/išvažiavimo galimybių į/iš įmonės teritoriją schema pateikta 5 pav. 

 

5 pav. Privažiavimo ir išvažiavimo prie įmonės teritorijos schema (www.maps.lt) 

Sutartinis žymėjimas: 
  Transporto judėjimo kryptis  

                   į įmonės teritoriją ir iš jos 

Biržų rajono Kirdonių ŽŪB  
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4.4 Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas  

Aplink pienininkystės kompleksą vyrauja žemės ūkio paskirties žemės sklypai (dirbama žemė, 

augalininkystė).  

Kirdonių kaimą nuo nagrinėjamo gyvulininkystės komplekso skiria Plento g. (krašto kelias 125 

Biržai-Raubonys), kaimo gyvenamieji namai išdėstyti nuo nagrinėjamo komplekso šiaurės 

kryptimi.  

Visuomeninės, rekreacinės paskirties objektų gretimybėse nėra.  

Pagal Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinio brėžinio sprendinius, 

planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra Biržų regioniniame parke, esamoje užstatytoje, 

urbanizuotoje teritorijoje (6 pav.). 

Pagal Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano kultūros paveldo, rekreacijos ir 

turizmo plėtojimo brėžinio sprendinius, planuojamos ūkinės veiklos teritorija priskiriama labai 

didelio rekreacinio potencialo kategorijos arealui. 

Artimiausia rekreacinė teritorija – Likėnų parkas – nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribos 

nutolęs 4,2 šiaurės rytų kryptimi. 

 

6 pav. Fragmentas iš Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano. Pagrindinio brėžinio 

sprendiniai (https://www.birzai.lt/teritoriju-planavimas-ir-zemetvarka/patvirtinti-teritoriju-planavimo-

dokumentai/bendrieji-planai/438) 

Gyvenamosios teritorijos. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2020 m.), 

Biržų rajono savivaldybėje gyveno 22500 gyventojų, Pabiržės apylinkių seniūnijoje – 1726 

gyventojai (2011 m.), Kirdonių kaime – 456 gyventojai (2011 m.). Artimiausios kitos 

apgyvendintos teritorijos:  
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• Gerkiškė, nuo PŪV teritorijos nutolusi ~2,9 km rytų kryptimi;  

• Pabiržė, nuo PŪV teritorijos nutolusi ~3,5 km rytų kryptimi; 

• Daumėnai, nuo PŪV teritorijos nutolę ~1,7 km pietryčių kryptimi; 

• Gulbinai, nuo PŪV teritorijos nutolę ~1,6 km pietų kryptimi; 

• Spalviškiai, nuo PŪV teritorijos nutolę ~1,2 km pietų kryptimi; 

• Juodeišiai, nuo PŪV teritorijos nutolę ~1,2 km vakarų kryptimi. 

Atstumas nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribos iki Pabiržės ~3,5 km, iki Biržų – ~8,9 

km. 

Esamos ūkinės veiklos sklypo gretimybėje (adresas: Plento g. 28A, Kirdonių k., Pabiržės sen., 

Biržų r. sav., kad. Nr. 3615/0004:508) yra gyvenamos paskirties sklypas (3 pav.). 

Visuomeninės paskirties objektai. Artimiausias visuomeninės paskirties pastatas – Biržų rajono 

Kirdonių universalus daugiafunkcis centras, esantis Žalgirio g. 17, Kirdonys, Biržų r. Pastatas 

nuo esamo pienininkystės komplekso sklypo, adresu: Plento g. 36A, Kirdonių k., Pabiržės sen., 

Biržų r. sav., kad. Nr. 3615/0004:506, nutolęs 550 m atstumu šiaurės kryptimi. Tuo tarpu nuo 

sklypų ribos, kuriuose planuojama plėtra, adresu: Plento g. 44 (kad. Nr. 3615/0004:452) ir Plento 

g. 32 (kad. Nr. 3615/0004:27), Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav., nutolęs 660 m ir 705 m 

šiaurės kryptimi. 

Kiti artimiausi visuomeninės paskirties pastatai – Pabiržės pagrindinė mokykla ir Biržų rajono 

savivaldybės Jurgio Bielinio bibliotekos Pabiržės struktūrinis padalinys, esantys adresu Likėnų 

g. 10 ir Biržų g. 2, Pabiržė, Biržų r. Pastatai nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypų ribų nutolę 

3,9 km, 4 km šiaurės rytų kryptimi. 

5 Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką 

visuomenės sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio poveikio 

kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas 

Atliekant Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso ūkinės veiklos plėtros poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimą yra identifikuoti taršos šaltiniai: 

• Cheminės taršos šaltiniai (oro užterštumas amoniaku, lakiaisiais organiniais junginiais, 

anglies monoksidu, azoto oksidais, kietosiomis dalelėmis, sieros dioksidu, o taip pat kva-

pais); 

• Fizikinės taršos šaltiniai: triukšmas nuo mobilių – autotransporto bei su ūkine veikla susi-

jusių taršos šaltinių (technologinė įranga, krovininis ir lengvasis autotransportas). 

Šių veiksnių bei taršos šaltinių detalus aprašymas bei prognozuojami taršos dydžiai pateikiami 

5.1.-5.3. skyriuose.  
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5.1 Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 

sveikatai, vertinimas 

Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių 

Šiuo metu Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekse eksploatuojami 4 stacionarūs aplinkos oro 

taršos šaltiniai (toliau - o. t. š.): 

• neorganizuotas o. t. š. Nr. 603 – esamas 300 vietų melžiamų karvių tvartas, esantis skly-

pe adresu: Plento g. 36A, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėtas 

Nr.1). Tvarte šiuo metu laikoma 197 vnt. melžiamų karvių ir 42 vnt. užtrūkusių karvių, 

po plėtros bus laikoma 300 vnt. melžiamų karvių. Oras iš tvarto pasišalina natūraliai per 

išorinėse sienose įrengtas ventiliacines užuolaidas ir stogo kraige įrengtą ventiliacinį ka-

nalą. Galvijų laikymo tvarte metu į aplinkos orą išsiskiria amoniakas (NH3), lakieji orga-

niniai junginiai (LOJ), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5); 

• neorganizuotas o. t. š. Nr. 604 – esamas prieauglio tvartas, esantis sklype adresu: Plento 

g. 34, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėtas Nr. 2). Tvarte šiuo metu 

laikoma 188 vnt. prieauglio, po plėtros bus laikoma 160 vnt. veršelių iki 12 mėn. Oras iš 

tvarto pasišalina natūraliai. Galvijų laikymo tvarte metu į aplinkos orą išsiskiria amonia-

kas (NH3), lakieji organiniai junginiai (LOJ), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5); 

• neorganizuotas o. t. š. Nr. 605 – esama kraikinio (tiršto) mėšlo aikštelė, esanti sklype ad-

resu: Plento g. 34, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėta Nr. 6). Jos 

plotas – 453 m2. Iš kraikinio mėšlo laikymo vietos išsiskiria amoniakas (NH3), azoto ok-

sidai (NOx); 

• neorganizuotas o. t. š. Nr. 606 – skysto mėšlo lagūna, esanti adresu: Plento g. 32, Kirdo-

nių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėta Nr. 7). Jos talpa – 4980 m3. Iš lagū-

nos išsiskiria amoniakas (NH3), azoto oksidai (NOx). 

Be šių, aukščiau aprašytų esamų aplinkos oro taršos šaltinių, komplekso teritorijoje eksploatuo-

jami 4 o. t. š. (Nr. 612-615), iš kurių skiriasi tik kvapai. Išsamesnis jų aprašymas pateiktas PVSV 

ataskaitos 5.2 papunktyje. 

Pienininkystės komplekso plėtros metu projektuojami ar rekonstruojami 5 stacionarūs oro taršos 

šaltiniai: 

• neorganizuoti o. t. š. Nr. 608 ir 609 - rekonstruojami esami tvartai, esantys sklype adre-

su: Plento g. 32, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėti plane Nr. 3 ir 

4). Tvartuose numatoma laikyti užtrūkusias karves bei prieauglį (viso 437 SG). Oras iš 

tvartų pasišalins natūraliai per ventiliacinius kanalus. Galvijų laikymo tvarte metu į ap-

linkos orą išsiskirs amoniakas (NH3), lakieji organiniai junginiai (LOJ), kietosios dalelės 

(KD10 ir KD2,5); 

• neorganizuotas o. t. š. Nr. 607 – projektuojama tiršto (kraikinio) mėšlo aikštelė, planuo-

jama sklype adresu: Plento g. 32, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymė-

ta Nr. 9). Joje bus laikomas rekonstruojamuose tvartuose susidaręs tirštas mėšlas. Iš tiršto 

(kraikinio) mėšlo aikštelės išsiskirs amoniakas (NH3), azoto oksidai (NOx); 

• neorganizuotas o. t. š. Nr. 610 – projektuojama skysto mėšlo lagūna, planuojama sklype 

adresu: Plento g. 32, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėta Nr.8). Iš 

skysto mėšlo lagūnos išsiskirs amoniakas (NH3), azoto oksidai (NOx); 
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• neorganizuotas o. t. š. Nr. 611 – projektuojamas melžiamų karvių tvartas, planuojamas 

sklype adresu: Plento g. 44, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėtas 

Nr. 5). Tvarte planuojama laikyti 400 vnt. melžiamų karvių. Oras iš tvarto pasišalins na-

tūraliai per išorinėse sienose įrengtas ventiliacines užuolaidas ir stogo kraige įrengtą ven-

tiliacinį kanalą. Melžiamų karvių laikymo tvarte metu į aplinkos orą išsiskirs amoniakas 

(NH3), lakieji organiniai junginiai (LOJ), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5). 

Be šių, aukščiau aprašytų projektuojamų ar rekonstruojamų aplinkos oro taršos šaltinių, komp-

lekso teritorijoje planuojami 3 o. t. š. (Nr. 616-618), iš kurių skirsis tik kvapai. Išsamesnis jų ap-

rašymas pateiktas PVSV ataskaitos 5.2 papunktyje. 

Aplinkos oro taršos šaltinių su kvapo šaltiniais schema pateikta 2 priede. Vertinamų aplinkos oro 

taršos šaltinių fiziniai parametrai pateikti 10-oje lentelėje, o esama ir numatoma tarša į aplinkos 

orą - 11-oje lentelėje. Aplinkos oro teršalų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių kiekiai (išs-

kyrus amoniako, įvertinus taršos mažinimo priemones) pateikti vadovaujantis „UAB „Statybos 

valdymo biuras“ 2021 m. parengta atrankos informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos – Biržų 

rajono Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso plėtros – poveikio aplinkai vertinimo.  

Išsiskirsiančio amoniako kiekiai apskaičiuoti įvertinus ūkinės veiklos objekte numatytą naudoti 

probiotiką „ProbioStopOdor“ („SCD Odor Away“ probiotinė kompozicija) – amoniako, o taip 

pat ir kvapo mažinimo priemonę. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos parengtą 

projektą „Tvartų ir galvijų kompleksų higienizavimas ir biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas 

taikant biotechnologinius metodus“ probiotikas amoniako išsiskyrimą galvijų auginime sumaži-

na 5-6 kartus. Atliekant amoniako emisijos skaičiavimus iš galvijų laikymo tvartų, mėšlo tvar-

kymo aikštelių ir srutų lagūnų, dėl biopreparato naudojimo, įvertintas amoniako emisijos suma-

žėjimas 80 %. Informacija apie probiotiką pateikta priede Nr. 3 „Informacija apie planuojamą 

naudoti probiotiką“. 

Be to, vadovaujantis metodikoje EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, 

3B skyriuje „Manure management“ pateikiama nuoroda į „Guidance document on preventing 

and abating ammonia emissions from agricultural sources“ dokumentą, kuriame aprašomos a-

moniako emisijų mažinimo priemonės žemės ūkyje 

(https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/EB/ECE_EB.AIR_120_ENG.pdf), 

ir jo 41 puslapyje esančia 12 lentele, į aplinkos orą patenkančios amoniako ir azoto oksidų emisi-

jos dėl natūraliai susidarančios plutos iš skysto mėšlo rezervuarų sumažėja 40 %. Papildomai 

dengiant rezervuarus ir tiršto mėšlo aikštelę 20 cm šiaudų sluoksniu, į aplinkos orą patenkančios 

amoniako ir azoto oksidų emisijos sumažėja dar 40 %. 

10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 

Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) 

vietoje 

Teršalų 

išmetimo 

trukmė, 

val./metus 
pavadinima

s 
Nr. 

koordinatės 

X;Y 

Išskyrimo 

aukštis, 

m 

išmetimo 

angos 

matmenys, m 

srauto 

greitis, 

m/s 

Tempe-

ratūra, 
oC 

tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Plento g. 36A, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 

Esamas 

melžiamų 

karvių 

tvartas 

(Nr.1) 

603* 
6225837 

536424 
13,15 36,0 x 97,0 5,0 0 0,981 8760 

Plento g. 34, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 
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Taršos šaltiniai 

Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) 

vietoje 

Teršalų 

išmetimo 

trukmė, 

val./metus 
pavadinima

s 
Nr. 

koordinatės 

X;Y 

Išskyrimo 

aukštis, 

m 

išmetimo 

angos 

matmenys, m 

srauto 

greitis, 

m/s 

Tempe-

ratūra, 
oC 

tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Esamas 

prieauglio 

tvartas 

(Nr.2) 

604* 
6225784 

536549 
5,0 22,0 x 49,0 5,0 0 0,981 8760 

Esama tiršto 

mėšlo 

aikštelė 

(Nr.6) 

605* 
6225757 

536537 
2,2 19,2 x 19,5 5,0 0 0,981 8760 

Plento g. 32, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 

Esama 

skysto 

mėšlo 

lagūna 

(Nr.7) 

606* 
6225691 

536429 
2,5 38,7 x 38,7 5,0 0 0,981 8760 

Projektuoja

ma tiršto 

mėšlo 

aikštelė 

(Nr.9) 

607** 
6225665 

536527 
2,5 

19 x 70 x 45 x 

75  

(2242 m2) 

5,0 0 0,981 8760 

Rekonstruoj

amas tvartas 

(Nr.3) 

608** 
6225745 

536488 
7,4 47,0 x 100,0 5,0 0 0,981 8760 

Rekonstruoj

amas tvartas 

(Nr.4) 

609** 
6225725 

536453 
5,2 17,0 x 100,0 5,0 0 0,981 8760 

Projektuoja

ma skysto 

mėšlo 

lagūna 

(Nr.8) 

610** 
6225653 

536461 
2,5 

25 x 41 x 45  

(1417 m2) 
5,0 0 0,981 8760 

Plento g. 44, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 

Projektuoja

mas 

melžiamų 

karvių 

tvartas 

(Nr.5) 

611** 
6225798,0    

536362,0 
13,15 36,0 x 130,0 5,0 0 0,981 8760 

* - esami pienininkystės komplekso aplinkos oro taršos šaltiniai; 

** - naujai projektuojami, rekonstruojami taršos šaltiniai; 

*** - vienu metu maksimaliai gali būti naudojama 10 m2 siloso tranšėjos darbinės zonos (esamos ir projektuojama siloso tranšėjos kvapų 
įvertinimui papildomai sužymimos kaip neorganizuoti taršos šaltiniai) 

11 lentelė. Tarša į aplinkos orą  

Cecho 

ar kt. 

Pavadin

imas 

arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Esama tarša 

Numatoma tarša 

(įvertinus taršos mažinimo 

priemones)* 

Pavadi-

nimas 
Nr. pavadinimas kodas 

vienkartinis dydis 
metinė, 

t/metus 

vienkartinis 

dydis 

Me-

tinė, 

t/me-

tus 
vnt. vidutinis maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plento g. 36A, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 

Melžia-
mų 

karvių 

laikymas  

Esamas 

melžiamų 

karvių 
tvartas 

(Nr.1) 

603 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,12424 0,12424 3,918 g/s 0,034932 1,1016 

kietosios dalelės 

(organinės ir 
neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį 
arba dujinį kurą ar 

atliekas, ir asbesto 

turinčias kietąsias 

4281 g/s 0,00428 0,00428 0,135 g/s 0,00599 0,189 
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Cecho 

ar kt. 

Pavadin

imas 

arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Esama tarša 

Numatoma tarša 

(įvertinus taršos mažinimo 

priemones)* 

Pavadi-

nimas 
Nr. pavadinimas kodas 

vienkartinis dydis 
metinė, 

t/metus 

vienkartinis 

dydis 

Me-

tinė, 

t/me-

tus 
vnt. vidutinis maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

daleles) (dulkės)KD10  

kietosios dalelės 

(organinės ir 

neorganinės), išskyrus 
kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar 
atliekas, ir asbesto 

turinčias kietąsias 

daleles) (dulkės) KD2,5  

4281 g/s 0,00282 0,00282 0,089 g/s 0,00390 0,123 

lakieji organiniai 

junginiai, išskyrus 

metaną, nediferenci-juoti 
pagal sudėtį (atskirus 

junginius) 

308 g/s 0,12392 0,12392 3,908 g/s 0,17100 5,381 

Plento g. 34, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 

Prieaug-

lio 

laikymas  

Esamas 

prieaugli
o tvartas 

(Nr.2) 

604 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,00589 0,00589 0,186 g/s 0,000608 0,0192 

kietosios dalelės 
(organinės ir 

neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, 
deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar 

atliekas, ir asbesto 

turinčias kietąsias 

daleles) (dulkės) KD10  

4281 g/s 0,00057 0,00057 0,018 g/s 0,00019 0,006 

kietosios dalelės 
(organinės ir 

neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, 
deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar 

atliekas, ir asbesto 
turinčias kietąsias 

daleles) (dulkės) KD2,5 

4281 g/s 0,00038 0,00038 0,012 g/s 0,00013 0,004 

lakieji organiniai 

junginiai, išskyrus 
metaną, nediferenci-juoti 

pagal sudėtį (atskirus 

junginius) 

308 g/s 0,02201 0,00038 0,694 g/s 0,01129 0,356 

Mėšlo 

laikymas  

Esama 

tiršto 

mėšlo 
aikštelė 

(Nr.6) 

605 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,01208 0,01208 0,381 g/s 0,000748 0,0236 

Azoto oksidai (NOx) (C) 6044 g/s 0,00054 0,00054 0,017 g/s 0,00016 0,005 

Plento g. 32, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 

Mėšlo 
laikymas 

Esama 
skysto 

mėšlo 

lagūna 
(Nr.7) 

606 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,03853 0,03853 1,215 g/s 0,010826 0,3414 

Azoto oksidai (NOx) (C) 6044 g/s 0,00003 0,00003 0,001 g/s 0,00006 0,002 

Mėšlo 

laikymas 

Projektuo

jama 
tiršto 

mėšlo 

aikštelė 
(Nr.9) 

607 

Amoniakas (NH3) 134 g/s - - - g/s 0,006272 0,3296 

Azoto oksidai (NOx) (C) 6044 g/s - - - g/s 0,00181 0,057 

Užtrūkus

ių karvių 
ir 

prieaug-

lio 
laikymas  

Rekonstr
uojamas 

tvartas 

(Nr.3) 

608 

Amoniakas 134 g/s - - - g/s 0,003818 0,1204 

kietosios dalelės 

(organinės ir 
neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį 
arba dujinį kurą ar 

atliekas, ir asbesto 

turinčias kietąsias 

4281 g/s - - - g/s 0,00301 0,095 
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Cecho 

ar kt. 

Pavadin

imas 

arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Esama tarša 

Numatoma tarša 

(įvertinus taršos mažinimo 

priemones)* 

Pavadi-

nimas 
Nr. pavadinimas kodas 

vienkartinis dydis 
metinė, 

t/metus 

vienkartinis 

dydis 

Me-

tinė, 

t/me-

tus 
vnt. vidutinis maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

daleles) (dulkės) KD10 

kietosios dalelės 
(organinės ir 

neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, 
deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar 

atliekas, ir asbesto 

turinčias kietąsias 

daleles) (dulkės) KD2,5 

4281 g/s - - - g/s 0,00200 0,063 

lakieji organiniai 

junginiai, išskyrus 
metaną, nediferenci-juoti 

pagal sudėtį (atskirus 

junginius) 

308 g/s - - - g/s 0,09938 3,134 

Prieaug-
lio 

laikymas  

Rekonstr

uojamas 

tvartas 
(Nr.4) 

609 

Amoniakas (NH3) 134 g/s - - - g/s 0,001288 0,0406 

kietosios dalelės 

(organinės ir 
neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį 
arba dujinį kurą ar 

atliekas, ir asbesto 

turinčias kietąsias 
daleles) (dulkės) KD10 

4281 g/s - - - g/s 0,00044 0,014 

kietosios dalelės 

(organinės ir 

neorganinės), išskyrus 
kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar 
atliekas, ir asbesto 

turinčias kietąsias 

daleles) (dulkės) KD2,5 

4281 g/s - - - g/s 0,00029 0,004 

lakieji organiniai 

junginiai, išskyrus 

metaną, nediferenci-juoti 
pagal sudėtį (atskirus 

junginius) 

308 g/s - - - g/s 0,02400 0,757 

Mėšlo 

laikymas 

Projektuo

jama 
skysto 

mėšlo 

lagūna 
(Nr.8) 

610 

Amoniakas (NH3) 134 g/s - - - g/s 0,01444 0,4554 

Azoto oksidai (NOx) (C) 6044 g/s - - - g/s 0,00006 0,002 

Plento g. 44, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 

Melžia-

mų 
karvių 

laikymas  

Projektuo

jamas 

melžiamų 
karvių 

tvartas 

(Nr.5) 

611 

Amoniakas (NH3) 134 g/s - - - g/s 0,046576 1,4688 

kietosios dalelės 

(organinės ir 

neorganinės), išskyrus 
kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar 
atliekas, ir asbesto 

turinčias kietąsias 

daleles) (dulkės) KD10  

4281 g/s - - - g/s 0,00799 0,252 

kietosios dalelės 

(organinės ir 

neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį 

arba dujinį kurą ar 
atliekas, ir asbesto 

turinčias kietąsias 

daleles) (dulkės) KD2,5 

4281 g/s - - - g/s 0,00520 0,164 

lakieji organiniai 308 g/s - - - g/s 0,22752 7,175 
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Cecho 

ar kt. 

Pavadin

imas 

arba Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Esama tarša 

Numatoma tarša 

(įvertinus taršos mažinimo 

priemones)* 

Pavadi-

nimas 
Nr. pavadinimas kodas 

vienkartinis dydis 
metinė, 

t/metus 

vienkartinis 

dydis 

Me-

tinė, 

t/me-

tus 
vnt. vidutinis maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

junginiai, išskyrus 

metaną, nediferenci-juoti 

pagal sudėtį (atskirus 
junginius) 

Tręšimo laukai 

Mėšlo 

skleidi-
mas 

Tręšimo 

laukai 
- Amoniakas (NH3) 134 g/s - - 15,566 g/s - 3,861 

*- numatomos taršos emisijų kiekiai pateikiami įvertinus numatomos taršos mažinimo priemones. Skaičiavimuose priimta, kad 

amoniako (NH3) ir azoto oksidų (NOx) emisijos, patenkančios į aplinkos orą, dėl natūraliai susidarančios plutos iš skysto mėšlo 

rezervuarų sumažėja 40 %. Papildomai dengiant rezervuarus ir tiršto mėšlo aikštelę 20 cm šiaudų sluoksniu, amoniako (NH3) ir 

azoto oksidų (NOx) emisijos, patenkančios į aplinkos orą, sumažėja dar 40 %. Numatomos amoniako oro taršos momentinės ir 

metinės emisijos papildomai sumažintos 80 proc. įvertinus taršos mažinimo preparatą „ProbioStopOdor“ („SCD Odor Away“) 

Kaip matyti iš 11 lentelės, po Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso plėtros iš stacionarių ap-

linkos oro taršos šaltinių į aplinkos orą bus išmetama 21,6836 t/metus teršalų. Taip pat suskai-

čiuota, kad, skleidžiant mėšlą tręšimo laukuose, išsiskirs 3,861 t/metus amoniako.  

Aplinkos oro tarša iš mobilių taršos šaltinių 

Planuojamos veiklos objekto teritorijoje veiksiantys mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai: 

• 2 krautuvai, kiekvieną dieną manevruosiantys teritorijoje; 

• 1 traktorius, kiekvieną dieną manevruosiantis teritorijoje; 

• 1 sunkiasvorė transporto priemonė per parą pieno išvežimui;  

• 1 srutovežis per parą skysto mėšlo išvežimui; 

• 2 srutovežiai per parą skysto mėšlo iš lagūnų išvežimui, atvyksiantys tik sezono metu; 

• 3 traktoriai per parą pašarų vežimui, siloso dėjimui į tranšėjas, tiršto mėšlo išvežimui į 

laukus, atvyksiantys tik sezono metu; 

• 1 sunkiasvorė transporto priemonė per mėnesį, išvešianti atliekas; 

• 4 lengvosios aptarnaujančio personalo transporto priemonės. 

Aplinkos oro teršalų iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių kiekiai pateikti vadovaujantis „UAB 

„Statybos valdymo biuras“ 2021 m. parengta atrankos informacija dėl planuojamos ūkinės veik-

los – Biržų rajono Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso plėtros – poveikio aplinkai vertini-

mo. Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai buvo apskaičiuoti vadovaujantis 

„EMEP/EEA emission inventory guidebook-2019“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport 2019” 

metodika, kuri įrašyta į LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 395 „Dėl į 

atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestina-

mų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką 

apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; su vėlesniais pakeitimais). 

Momentinė tarša į aplinkos orą iš mobilių oro taršos šaltinių kartu su skaičiavime naudotais 

duomenimis pateikta 12-oje lentelėje, metinė – 13-oje lentelėje. 

12 lentelė. Momentinė tarša į aplinkos orą iš mobilių oro taršos šaltinių 

30

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


 
 

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

Transporto 

priemonė 
Kuro rūšis 

Darbo 

valandų 

skaičius 

Kuro 

sąnaudos, 

kg/diena 

Teršalo 

pavadinimas 

Emisijos 

faktorius 

EFi, g/kg 

Susidarančių 

teršalų 

kiekis, g/s 

1 2 3 4 5 6 7 

Krautuvai Dyzelinis kuras 6 val. 0,288 

CO 7,58 0,00010 

NOx 33,37 0,00044 

KD 0,94 0,00001 

LOJ 1,92 0,00003 

Traktorius Dyzelinis kuras 8 val. 0,672 

CO 7,58 0,00018 

NOx 33,37 0,00078 

KD 0,94 0,00002 

LOJ 1,92 0,00004 

Sunkvežimis pieno 

išvežimui 
Dyzelinis kuras 1 val. 0,072 

CO 7,58 0,00015 

NOx 33,37 0,00066 

KD 0,94 0,00002 

LOJ 1,92 0,00004 

Srutovežis skysto 

mėšlo išvežimui į 

biodujų jėgainę 

Dyzelinis kuras 1 val. 0,288 

CO 7,58 0,00060 

NOx 33,37 0,00277 

KD 0,94 0,00008 

LOJ 1,92 0,00015 

Srutovežiai 

(sezono metu) 
Dyzelinis kuras 8 val. 0,576 

CO 7,58 0,00015 

NOx 33,37 0,00067 

KD 0,94 0,00002 

LOJ 1,92 0,00004 

Traktoriai (sezono 

metu) 
Dyzelinis kuras 8 val. 1,152 

CO 7,58 0,00030 

NOx 33,37 0,00133 

KD 0,94 0,00004 

LOJ 1,92 0,00008 

Kita pagalbinė 

sunkioji technika 

(sunkvežimis, 

išvežantis atliekas) 

Dyzelinis kuras 1 val. 0,288 

CO 7,58 0,00060 

NOx 33,37 0,00267 

KD 0,94 0,00008 

LOJ 1,92 0,00015 

Lengvasis 

autotransportas 

Dyzelinis kuras 0,5 val. 0,036 

CO 3,33 0,00007 

NOx 12,96 0,00026 

KD 1,1 0,00002 

LOJ 0,7 0,00001 

Benzinas 0,5 val.  0,042 

CO 84,7 0,00198 

NOx 8,73 0,00020 

KD 0,03 <0,00001 

LOJ 10,05 0,00023 

13 lentelė. Metinė tarša į aplinkos orą iš mobilių oro taršos šaltinių 

Transporto 

priemonė 
Kuro rūšis 

Kuro 

sąnaudos, 

kg/diena 

Darbo 

dienų 

skaičius 

Teršalo 

pavadinimas 

Emisijos 

faktorius 

EFi, g/kg 

Susidarančių 

teršalų 

kiekis, 

t/metus 

Krautuvai Dyzelinis kuras 0,288 365 

CO 7,58 0,0008 

NOx 33,37 0,0035 

KD 0,94 0,0001 

LOJ 1,92 0,0002 

Traktorius  Dyzelinis kuras 0,672 365 

CO 7,58 0,0019 

NOx 33,37 0,0082 

KD 0,94 0,0002 

LOJ 1,92 0,0005 

Sunkvežimis pieno 

išvežimui 
Dyzelinis kuras 0,072 365 

CO 7,58 0,0002 

NOx 33,37 0,0009 
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Transporto 

priemonė 
Kuro rūšis 

Kuro 

sąnaudos, 

kg/diena 

Darbo 

dienų 

skaičius 

Teršalo 

pavadinimas 

Emisijos 

faktorius 

EFi, g/kg 

Susidarančių 

teršalų 

kiekis, 

t/metus 

KD 0,94 <0,0001 

LOJ 1,92 <0,0001 

Srutovežis skysto 

mėšlo išvežimui į 

biodujų jėgainę 

Dyzelinis kuras 0,288 128 

CO 7,58 0,0003 

NOx 33,37 0,0012 

KD 0,94 <0,0001 

LOJ 1,92 <0,0001 

Srutovežiai 

(sezono metu) 
Dyzelinis kuras 0,576 90 

CO 7,58 0,0004 

NOx 33,37 0,0017 

KD 0,94 <0,0001 

LOJ 1,92 <0,0001 

Traktoriai (sezono 

metu) 
Dyzelinis kuras 1,152 90 

CO 7,58 0,0008 

NOx 33,37 0,0035 

KD 0,94 <0,0001 

LOJ 1,92 0,0002 

Kita pagalbinė 

sunkioji technika 

(sunkvežimis, 

išvežantis atliekas) 

Dyzelinis kuras 0,288 12 

CO 7,58 <0,0001 

NOx 33,37 <0,0001 

KD 0,94 <0,0001 

LOJ 1,92 <0,0001 

Lengvasis 

autotransportas 

Dyzelinis kuras 0,036 365 

CO 3,33 <0,0001 

NOx 12,96 0,0002 

KD 1,1 <0,0001 

LOJ 0,7 <0,0001 

Benzinas 0,042 365 

CO 84,7 0,0013 

NOx 8,73 0,0001 

KD 0,03 <0,0001 

LOJ 10,05 0,0002 

 

Aplinkos oro užterštumo prognozė  

Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo 

programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Programos gali-

mybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškiniai, linijiniai, plotiniai, 

tūriniai) išskiriamų teršalų koncentracijas, bet ir parinkus atitinkamus parametrus simuliuoti iš 

taršos šaltinių išskiriančių teršalų sklaidos scenarijus. „AERMOD View“ modelis taip pat taiko-

mas oro kokybei kontroliuoti, o jo algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir 

temperatūros vertikaliems profiliams, vietovės tipams įvertinti bei valandos vidurkių koncentra-

cijoms (1-24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, todėl naudojami artimiausių meteorologijos sto-

čių matavimo realiame laike duomenys. AERMOD View modelis yra įtrauktas į Lietuvos Res-

publikos aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. 

Gauti rezultatai palyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis 

Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentracijos vertėmis.  

Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudoja-

ma Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) 2021 m. gruodžio 22 d. pateikta 

penkerių metų (2016-2020 m.) artimiausios Laukuvos meteorologijos stoties meteorologinių 

duomenų suvestine teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą išmatuoti meteo-

rologiniai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°- 360°),  kritulių 

kiekis (mm). Debesuotumas (balais) matuojamas kas 3 val. 8 arba 5 kartus per parą. LHMT pa-

žyma pateikiama priede Nr. 3 „Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas“. 
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Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų 

ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-

653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimų modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir 

meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir Foninio 

aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 

rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsa-

kymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos po-

veikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, skaičiuojant planuo-

jamos ūkinės veiklos metu išsiskiriančių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijas, naudoti 

santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncent-

racijų vertes, kurios skelbiamos Aplinkos apsaugos interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje 

„Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“ duomenys. Amoniako sklaidos modeliavimas 

atliktas neatsižvelgiant į foninę koncentraciją. LOJ, kurių sudėtyje yra įvairūs organiniai jungi-

niai, neturi nustatytos koncentracijos aplinkos ore ribinės vertės, todėl LOJ sklaida neskaičiuo-

jama. 

Aplinkos apsaugos agentūros išduotas aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštas Nr. 

(30.3)-A4(E)-7858) (2021-06-30) pateiktas priede Nr. 3 „Aplinkos teršalų foninės koncentraci-

jos“. 

Oro teršalų sklaidos skaičiavimui naudotos 2021 metų Panevėžio regiono santykinai švarių Lie-

tuvos kaimiškųjų vietovių koncentracijos: 

• Azoto oksidai (NO2)– 4,1 µg/m3; 

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

• Kietosios dalelės (KD2,5) – 6,5 µg/m3. 

Kaip foniniai aplinkos oro taršos šaltiniai įvertintos ir grūdų auginimo veiklos, vykdomos adresu: 

Plento g. Nr. 26, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (iki 2027 m. nuomos pagrindu perleista 

kitam valdytojui) ir Aplinkkelio g. Nr. 2, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (nuo nagrinė-

jamo objekto nutolę per 1 km), esantys ir 2018 m. inventorizuoti oro taršos šaltiniai. Jų fiziniai 

duomenys bei momentinė ir metinė tarša į aplinkos orą pateikti priede Nr. 3 „Plento g. Nr. 26 ir 

Aplinkkelio Nr. 2 aplinkos oro taršos šaltinių duomenys“. 

Suskaičiuotos pagrindinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo 

laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Res-

publikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterš-

tumo normų nustatymo”(Žin., 2001, Nr.106-3827; su vėlesniais pakeitimais). Specifinių aplin-

kos oro teršalų (amoniako) pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis 

užterštumo vertėmis, nustatytomis 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveika-

tos 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” (Žin., 

2000, Nr. 100-3185; su vėlesniais pakeitimais). 

Skaičiuojamų pagrindinių aplinkos oro teršalų: kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5), azoto dioksido 

(NO2) koncentracijų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai, pateiktos 14-oje lente-

lėje, o skaičiuojamo specifinio aplinkos oro teršalo – amoniako (NH3), ribojamo pagal nacionali-

nius kriterijus, ribinė vertė pateikta 15-oje lentelėje. 
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14 lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai 

 

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

1 valandos 8 val. vidurkis 24 valandų Metinė 

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

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

Kietosios dalelės (KD2,5) - - - 20 µg/m3 

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

Teršalo pavadinimas 
Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3 

1 val. 98,5 procentilio Vidutinė 24 val. 

Amoniakas (NH3) 0,2 0,04 

Pastaba. Ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimui taikoma 1 val. 98,5 procentilio (pusės valandos) ribinės vertės, o terša-

lams, kuriems pusės valandos ribinės vertės nenustatytos, taikomos vidutinės paros ribinės vertės. 

Apibendrintos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios vertės pateikiamos 16-oje 

ir lentelėje. 

16 lentelė. Suskaičiuotos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos  

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, 

skaičiuojamas procentilis 

Maks. koncentracija 

be fono 

Maks. koncentracija 

su fonu 

Ribinė 

vertė 

µg/m3 RV dalis, % µg/m3 RV dalis, % µg/m3 

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio 1,7 0,9 77,5 38,8 200 

Azoto dioksidas vidutinė metinė 0,09 0,2 6,9 17,3 40 

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė 10,5 26,3 30,6 76,5 40 

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio 31,9 63,8 48,4 96,8 50 

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė 0,34 1,7 16,3 81,5 20 

Amoniakas 1 val. 98,5 procentilio 28,6 14,3 -  200 

Amoniakas vidutinė 24 val. 34,0 85 -  40 

 

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

fono siekia 0,09 µg/m3 (0,2 % RV), įvertinus foną – 6,9 µg/m3 (17,3 % RV) ir neviršija ribinės 

vertės. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono gali siekti 1,7 

µg/m3 (0,9 % RV), o įvertinus foną – 77,5 µg/m3 ir sudaryti 38,8 % nustatytos ribinės vertės. 

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

be fono siekia 10,5 µg/m3 (26,3 % RV), su fonu – 30,6 µg/m3 (76,5 % RV) ir neviršija nustatytos 

ribinės vertės. Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 

31,9 µg/m3 (63,8 % RV), o su fonu – 48,4 µg/m3 (96,8 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės ver-

tės. 

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

be fono siekia 0,34 µg/m3 (1,7 % RV), o su fonu – 16,3 µg/m3 (81,5 % RV) ir neviršija nustaty-

tos ribinės vertės. 

Amoniakas (NH3). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono yra 34 

µg/m3 (85 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.  
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Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti 3 priede „Oro taršos 

sklaidos žemėlapiai“.  

Modeliavimo sąlygos 

Oro taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis – 50 m, receptorių skaičius – 1400. Oro taršos sklai-

dos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Oro taršos sklaidos žemėlapiai atitin-

ka LKS-94 koordinačių sistemą.  

IŠVADA 

Suskaičiuota, kad kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5), azoto dioksido (NO2) ir amoniako (NH3) kon-

centracijos tiek be fono, tiek su fonu aplinkos pažemio ore neviršys aplinkos oro užterštumo 

normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. LR 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“, bei 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”. 

5.2 Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į 

ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus    

Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso kvapo sklaidos skaičiavimai po ūkio plėtros atlikti 

naudojant AERMOD View matematinio modeliavimo programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-

2015 Lakes Environmental Software). 

Kvapo taršos šaltiniai  

Po pienininkystės komplekso rekonstrukcijos ūkinės veiklos teritorijoje bus eksploatuojama 16 

o. t. š., iš kurių į aplinkos orą išsiskirs kvapai: 

• neorganizuotas o. t. š. Nr. 603 – esamas 300 vietų melžiamų karvių tvartas, esantis sklype 

adresu: Plento g. 36A, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėtas Nr.1); 

• neorganizuotas o. t. š. Nr. 604 – esamas prieauglio tvartas, esantis sklype adresu: Plento 

g. 34, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėtas Nr. 2); 

• neorganizuotas o. t. š. Nr. 605 – esama kraikinio (tiršto) mėšlo aikštelė, esanti sklype ad-

resu: Plento g. 34, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėta Nr. 6); 

• neorganizuotas o. t. š. Nr. 606 – skysto mėšlo lagūna (4980 m3 talpos), esanti adresu: 

Plento g. 32, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėta Nr. 7);  

• neorganizuoti o. t. š. Nr. 612-615 - esamos siloso tranšėjos, eksploatuojamos adresu: 

Plento g. 28A, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėtos Nr. 10); 

• neorganizuoti o. t. š. Nr. 608 ir 609 - rekonstruojami esami tvartai, esantys sklype adresu: 

Plento g. 32, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėti plane Nr. 3 ir 4); 

• neorganizuotas o. t. š. Nr. 607 – projektuojama tiršto (kraikinio) mėšlo aikštelė, planuo-

jama sklype adresu: Plento g. 32, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymė-

ta Nr. 9); 
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• neorganizuotas o. t. š. Nr. 610 – projektuojama skysto mėšlo lagūna, planuojama sklype 

adresu: Plento g. 32, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėta Nr.8); 

• neorganizuotas o. t. š. Nr. 611 – projektuojamas melžiamų karvių tvartas, planuojamas 

sklype adresu: Plento g. 44, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėtas 

Nr. 5); 

• neorganizuoti o. t. š. Nr. 616-618 – projektuojamos trys siloso tranšėjos, planuojamos 

sklype adresu: Plento g. 36A, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. (2 pav. pažymėtos 

plane Nr. 18). 

Kvapo taršos šaltinių su oro taršos šaltiniais schema pateikta 2 priede. Vertinamų kvapo taršos 

šaltinių fiziniai parametrai pateikti 17-oje lentelėje, o kvapo emisijos į aplinkos orą – 18-oje ir 

19-oje lentelėse. Kvapo emisijos, neįvertinus kvapo mažinimo priemonių, pateiktos vadovaujan-

tis „UAB „Statybos valdymo biuras“ 2021 m. parengta atrankos informacija dėl planuojamos 

ūkinės veiklos – Biržų rajono Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso plėtros – poveikio aplin-

kai vertinimo.  

Kvapų emisija iš galvijų laikymo tvartų apskaičiuojama vadovaujantis „Odor, total reduced 

sulfur, and ammonia emissions from animal housing facilities and manure storage units in 

Minnesota“ mokslinio straipsnio 4-oje lentelėje nurodytu emisijos faktoriumi nuo pieninių galvi-

jų tvartų, kuriuose įdiegta mėšlo surinkimo sistema (veikia skreperis, kuris nustumia mėšlą į 

duobes esančias tvartuose), ploto – 0,00352-10,5 OUE/s/m2. Aktuali ištrauka iš mokslinio 

straipsnio ir jo prieiga internete pateikta Priede Nr. 4 („Informacija apie kvapų emisijos fak-

torius“). 

Kvapų emisija iš galvijų mėšlo kaupimo įrenginių apskaičiuojama vadovaujantis „Odour e-

missions from livestock production facilities“ mokslinio straipsnio 5-oje lentelėje nurodytu vidu-

tiniu metiniu emisijos faktoriumi nuo galvijų mėšlo ploto – 2,72 OUE/s/m2. Aktuali ištrauka iš 

mokslinio straipsnio ir jo prieiga internete pateikta Priede Nr. 4 („Informacija apie kvapų emisi-

jos faktorius“). 

Kvapo emisijos apskaičiuotos įvertinus ūkinės veiklos objekte numatomą naudoti probiotiką 

„ProbioStopOdor“, „SCD Odor Away“ kaip biologinę kvapo mažinimo priemonę. Pagal prepa-

rato „ProbioStopOdor“, „SCD Odor Away“ specifikaciją ir gamintojo raštą, probiotikas kvapų 

išsiskyrimą atliekant kompostavimą sumažina 96 %. Atliekant kvapų emisijos skaičiavimus iš 

galvijų laikymo tvartų, mėšlo tvarkymo aikštelių ir srutų lagūnų, dėl biopreparato naudojimo 

įvertintas kvapo emisijos sumažėjimas 96 %. Informacija apie probiotiką pateikiama priede Nr. 6 

„Informacija apie planuojamą naudoti probiotiką“. 

Skysto mėšlo lagūnos ir tiršto mėšlo aikštelė bus papildomai dengiami 20 cm šiaudų sluoksniu. 

Vadovaujantis „Kvapų valdymo metodinės rekomendacijų“ (2012 m.) 49 psl. pateikta informaci-

ja, 20 cm šiaudų sluoksnis sumažina kvapų emisijas į aplinkos orą 80 %. 

17 lentelė. Kvapo taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Kvapo taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 

paėmimo (matavimo) vietoje 
Kvapo 

išmetimo 

trukmė, 

val./metus 
pavadinimas Nr. 

Koordi-

natės 

X;Y 

Išskyrimo 

aukštis, m 

išmetimo angos 

matmenys, m 

srauto 

greitis, 

m/s 

Tempe-

ratūra, oC 

tūrio debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Plento g. 36A, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 

Esamas 

melžiamų 

karvių tvartas 

603* 
6225837 
536424 

13,15 36,0 x 97,0 5,0 0 0,981 8760 
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Kvapo taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 

paėmimo (matavimo) vietoje 
Kvapo 

išmetimo 

trukmė, 

val./metus 
pavadinimas Nr. 

Koordi-

natės 

X;Y 

Išskyrimo 

aukštis, m 

išmetimo angos 

matmenys, m 

srauto 

greitis, 

m/s 

Tempe-

ratūra, oC 

tūrio debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Nr.1) 

Projektuojamos 

siloso tranšėjos 

(Nr. 18) 

616** 
6225879 
536501 

3,0 
2,0 x 5,0 (10 

m2)*** 
5,0 0 0,981 8760 

Projektuojamos 

siloso tranšėjos 

(Nr. 18) 

617** 
6225889 
536518 

3,0 
2,0 x 5,0 (10 

m2)*** 
5,0 0 0,981 8760 

Projektuojamos 
siloso tranšėjos 

(Nr. 18) 

618** 
6225896 

536527 
3,0 

2,0 x 5,0 (10 

m2)*** 
5,0 0 0,981 8760 

Plento g. 34, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 

Esamas 
prieauglio 

tvartas (Nr.2) 

604* 
6225784 

536549 
5,0 22,0 x 49,0 5,0 0 0,981 8760 

Esama tiršto 
mėšlo aikštelė 

(Nr.6) 

605* 
6225757 

536537 
2,2 19,2 x 19,5 5,0 0 0,981 8760 

Plento g. 32, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 

Esama skysto 
mėšlo lagūna 

(Nr.7) 

606* 
6225691 

536429 
2,5 38,7 x 38,7 5,0 0 0,981 8760 

Projektuojama 
tiršto mėšlo 

aikštelė (Nr.9) 

607** 
6225665 

536527 
2,5 

19 x 70 x 45 x 
75  

(2242 m2) 

5,0 0 0,981 8760 

Rekonstruoja-

mas tvartas 
(Nr.3) 

608** 
6225745 

536488 
7,4 47,0 x 100,0 5,0 0 0,981 8760 

Rekonstruoja-

mas tvartas 
(Nr.4) 

609** 
6225725 

536453 
5,2 17,0 x 100,0 5,0 0 0,981 8760 

Projektuojama 

skysto mėšlo 

lagūna (Nr.8) 

610** 
6225653 
536461 

2,5 
25 x 41 x 45  

(1417 m2) 
5,0 0 0,981 8760 

Plento g. 44, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 

Projektuojamas 

melžiamų 

karvių tvartas 
(Nr.5) 

611** 
6225798,0    

536362,0 
13,15 36,0 x 130,0 5,0 0 0,981 8760 

Plento g. 28A, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 

Esamos siloso 

tranšėjos (Nr. 
10) 

612* 
6225799,0    

536572,0 
3,0 

2,0 x 5,0 (10 

m2)*** 
5,0 0 0,981 8760 

Esamos siloso 

tranšėjos (Nr. 

10) 

613* 
6225801,0    

536581,0 
3,0 

2,0 x 5,0 (10 

m2)*** 
5,0 0 0,981 8760 

Esamos siloso 

tranšėjos (Nr. 
10) 

614* 
6225818,0    

536580,0 
3,0 

2,0 x 5,0 (10 

m2)*** 
5,0 0 0,981 8760 

Esamos siloso 

tranšėjos (Nr. 

10) 

615* 
6225823,0    
536587,0 

3,0 
2,0 x 5,0 (10 

m2)*** 
5,0 0 0,981 8760 

* - esami pienininkystės komplekso kvapo  taršos šaltiniai; 

** - naujai projektuojami, rekonstruojami kvapo taršos šaltiniai; 

*** - vienu metu maksimaliai gali būti naudojama 10 m2 siloso tranšėjos darbinės zonos (esamos ir projektuojama siloso tranšėjos kvapų 
įvertinimui papildomai sužymimos kaip neorganizuoti taršos šaltiniai) 

18 lentelė. Gyvulių laikymo tvartuose metu susidarysiančios kvapo emisijos 

Taršos šaltinio 

pavadinimas 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Sąlyginių 

gyvulių 

skaičius 

(SG) 

Taršos 

šaltinio 

plotas, m2 

Emisijos 

faktorius, 

OUE/s 

(iš 1 SG) 

Suskaičiuota 

kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Suskaičiuota kvapo 

emisija, įvertinus 

taršos mažinimo 

priemones*, OUE/s 

Tvartas Nr. 1 603 300 3492 10,5 36666 1466,6 

Tvartas Nr. 2 604 40 1078 10,5 11319 452,8 

Rekonstruojamas 608 352 4700 10,5 49350 1974,0 
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Taršos šaltinio 

pavadinimas 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Sąlyginių 

gyvulių 

skaičius 

(SG) 

Taršos 

šaltinio 

plotas, m2 

Emisijos 

faktorius, 

OUE/s 

(iš 1 SG) 

Suskaičiuota 

kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Suskaičiuota kvapo 

emisija, įvertinus 

taršos mažinimo 

priemones*, OUE/s 

tvartas Nr. 3 

Rekonstruojamas 

tvartas Nr. 4 
609 85 1700 10,5 17850 714,0 

Projektuojamas 

tvartas Nr. 5 
611 400 4140 10,5 43470 1738,8 

*- skaičiavimai atlikti priimant, kad tvartuose bus naudojamas probiotikas. Vertinamas emisijų sumažėjimas nuo pradinių 

emisijų verčių dėl probiotiko naudojimo- 96 %. 

19 lentelė. Gyvulių mėšlo saugojimo bei pašarų ruošimo metu susidarysiančios kvapo emisijos 

Taršos šaltinio 

pavadinimas 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Taršos 

šaltinio 

plotas, 

m2 

Emisijos 

faktorius, 

OUE/(m2*s) 

Suskaičiuota 

kvapo emisija, 

OUE/s 

Suskaičiuota kvapo 

emisija, įvertinus 

taršos mažinimo 

priemones*, OUE/s 

Esama tiršto mėšlo 

aikštelė (Nr. 6) 
605 453 2,72 1232,2 9,9 

Esama skysto mėšlo 

lagūna (Nr. 7) 
606 1498 2,72 4074,6 32,6 

Projektuojama tiršto 

mėšlo aikštelė (Nr. 9)  
607 2242 2,72 6098,2 48,8 

Projektuojama skysto 

mėšlo lagūna (Nr. 8) 
610 1417 2,72 3854,2 30,8 

Esamos siloso 

tranšėjos (Nr. 10) 

612 10 20 200 200 

613 10 20 200 200 

614 10 20 200 200 

615 10 20 200 200 

Projektuojamos siloso 

tranšėjos (Nr. 18) 

616 10 20 200 200 

617 10 20 200 200 

618 10 20 200 200 
*- skaičiavimai atlikti priimant, kad skysto mėšlo rezervuaruose ir tiršto mėšlo aikštelėse bus laikomas preparatu apdorotas 

mėšlas. Vertinamas emisijų sumažėjimas nuo pradinių emisijų verčių dėl probiotiko naudojimo - 96%. Taip pat priimama, kad 

dengiant skysto mėšlo rezervuarus ir tiršto mėšlo aikštelę 20 cm šiaudų sluoksniu, emisijos į aplinkos orą sumažės 80 %.  

 

Kvapo koncentracijos skaičiavimo rezultatai pažemio ore 

Kvapo sklaidos skaičiavimai atliekami naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo 

programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Programos gali-

mybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių išskiriamų teršalų koncentraci-

jas, bet ir, parinkus atitinkamus parametrus, simuliuoti iš taršos šaltinių išskiriančių kvapų sklai-

dos scenarijus. Modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek vienos, tiek kelių medžiagų susida-

riusią kvapo koncentraciją, bei naudoti teršalų išsiskyrimo šaltiniuose kvapo koncentracijos nus-

tatymo tyrimais įvertintą kvapo koncentraciją. 

Kvapų koncentracija skaičiuojama 1,5 m aukštyje (vidutinis aukštis, kuriame uodžia žmogus). 

Kvapo taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis – 50, receptorių skaičius – 1400. Oro taršos sklai-

dos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą. 

AERMOD View programa skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, 

pritaikant 98,08 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos 

ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ nurodyta kvapo koncentracijos ribine verte - 8 OUE/m3, 

o taip pat pagal 2019 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas HN 121:2010 pataisas nuo 2024 m. sausio 1d. 

įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribine verte. 
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Kvapų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudojami 

2021 m. gruodžio 22 d. LHMT pateikta penkerių metų (2016-2020 m.) artimiausios Laukuvos 

meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams, kurią 

sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti meteorologiniai elementai: oro 

temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-360°), debesuotumas (balais), kritulių kiekis 

(mm). LHMT pažymos pateikiamos 3 priede „Pažymos apie hidrometeorologines sąlygas“. 

Kvapo skaidos skaičiavimo rezultatai prie planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijos ribų ir 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje pateikti 20-oje ir 21-oje lentelėse. 

20 lentelė. Suskaičiuota kvapo koncentracija ties planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijos ribomis 

Kvapo koncentracijos vertinimo 

vieta / sklypo riba 
Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija, OUE/m3 

Šiaurinė teritorijos riba 0,3-2,9 

Rytinė teritorijos riba 1,8-3,6 

Pietinė teritorijos riba 0,4-1,8 

Vakarinė teritorijos riba 0,3-0,6 

 

Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,08 procentilio kvapo koncentracija sudaro 4,7 OUE/m3 ir nevir-

šija HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės. Maksimali kvapo koncentracijos vertė 

susidaro nagrinėjamo objekto teritorijoje. Už nagrinėjamos teritorijos ribų kvapo koncentracija 

be fono neviršija ir pagal 2019 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas HN 121:2010 pataisas nuo 2024 m. 

sausio 1 d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribinės vertės. 

 
21 lentelė. Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

Kvapo koncentracijos vertinimo vieta 

/ adresas 
Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija, OUE/m3 

Plento g. Nr. 24 0,7 

Plento g. Nr. 30 0,8 

 

Didžiausia kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore dėl pienininkystės 

komplekso veiklos neviršys HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės, o taip pat pagal 

2019 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas HN 121:2010 pataisas nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosian-

čios 5 OUE/m3 ribinės vertės.  

Kvapo sklaidos žemėlapiai pateikti priede Nr. 3 „Kvapo sklaidos žemėlapiai“. 

IŠVADA 

1. Prognozuojama, kad suskaičiuota 1 val. 98,08 procentilio kvapo koncentracija sudaro 4,7 

OUE/m3 ir neviršija HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės. Maksimali kvapo 

koncentracijos vertė susidaro nagrinėjamo objekto teritorijoje.  

2. Suskaičiuota, kad didžiausia kvapo koncentracija ties planuojamos ūkinės veiklos objekto 

teritorijos ribomis sudarys 0,3-3,6 OUE/m3, t. y. už nagrinėjamos teritorijos ribų neviršys 

nustatytos 8 OUE/m3 ribinės vertės, o taip pat pagal 2019 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas 

HN 121:2010 pataisas nuo 2024 m. sausio 1d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribinės vertės.  

3. Suskaičiuota, kad didžiausia kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore 

sudarys 0,7-0,8 OUE/m3 ir neviršys nustatytos 8 OUE/m3 ribinės vertės, o taip pat pagal 
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2019 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas HN 121:2010 pataisas nuo 2024 m. sausio 1 d. įsiga-

liosiančios 5 OUE/m3 ribinės vertės.  

5.3 Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti 

poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas 

Aplinkos ir visuomenės sveikatos požiūriu reikšmingiausia nagrinėjamos ūkinės veiklos keliama 

fizikinės taršos rūšis yra pienininkystės komplekso teritorijoje triukšmą skleisiantys įrenginiai 

bei ūkį aptarnaujančio autotransporto priemonių keliamas triukšmas. 

5.3.1. Planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo 

triukšmo emisijos duomenys 

Informacija apie vertintus stacionarius triukšmo šaltinius 

Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso stacionarūs triukšmo šaltiniai: 

• Rekonstruojamas tvartas Nr. 3, kuriame bus eksploatuojama 16 vnt.  ventiliatorių. Vieno 

ventiliatoriaus skleidžiamas triukšmas 5 m atstumu yra 68 dB(A), o perskaičiuotas 

triukšmas 1 m atstumu siekia 82 dB(A). Bendras suminis visų ventiliatorių skleidžiamas 

triukšmas yra 94,0 dB(A). Taip pat įvertinamas pašarų dalinimo metu sukeliamas triukš-

mas, kuris yra 90 dB(A). Bendras suminis visų ventiliatorių ir pašarų dalytuvo skleidžia-

mas triukšmas yra 95,5 dB(A). Tvarto išorinių atitvaros yra iš gelžbetonio blokų ir plytų, 

todėl pagal CadnaA modeliavimo programos duomenų bazę pritaikytas garso izoliacijos 

rodiklis Rw – 49 dB. Ventiliatorių veikimo laikas pagal poreikį – kai temperatūra tvarte 

pakyla iki 22–25 °C. Skaičiavimuose vertinamas blogiausias galimas variantas, kad venti-

liatoriai ir pašarų dalytuvas tvarte veikia kartu dienos (7-19 val.) metu, o vakaro (19-22 

val.) ir nakties metu (22-7 val.) veiks tik ventiliatoriai. Tvartas vertinamas kaip tūrinis 

triukšmo šaltinis; 

• Pieno bloko pastatas Nr. 1A, kurio viduje nuo pieno šaldymo ir melžimo technologinės 

įrangos susidarantis triukšmo lygis siekia 94 dB(A). Pieno bloko pastato išorinių atitvaros 

yra iš 120 mm sandwich tipo plokščių, todėl pagal CadnaA modeliavimo programos 

duomenų bazę pritaikytas garso izoliacijos rodiklis Rw – 49 dB. Veikimo laikas 7 val. 

dienos (7-19 val.) metu ir 4 val. nakties (22-7 val.) metu. Pieno bloko pastatas vertinamas 

kaip tūrinis triukšmo šaltinis; 

• 2 vnt. siurblių (1 vnt. esamas ir 1 vnt. projektuojamas), kurie eksploatuojami prie tvartų 

Nr. 1, Nr. 5. Vieno siurblio skleidžiamas triukšmas yra 62 dB(A). Siurblių veikimo laikas 

visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginiai 

vertinami kaip taškiniai triukšmo šaltiniai; 

Taip pat kaip stacionarūs triukšmo šaltiniai vertinamos sunkiosios technikos (frontalinių krautu-

vų) darbo zonos bei lengvųjų autotransporto priemonių stovėjimo aikštelė: 

• 2 vnt. frontalinių krautuvų, kurių darbo zonos ( 4 vnt.) yra tiršto mėšlo aikštelėse (2 vnt.) 

ir siloso tranšėjose (2 vnt.). 1-o krautuvo skleidžiamas triukšmas yra 91 dB(A). Skaičia-

vimuose vertinta, kad kiekvienoje zonoje autokrautuvai dirba po 2 val. dienos (7-19 val.) 

metu. Krautuvų darbo zonos vertinamos kaip plotiniai triukšmo šaltiniai; 
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• 4 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė (280 m2). Darbuotojai į stovėjimo aikšte-

lę atvyksta nakties (22-7 val.) metu ir išvyksta dienos (7-19 val.) metu. Stovėjimo aikštelė 

vertinami kaip plotinis triukšmo šaltinis. 

Tvartuose esančių ir planuojamų ventiliatorių ir siurblių skleidžiamas triukšmas nustatytas pagal 

analogiškų įrenginių technines specifikacijas. Pašarų dalinimo, pieno šaldymo ir melžimo tech-

nologinės įrango ir frontalinių krautuvų skleidžiamas triukšmas nustatytas vadovaujantis „Noise 

NavigatorTM Sound Level Database with Over 1700 Measurement Values“ duomenų bazėje 

pateiktais triukšmo šaltiniais analogiškiems įrenginiams. Informacija apie visų įrenginių sklei-

džiamą triukšmą pateikta priede Nr. 3 „Triukšmo šaltinių techninės specifikacijos“. 

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas 

Skaičiuojant ūkinės veiklos objekto sukeliamą triukšmą po plėtros sprendinių įgyvendinimo, ver-

tinamas Ldienos (7-19 val.) ir nakties (22-7 val.) triukšmo lygis, kadangi su nagrinėjama ūkine 

veikla  susijęs autotransportas važinės tik dienos ir nakties metu.  

Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamosios 

paskirties pastatų aplinkoje pateikti 22-oje lentelėje. 

22 lentelė. Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplin-

koje 

Gyvenamosios ar visuomeninės paskirties 

pastatai, adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Sodžiaus g. Nr. 2 28-32 7-7 24-28 

Pušyno g. Nr. 7 32-33 7-11 28-30 

Plento g. Nr. 24 23-26 12-14 13-15 

Plento g. Nr. 30 35-43 18-21 19-22 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad ūkinės veiklos objekto sukeliamas Ldienos,  Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis po plėt-

ros sprendinių įgyvendinimo vertintų artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje ne-

viršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-

os lentelės 4-ą punktą. 

Taip pat ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis vertinamas ties ūkinės veiklos objekto teritori-

jos ribomis. Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai ties ūkinės veik-

los objekto teritorijos ribomis pateikti 23-oje lentelėje. 

23 lentelė. Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto teritorijos ribomis 

Vertinimo vieta 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Teritorijos ribos 27-54 10-22 19-44 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad ūkinės veiklos objekto sukeliamas Ldienos,  Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis po plėt-

ros sprendinių įgyvendinimo ties ūkinės veiklos objekto teritorijos ribomis neviršys triukšmo 

ribinių dydžių, reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą 

punktą. 
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Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami priede Nr. 3 „Ūkinės veiklos 

sukeliamo triukšmo žemėlapiai“.  

5.3.2. Įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.) 

mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys 

Informacija apie vertintus mobilius triukšmo šaltinius 

Atliekant ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, įvertinti ir mobilūs triukšmo 

šaltiniai (lengvosios ir sunkiosios autotransporto priemonės) veikiančios ūkinės veiklos objekto 

teritorijoje. 

• vienas traktorius, manevruojantis teritorijoje. Traktoriaus skleidžiamas triukšmas yra 93 

dB(A), veikimo laikas 8 val. dienos (7-19 val.) metu. Traktorius vertinamas kaip linijinis 

triukšmo šaltinis, kurio skleidžiamas triukšmas 93 dB(A). Judėjimo trajektorija vertinama 

kaip linijinis triukšmo šaltinis; 

• 1 vnt. šiaudų smulkintuvas-kreiktuvas prijungtas manevruojantis teritorijoje aplink mėšlo 

laikymo įrenginius. Smulkintuvo-kreiktuvo skleidžiamas triukšmas yra 95 dB(A), veiki-

mo laikas 4 val. dienos (7-19 val.) metu. Kadangi smulkintuvas veikia tik prijungtas prie 

traktoriaus, vertinama, kad aplink mėšlo kaupimo ir laikymo vietas, važiuojančio trakto-

riaus ir smulkintuvo skleidžiamas suminis triukšmo lygis yra 97 dB. Įrenginių pora verti-

nama kaip linijinis triukšmo šaltinis, kurio skleidžiamas triukšmas 97 dB(A). Judėjimo 

trajektorija vertinama kaip linijinis triukšmo šaltinis; 

• viena sunkioji autotransporto priemonė, skirta pieno išvežimui. Autotransportas į teritori-

ją atvyksta ir iš jos išvyksta dienos (7-19 val.) metu. Judėjimo trajektorija vertinama kaip 

linijinis triukšmo šaltinis; 

• viena sunkioji autotransporto priemonė, skirta srutų išvežimui į biodujų jėgainę. Autot-

ransportas į teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu. Judėjimo trajektorija 

vertinama kaip linijinis triukšmo šaltinis; 

• 3 vnt. sunkiųjų autotransporto priemonių, skirtų pašarų, siloso atvežimui, tiršto mėšlo iš-

vežimui sezono metu. Autotransportas į teritoriją atvyksta ir iš jos išvyksta dienos (7-19 

val.) metu. Judėjimo trajektorija vertinama kaip linijinis triukšmo šaltinis; 

• 2 vnt. sunkiųjų autotransporto priemonių, skirtų srutų išvežimui sezono metu. Autotrans-

portas į teritoriją atvyksta ir iš jos išvyksta dienos (7-19 val.) metu. Judėjimo trajektorija 

vertinama kaip linijinis triukšmo šaltinis; 

• viena sunkioji autotransporto priemonė, skirta atliekų išvežimui. Autotransportas į teri-

toriją atvyksta ir iš jos išvyksta dienos (7-19 val.) metu. Atliekos išvežamos kartą per 

mėnesį. Judėjimo trajektorija vertinama kaip linijinis triukšmo šaltinis; 

• 4 vnt. lengvųjų autotransporto priemonių, kurios į teritoriją atvyksta nakties (22-7 val.) 

metu ir išvyksta dienos (7-19 val.) metu. Judėjimo trajektorija vertinama kaip linijinis 

triukšmo šaltinis. 

Traktoriaus skleidžiamas triukšmas nustatytas vadovaujantis „Noise NavigatorTM Sound Level 

Database with Over 1700 Measurement Values“ duomenų bazėje pateiktais triukšmo šaltiniais 

analogiškiems įrenginiams. Informacija apie visų įrenginių skleidžiamą triukšmą pateikta priede 

Nr. 3 „Triukšmo šaltinių techninės specifikacijos“. 
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Autotransporto srautai viešojo naudojimo keliuose 

Pienininkystės kompleksą aptarnaujančios sunkiosios ir lengvosios autotransporto priemonės į 

teritoriją atvyks/išvyks pasukant iš kelio Nr. 125 (Raubonys- Biržai). Po ūkinės veiklos objekto 

plėtros autotransporto srautai padidės nežymiai. Skaičiavimuose priimta, kad papildomai kasdien 

dienos (7- 19 val.) metu atvažiuos viena sunkioji autotransporto priemonė, skirta srutų išvežimui 

į biodujų jėgainę. 

Atliekant autotransporto srauto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, buvo įvertintas vidu-

tinis metinis paros eismo intensyvumas (toliau – VMPEI), vadovaujantis Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateiktais 2021 metų kelių Nr. 125 (atkarpos 6,61–

19,9 km) duomenimis, pridedant dėl planuojamos ūkinės veiklos plėtros padidėsiančius autot-

ransporto srautus. Duomenys apie esamus ir prognozuojamus autotransporto srautus pateikti 24-

oje lentelėje.  

24 lentelė. Autotransporto srautai, įvertinti triukšmo sklaidos skaičiavimuose 

Gatvė 
Bendras automobilių skaičius, 

aut./parą 

Tame tarpe sunkiasvoris 

transportas, aut./parą 

Esami autotransporto srautai 

Krašto kelias Nr. 125 (6,61–19,9 km) 2744 330 

Prognozuojami autotransporto srautai 

Krašto kelias Nr. 125 (6,61–19,9 km) 2745 331 

 

Autotransporto sukeliamas triukšmas 

Skaičiuojant pravažiuojančio autotransporto srauto sukeliamą triukšmą vertinamas dienos ir nak-

ties triukšmo lygis, kadangi su Kirdonių ŽŪB ūkine veikla susijęs autotransportas į teritoriją at-

vyksta ir iš jos išvyksta tik dienos ir nakties metu. Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gy-

venamojoje aplinkoje, esančioje arčiausiai viešojo naudojimo kelių, kuriais naudosis su planuo-

jama ūkine veikla susijęs autotransportas. 

Vertinami gyvenamosios paskirties pastatai yra mažaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis skai-

čiuojamas 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus. 

Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje gyvenamo-

joje aplinkoje, pateikti 25-oje lentelėje.  

25 lentelė. Prognozuojamas autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplin-

koje 

Gyvenamosios paskirties 

pastatai 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Dienos *LL 65 dB(A) Vakaro *LL 60 dB(A) Nakties *LL 55 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Sodžiaus g. Nr. 2 54-54 - 44-45 

Pušyno g. Nr. 7 54-55 - 45-46 

Plento g. Nr. 22 64-65 - 54-54 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis 

Suskaičiuota, kad prognozuojamas pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis 

artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje dienos ir nakties metu neviršys ribinių dydžių, regla-

mentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą. 
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Triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai pateikiami priede Nr. 3 „Autotransporto triukšmo 

sklaidos žemėlapiai“. 

Išvados:  

• Prognozuojama, kad ūkinės veiklos sukeliamas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis 

po Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso plėtros Plento g. Nr. 32,  Nr. 36A, Nr. 44, 

Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r., vertintų artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų 

aplinkoje bei ties ūkinės veiklos objekto teritorijos ribomis neviršys triukšmo ribinių dy-

džių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą 

punktą. 

• Prognozuojama, kad autotransporto sukeliamas dienos ir nakties triukšmo lygis po Kirdo-

nių ŽŪB pienininkystės komplekso plėtros Plento g. Nr. 32,  Nr. 36A, Nr. 44, Kirdonių 

k., Pabiržės sen., Biržų r., vertintų artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje 

neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 

33:2011 1-os lentelės 3-ą punktą. 

• Autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų 

aplinkoje vakaro metu nenagrinėjamas, kadangi su ūkine veikla susijęs autotransportas 

judės tik dienos ir nakties metu.  

5.3.3. Naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga 

ir sąlygos 

Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso Plento g. 32, Plento g. 44, Plento g. 36A, Kirdonių k., 

Pabiržės sen., Biržų r. sav., planuojamos ir esamos ūkinės veiklos bei su ja susijusio autotrans-

porto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atliekami licencijuota triukšmo sklaidos mode-

liavimo kompiuterine programa „DataKustik“ CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) 

(versija 2019 MR 2).  

Programa CadnaA, yra įtraukta į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomenduojamų 

modelių, skirtų įvertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programa pagrįsta Europos Sąjungos patvirtin-

tais metodais/standartais. Naudojami metodai/standartai įtraukti į LST ISO 1996-2 „Akustika. 

Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nusta-

tymas“ L priedo sąrašą bei 2003/613/EB Komisijos rekomendaciją „Dėl gairių pramonės, orlai-

vių, kelių ir geležinkelių transporto keliamo triukšmo patikslintiems tarpiniams skaičiavimo me-

todams“ ir 2002/49/EB Europos Parlamento ir Komisijos direktyvą „Dėl aplinkos triukšmo įver-

tinimo ir valdymo“. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant žemiau pateiktus meto-

dus/standartus: 

• Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613-2 „Akustika. Atviroje 

erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“; 

• Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-

Routes-96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB); 

• Geležinkelio transporto triukšmas - Olandijos nacionalinė skaičiavimo metodika „Reken- 

en Mcetvoorschrift Railverkeerslawaai 2012, specifying a basic method (Standaard Re-

kenmethode I) and an advanced method (Standaard Rekenmethode II)“ (SRM II). 

Programos CadnaA galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vie-

no ar kelių tipų triukšmo šaltinius, įvertinant pastatų, kelių, tiltų ar viadukų bei kitų inžinerinių 
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statinių akustinius parametrus, atsižvelgiant į teritorijos reljefą, meteorologines sąlygas bei kitus 

aplinkos parametrus. Programa taip pat gali įvertinti triukšmo mažinimo priemonių konstrukci-

nes savybes, garso izoliacijos indeksą, atspindžio ar absorbcijos koeficientus. Programos 

CadnaA pagalba galima greitai atlikti skirtingų infrastruktūros vystymo scenarijų sukeliamo 

triukšmo sklaidos skaičiavimus, palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią teritorijos plėtros ar 

triukšmo mažinimo priemonių variantą.  

Modeliavimo sąlygos:  

Vietovės meteorologinės sąlygos. Vietovės meteorologinės sąlygos įvertintos naudojant LHMT 

pateiktą penkerių metų (2016-2020 m.) artimiausios Laukuvos meteorologijos stoties meteorolo-

ginių duomenų suvestinė, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti 

meteorologiniai elementai, turintys įtakos triukšmo sklaidai: vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-

360°). Vėjo pasikartotinumo kryptis vertinama intervalais kas 30° (345°-15°; 15°-45°...). Kitos 

meteorologinės sąlygos priimamoms standartinės: vidutinė metinė aplinkos temperatūra – 6,0 

°C, o santykinis drėgnumas – 80,0 %. 

Pagrindiniai parametrai, sudarant triukšmo skaičiavimo modelį: 

• modeliuojamos teritorijos žemės paviršiaus atspindžio ar sugerties potencialas (toliau – G 

koeficientas) – 0,8 (dirvonuojančios pievos); 

• triukšmo sklaidos skaičiavimuose skaitmeniniam teritorijos paviršiaus modeliui sudaryti 

naudotas Lietuvos reljefo žemėlapis, parengtas UAB „HNIT-BALTIC“ pagal Nacionali-

nės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos duomenis.  

Pagrindiniai parametrai sudarant triukšmo sklaidos žemėlapius: 

• Pagal LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir ver-

tinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas.“ daugiaaukščių gyvenamosios paskirties 

pastatų aplinkoje triukšmo sklaida skaičiuojama 4,0 ± 0,5 m aukštyje, o mažaaukščių – 

1,5 ± 0,5 m aukštyje. Vertinamoje teritorijoje vyrauja tik mažaaukščiai (≤ 2 aukštai) gy-

venamosios paskirties pastatai, todėl triukšmo sklaida jų aplinkoje vertinama 1,5 m aukš-

tyje; 

• Remiantis HN 33:2011 1-o skyriaus 2-u punktu, triukšmo lygis vertinamas gyvenamosios 

ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, apimančioje žemės sklypų ribas ne didesniu 

nei 40 m atstumu nuo gyvenamojo ar visuomeninės paskirties pastato fasado, patiriančio 

didžiausią triukšmo lygį. Gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatams, neturin-

tiems įregistruoto sklypo, triukšmo ribiniai dydžiai galioja tik gyvenamosios paskirties 

patalpose, todėl siekiant įvertinti triukšmo poveikį gyvenamosios ir visuomeninės paskir-

ties patalpoms triukšmo lygis vertinamas prie šių pastatų fasadų. Pagal LST ISO 1996-

2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso 

slėgio lygių nustatymas.“ triukšmo lygis vertinamas 0,5-2,0 m atstumu nuo atspindinčio 

paviršiaus, kuris šiuo atveju yra pastato fasadas. 

• Triukšmo sklaida skaičiuojama laisvojo lauko sąlygomis. Atmosferos garso absorbcijos 

koeficientas vertinamas 500 Hz dažnio garsui, kaip nurodo standartas LST ISO 9613-2; 

• Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis dx(m): 4; dy(m): 4, sklaidos žemėlapių 

mastelis – M 1:5000. Triukšmo sklaidos žemėlapiai atitinka LKS 94 koordinačių sistemą; 
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• Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami triukšmo sklaidos žemėlapiuo-

se skirtingų spalvų izolinijomis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės skirtumas tarp 

izolinijų yra 1 dB(A). 

Prognozuojamas triukšmo lygis vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį LAeqT. Gauti 

triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai įvertinti vadovaujantis HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, 

Nr.75-3638, su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso 

slėgio lygio dydžiais dienos (Ldienos) (7-19 val.), vakaro (Lvakaro) (19-22 val.) ir nakties (Lnakties) 

(22-7 val.) periodams. Triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant: 

• planuojamos ūkinės veiklos objekto sukeliamą triukšmo lygį artimiausioje gyvenamosios 

ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje; 

• įvertinant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojama ūkine veikla 

susijusio autotransporto srauto sukeliamą triukšmo lygį artimiausioje gyvenamosios ar 

visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje. 

Vertinant autotransporto sukeliamą triukšmą viešo naudojimo gatvėse, taikytas HN 33:2011 1-os 

lentelės 3-ias punktas, o planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą – HN 33:2011 1-os len-

telės 4-as punktas. HN 33:2011 1-os lentelės 3-ias ir 4-as punktai pateikti 26-oje lentelėje. 

26 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pas-

tatuose bei jų aplinkoje 

Objekto pavadinimas 
Paros laikas, 

val. 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso slėgio 

lygis (LAFmax), dBA 

Gyvenamųjų pastatų ir visuome-

ninės paskirties pastatų aplinko-

je, veikiamoje transporto suke-

liamo triukšmo (3 punktas) 

Diena 65 70 

Vakaras 60 65 

Naktis 55 60 

Gyvenamųjų pastatų ir visuome-

ninės paskirties pastatų aplinko-

je, veikiamoje ūkinės komercinės 

veiklos (4 punktas) 

Diena 55 60 

Vakaras 50 55 

Naktis 45 50 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos 

triukšmo valdymo įstatymo 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio 

(Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse  

5.3.4. Nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys 

Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių esamoje teritorijoje nėra ir įrengti neplanuojama.  

5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys 

veiksniai 

Kitų veiksnių, galinčių reikšmingai daryti poveikį visuomenės sveikatai, kurių taršos rodiklių 

ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nėra.  
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5.5 Identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės 

sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai, 

psichologiniai) 

Biologiniai veiksniai 

Biologiniai teršalai yra organinės kilmės dalelės, mikroorganizmai bei jų medžiagų apykaitos 

produktai. Mikroorganizmai yra mėšlo sudedamoji dalis. Didžioji dalis mėšle esančių mikroor-

ganizmų yra nepatogeniški saprofitai, termofilai, įprastomis sąlygomis žmonėms ir gyvūnams 

infekcinių ligų nesukelia. Be to, galvijų komplekse griežtai vykdoma kenkėjų kontrolė, patalpų 

priežiūra, gyvulių priežiūra ir gydymas, reikalui esant, biologinių atliekų saugus utilizavimas. 

Dėl minėtų priemonių ir technologinio proceso ypatumų biologiniai veiksniai nekelia pavojaus 

visuomenės sveikatai.  

Biologiniams veiksniams priskiriami mikroorganizmai, jų medžiagų apykaitos produktai ar jų 

dalelės, galintys sukelti infekciją, alergiją ar apsinuodijimą.  

Kirdonių ŽŪB pienininkystės ūkyje taikomos šios biologinių veiksnių prevencijos priemonės: 

• Darbo tvarkos laikymasis. Gyvulius prižiūrintys darbuotojai naudoja apsauginius spec. 

drabužius ir avalynę. Darbuotojai privalo laikytis asmens higienos. Darbuotojai turi atski-

ras patalpas spec. drabužiams ir asmeniniams drabužiams, atskiras valgymo patalpas.  

• Kenkėjų kontrolė. Nuolat yra atliekama graužikų, kitų kenkėjų ir paukščių kontrolė visa-

me pienininkystės komplekse.  

• Patalpų priežiūra. Reguliariai yra atliekamas mėšlo šalinimas, periodiškai atliekamas pa-

talpų valymas ir dezinfekcija.  

• Gyvulių priežiūra. Pienininkystės komplekse yra sudarytos geros zoohigieninės ir veteri-

narinės sanitarinės gyvulių laikymo sąlygos. Tvartuose yra palaikomos gyvulių augimui 

tinkamos mikroklimatinės sąlygos pagal gyvulių amžiaus grupes, gyvuliai saugomi nuo 

peršalimo žiemos metu, patalpos vėdinamos vasaros karščių metu. Galvijai yra kasdien 

apžiūrimi, pastebėjus neįprastą elgesį ar būseną, gyvūną apžiūri veterinarijos gydytojas. 

Esant įtarimui dėl infekcinės ligos, gyvūnas yra izoliuojamas, stebimas, pranešama Vals-

tybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Gyvulių priežiūra yra vykdoma vadovaujantis LR 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei ES gyvūnų gerovės rekomendacijomis.  

• Gyvulių gydymas. Pagrindinės galvijų ligos yra susijusios su reprodukcijos sistema, vy-

rauja ginekologinės ligos ir mastitai. Karvei susirgus, gydymui yra naudojami priešužde-

giminiai, kraujavimą stabdantys vaistai bei kiti medikamentai simptominiam gydymui. 

Nustačius galvijo sveikatos būklę, dėl kurio jis neišgyvens, galvijas išvežamas sanitari-

niam skerdimui. Didžiausias dėmesys yra skiriamas gyvūnų priežiūrai ir ligų profilakti-

kai. Antibiotikai yra naudojami labai nedideliais kiekiais tik gydymo tikslais. Antibiotikų 

naudojimas gyvulių pašaruose yra draudžiamas ES direktyvomis bei LR įstatymais.  

• Biologinių atliekų utilizavimas. Kritę galvijai yra surenkami, laikomi atskirai specialioje 

patalpoje, išvežami 24 val. bėgyje pagal sutartį su šias paslaugas teikiančiomis licencijuo-

tomis bendrovėmis tolimesniam utilizavimui (UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“).  

• Mėšlo tinkamas tvarkymas. Skystas mėšlas transportuojamas į skysto mėšlo kaupimo re-

zervuarus (vyksta padavimas į rezervuaro dugną), tirštas mėšlas surenkamas ir kaupiamas 

betonuotose mėšlidėse, siekiant izoliuoti nuo aplinkos uždengiamas šiaudų sluoksniu.  
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Apibendrinant galima teigti, kad dėl minėtų priemonių ir technologinio proceso ypatumų užtikri-

nama biologinė sauga, biologinių veiksnių poveikis visuomenės sveikatai už rekomenduojamos 

SAZ ribos įprastomis sąlygomis neprognozuojamas.  

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai 

Įmonės ūkinė veikla turi įvairiapusį teigiamą ekonominį ir socialinį poveikį, įmonėje sukurtos 

darbo vietos vietiniams gyventojams, sutvarkyta infrastruktūra, kaip pašarai naudojama Lietuvo-

je vietinių ūkininkų išauginta žemės ūkio produkcija (žolinės, grūdinės, ankštinės ir kt. kultūros), 

kas netiesiogiai remia darbo vietų išsaugojimą regione šiame sektoriuje. Galvijų auginimas Lie-

tuvoje prisideda prie vidaus rinkos poreikių tenkinimo.  

Geografiniu požiūriu veikla yra patogi ir ekonomiškai pagrįsta: vykdoma Kirdonių k. pakraštyje, 

žemės ūkio paskirties žemėje. Ūkio teritorija pasiekiama Plento g., tai sąlygoja gerą žaliavų ir 

gaminių transportavimą, taip pat darbo vietų kūrimą ir išlaikymą, darbuotojams yra patogu atva-

žiuoti iki darbo vietos. Naujų darbo vietų kūrimas ir esamų išlaikymas mažina emigraciją ir didi-

na gyventojų (darbuotojų) socialinę gerovę. Įmonės mokami mokesčiai prisidės prie Biržų rajono 

savivaldybės gerovės. Socialiniu požiūriu Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso plėtra darys 

teigiamą įtaką darbo rinkai, kadangi įmonėje šiuo metu sukurtos 8 darbo vietų, o po plėtros dar-

buotojų skaičius padidės iki 13. Darbuotojai 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 psi-

chologinis diskomfortas dėl planuojamos pienininkystės komplekso plėtros nagrinėjamoje teri-

torijoje nenumatomas remiantis šiais argumentais: 

• pienininkystės kompleksas įsikūręs žemės ūkio paskirties žemėje Kirdonių kaimo 

pakraštyje, kur ūkinė veikla jau vykdoma ir planuojama tik jos plėtra (bus didinimas 

laikomų galvijų skaičius iki 1177 SG, rekonstruojami ir projektuojami nauji tvartai, 

projektuojama skysto mėšlo lagūna, tiršto mėšlo aikštelė, siloso tranšėjos); 

• pienininkystės komplekso plėtra neprieštarauja Biržų r. savivaldybės bendrojo plano 

sprendiniams; 

• cheminės bei fizikinės taršos poveikio gyvenamajai aplinkai nėra ir po komplekso plėtros 

neprognozuojama, tai yra pagrįsta atlikus triukšmo ir cheminių veiksnių modeliavimą bei 

vertinimą; 

• nemalonių kvapų aplinkiniai gyventojai neturėtų jausti bei dėl jų skųstis, nes suskaičiuota 

kvapo koncentracija, įvertinus taršos mažinimo priemones, artimiausios gyvenamosios 

aplinkos ore sudarys 0,7-0,8 OUE/m3 ir neviršys nustatytos 8 OUE/m3 ribinės vertės, o 

taip pat pagal 2019 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas HN 121:2010 pataisas nuo 2024 m. 

sausio 1 d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribinės vertės.  

• gyvenamojoje aplinkoje yra mažesnė nei 5 OUE/m3 dėl sklaidos mažinimui aplinkoje 

įmonės naudojamų amoniako ir kvapų išsiskyrimo mažinimo priemonių: Tirštas bei skys-

tas mėšlas uždengiamas šiaudų sluoksniu, kad susidariusi pluta nepraleistų kvapų ir nega-

ruotų amoniakas; 

• dėl vykdomos pienininkystės komplekso veiklos nei Kirdonių ŽŪB, nei kontroliuojančios 

valstybės institucijos gyventojų skundų nebuvo gavusios; 
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• buvo atliktos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros – atlikta atranka dėl PAV. 

Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra – priėmė išvadą, kad PAV atlikti 

neprivaloma. Atliekant PAV atranką dėl PŪV, visuomenė apie planuojamą 

pienininkystės komplekso plėtrą buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros 

internetinėje svetainėje Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka. Nė vienas suinteresuotos visuomenės 

atstovas dėl PŪV nepateikė savo pastabų bei pasiūlymų. 

• Parengus poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, visuomenė nustatyta tvarka 

buvo informuota apie parengtą PVSV ataskaitą bei apie viešo ataskaitos pristatymo (su-

pažindinimo) vietą ir laiką. Informacija apie parengtą PVSV ataskaitą buvo paskelbta 

2022-11-29 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos rytas“ ir 2022-11-29 Biržų regiono 

laikraštyje „Šiaurės rytai“. Taip pat buvo paskelbtas pranešimas UAB „DGE Baltic Soil 

and Environment“ internetinėje svetainėje (www.dge.lt), nustatyta tvarka informuotas 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras elektroniniu paštu. Visuomenė susipažinti su 

ataskaitą galėjo 10 darbo dienų Pabiržės seniūnijos patalpose, pas ūkinės veiklos organi-

zatorius bei ataskaitos rengėją UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose ir in-

terneto svetainėje.  

• Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyko 2022 m. gruodžio 13 d. 

17:00 val. Kirdonių universaliame daugiafunkciame centre. Į viešą supažindinimą atvyko 

ūkinės veiklos organizatorius Biržų r. Kirdonių ŽŪB vadovas, Pabiržės seniūnijos 

seniūnė, taip pat PVSV ataskaitos rengėjai, visuomenės atstovai. PVSV pristatymo metu 

buvo atsakyta į gyventojų klausimus. Per nustatytą 5 darbo dienų terminą buvo surašytas 

susirinkimo protokolas (PVSV 5 priedas), per 3 darbo dienas visuomenė galėjo 

susipažinti su protokolu PVSV ataskaitos rengėjo puslapyje, apie tai visuomenė buvo 

informuota PVSV pristatymo metu. Per nustatytą terminą visuomenė protokolui pastabų 

nepateikė, taip pat viso viešinimo proceso metu visuomenės pasiūlymų PVSV ataskaitos 

rengėjai negavo.  

Remiantis šiais argumentais galima daryti išvadą, kad esama ir planuojama pienininkystės komp-

lekso veikla Kirdonių k. neigiamos psichologinės įtakos aplinkui esantiems žmonėms nedarys.  

6 Priemonių, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą 

planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, 

aprašymas bei jų pasirinkimo argumentai 

Ūkinės veiklos objekte numatyta naudoti probiotiką „ProbioStopOdor“, „SCD Odor Away“ kaip 

amoniako ir kvapo mažinimo priemonę, dėl kurios amoniako emisijos iš galvijų laikymo tvartų, 

mėšlo tvarkymo aikštelių ir srutų lagūnų sumažėja 80 %, o kvapo emisijos – 96 %. Be to, į ap-

linkos orą patenkančios amoniako ir azoto oksidų emisijos dėl natūraliai susidarančios plutos iš 

skysto mėšlo rezervuarų sumažėja 40 %. Papildomai dengiant rezervuarus ir tiršto mėšlo aikštelę 

20 cm šiaudų sluoksniu, į aplinkos orą patenkančios amoniako ir azoto oksidų emisijos sumažėja 

dar 40 %. Skystas mėšlas paduodamas į rezervuaro dugną, kad nepažeisti šiaudais uždengto pa-

viršiaus.  

Kadangi ties Kirdonių ŽŪB teritorijos riba (rekomenduojama SAZ riba) aplinkos veiksniai (oro 

tarša, triukšmas) neviršija nustatytų ribinių verčių, įgyvendinti papildomas aplinkos taršos po-

veikį mažinančias priemones yra netikslinga. Įmonė neigiamo poveikio atsiradimo prevencijai 

49

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


 
 

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

vykdys nuolatinę naudojamos technologinės įrangos techninę priežiūrą. Neigiamo poveikio vi-

suomenės sveikatai neprognozuojama. 

7 Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė  

Esama visuomenės sveikatos būklė vertinama analizuojant paskutinių prieinamų 5 metų pagrin-

dinius Biržų r., Panevėžio apskrities ir Lietuvos gyventojų demografinius bei sergamumo rodik-

lius.  

7.1 Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  

Biržų r. Kirdonių ŽŪB pienininkystės kompleksas įsikūręs Kirdonių k. Paberžės sen., Biržų r. 

savivaldybėje. Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2022 m.), Biržų r. 2021 m. gyve-

no 23035 1 gyventojai, o 2022 m pradžioje 22756 gyventojai. Lietuvos Būsto surašymo 2011 m. 

informacijos duomenimis (2013 m. Statistikos departamento leidinys), Kirdonių kaime buvo re-

gistruoti 456 gyventojai.  

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjami paskutinių 5 metų prieinami 

duomenys, pateikiami gyventojų demografiniai ir sergamumo rodikliai. 

Gimstamumas. Biržų r., kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas paskutinių 5 metų laikotarpyje 

mažėjo. 2019 m. Biržų r. gyventojų gimstamumo rodiklis buvo 7,7/1000, t. y. 1,3 karto mažesnis 

negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2019 m. gimstamumo vidurkis buvo 9,8/1000 gyv.). 
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Mirtingumas. 2020 m. Lietuvoje mirė 43,5 tūkst. žmonių. 2019 m. Biržų r. gyventojų mirtin-

gumo rodiklis buvo 18,1/1000 gyventojų, t. y. 1,3 karto didesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietu-

vos 2019 mirtingumo vidurkis buvo 13,7/1000 gyv.). 

 
1 Lietuvos statistikos metraštis 2019, Lietuvos statistikos departamentas, Vilnius, 2020 
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Mirtingumas pagal priežastis. Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui išsivysčiusių šalių 

ir jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Biržų r. gyventojų mirties prie-

žasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei mirtingumas nuo 

išorinių priežasčių (traumų, apsinuodijimų). 

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. 2021 m. Biržų r. šis rodiklis sudarė 1207/100000 

gyv. ir buvo 1,5 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (820/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų. 2021 m. Biržų r. buvo užregistruota 430/100000 gyventojų, 

t. y. 1,5 karto daugiau negu Lietuvoje (276/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. 2021 m. Biržų r. šis rodiklis sudarė 52/100000 gyv. 

ir buvo 1,4 karto mažiau už Lietuvos vidurkį (38/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo infekcinių ligų. 2021 m. Biržų r. buvo užregistruota 13/100000 gyventojų, t. y. 

1,9 karto mažiau negu Lietuvoje (25,1/100000 gyv.). 

Mirtingumo išorinės priežastys. 2021 m. Biržų r. šis rodiklis sudarė 91/100000 gyv. ir buvo 1,1 

karto didesnis nei Lietuvos vidurkis (86,3/100000 gyv.). Iš jų tyčiniai susižalojimai 17,4/100000 

gyv. (Lietuvoje – 20,1/100000), transporto įvykiai 4,3/100000 gyv. (Lietuvoje – 6,6/100000). 

Biržų r. Kirdonių ŽŪB pienininkystės kompleksas neigiamos įtakos nei Kirdonių k., nei Biržų r. 

demografijai bei sergamumui neturės. Aplinkos taršos modeliavimo rezultatai rodo, kad suskai-

čiuotos išmetamų į aplinkos orą teršalų, įskaitant kvapus, koncentracijos neviršija leidžiamų ribi-

nių verčių, o triukšmas neviršija leidžiamų dydžių, todėl daroma išvada kad poveikis visuomenės 

sveikatai dėl ūkinės veiklos bei plėtros neprognozuojamas. 

Natūralus gyventojų prieaugis. Biržų r. natūralus gyventojų prieaugis paskutinį dešimtmetį yra 

neigiamas, ir pastaruosius 5 metus išlieka mažėjimo tendencija. Visoje Lietuvoje dėl senėjančios 

visuomenės, didėjančio mirtingumo bei gyventojų emigracijos natūralus prieaugis mažėja. 2019 
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m. Biržų r. šis rodiklis sudarė -10,5/1000 gyv. ir buvo neigiamas, tai yra didesnis už Lietuvos 

vidurkį (-3,9/1000 gyv.). 
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7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė  

Pateikiami Biržų r. gyventojų, Panevėžio 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 infor-

macijos centro duomenimis2.  

27 lentelė. Gyventojų sergamumas 2019 m.  

Diagnozės pavadinimas 

Iš viso užregistruota susirgimų 2019 m. 

Lietuva Biržų r. Panevėžio apskr. 

100000 gyv. 

Infekcinės ir parazitinės ligos 5606 3830 5711 

Kraujo ir kraujodaros organų ligos 1355 2022 1794 

Endokrininės sistemos ligos 7063 8389 7541 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 3823 5286 5208 

Nervų sistemos ligos 6389 4759 5469 

Akių ligos 8435 9191 8705 

Ausų ligos 5534 5617 5860 

Kraujotakos sistemos ligos 8732 9988 9338 

Kvėpavimo sistemos ligos 26582 22649 26550 

Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų) 9356 9178 9445 

Odos ir poodžio ligos 7659 5190 7459 

Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos 14541 13009 15106 

Urogenitalinės sistemos ligos 9513 9374 9439 

 
2 Lietuvos sveikatos informacinė sistema, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 
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Diagnozės pavadinimas 

Iš viso užregistruota susirgimų 2019 m. 

Lietuva Biržų r. Panevėžio apskr. 

100000 gyv. 

Įgimtos formavimosi ydos 1041 697 744 

Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai 17397 17293 18626 

Apibendrinant Biržų r. ir Panevėžio apskrities gyventojų sergamumą 2019 metais galima teigti, 

kad jis artimas Lietuvos vidurkiui ir ypatingai nuo šalies vidurkio nesiskiria.  

Biržų r. stebimas didesnis nei šalies vidurkis kraujo ir kraujodaros organų ligomis, endokrininės 

sistemos, akių ligomis, kraujotakos sistemos ligomis, tačiau nagrinėjama ūkinė veikla – pieni-

ninkystės ūkio plėtra - įtakos Biržų rajono sergamumui įtakos neturės.  

7.3 Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

Pagrindiniai veiksniai, galintys daryti įtaką kai kurių visuomenės grupių sveikatai, yra aplinkos 

oro tarša ir triukšmas. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą galima išskirti tris pagrindines rizikos gru-

pes:  

• gyventojai – tai žmonės, nuolat gyvenantys arčiausiai ūkinės veiklos teritorijos.  

• darbuotojai – grupė žmonių, kurie dirba galimos padidintos emocinės įtampos, fizikinių, 

cheminių, psichosocialinių bei ergonominių rizikos veiksnių sąlygomis; 

• vartotojai – tai grupė fizinių ar juridinių asmenų, kurie vartos įmonės gaminamą pro-

dukciją, t. y. pieną. 

Poveikis gyventojams. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai Kirdonių ŽŪB teritorijos, nagrinėja-

mų veiksnių neigiamo poveikio sveikatai neprognozuojama, kadangi fizikinė ir cheminė tarša, 

kvapai neišeina už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribos, sutampančios su įmonės nuomoja-

mų sklypų ribomis. Planuojamo objekto eksploatacija nekels pavojaus žmonių sveikatai ir po-

veikio gyventojų sveikatai neturės. 

Poveikis darbuotojams. Įmonėje kiekvienam darbuotojui yra sudarytos tinkamos darbo sąlygos, 

darbo vieta ir aplinka yra saugi, patogi ir nekenksminga sveikatai. Įmonėje saugus darbas organi-

zuojamas vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais. Ser-

gamumo ar traumų, susijusių su darbo veikla, įmonėje nenustatyta. 

Po pienininkystės komplekso plėtros darbuotojų skaičius padidės nuo 8 iki 13. Darbo vietos yra 

ir bus įrengtos vadovaujantis Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais bei kitais ES ir Lietu-

vos teisės aktais, reglamentuojančiais saugias ir sveikas darbo sąlygas. Darbuotojai yra ir bus 

aprūpinti darbo drabužiais bei asmeninėmis apsaugos priemonėmis pagal darbo pobūdį. Darbuo-

tojai yra ir bus priimami pasitikrinę sveikatą, taip pat instruktuojami darbuotojų saugos ir sveika-

tos instrukcijomis teisės aktų nustatyta tvarka. Įvertinus visas šias aplinkybes daroma išvada, kad 

poveikis darbuotojams neprognozuojamas. 

Poveikis vartotojams. Galima daryti prielaidą, kad, vartojant įmonės gaminamą produkciją (pie-

ną), poveikis vartotojams nenumatomas. Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekse auginamos 

melžiamos karvės ir prieauglis, karvių pienas parduodamas kaip žaliava tolimesniam pieno pro-

duktų gaminimui. Poveikis vartotojams priklauso nuo pasirinktų pieno produktų bei pačių varto-

tojų mitybos įpročių, kurių Kirdonių ŽŪB tiesiogiai neįtakoja.  
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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 įmo-

nės teritorijos (8,2496 ha), kurią sudaro nuomojami sklypai, ribomis, už įmonės sanitarinės ap-

saugos zonos ribų neišeina. 

7.5 Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

Kompleksiškai įvertinus visus veiksnius (cheminius, įskaitant kvapus, fizikinius, psichosociali-

nius ir kitokius), galima teigti, kad pienininkystės komplekso plėtra visuomenės sveikatai bus 

nereikšminga ir visuomenės sveikatos būklės pokyčiams įtakos neturės. Detali fizikinių ir che-

minių veiksnių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo analizė pateikta PVSV ataskaitos 5.1, 

5.2 ir 5.3 skyriuose.  

8 Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo 

pagrindimas 

8.1 Objekto sanitarinės apsaugos zona 

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

06-19, Nr. 9862) 4 priedo lentele, pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų 

mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos dydis, esant nuo 300 iki 

1199 sutartinių gyvulių (SG) galvijų yra 300 metrų. 

SAZ dydis, įvertinus įmonės stacionarių taršos šaltinių poveikį pagal veiklos apimtį, technologi-

ją, darbo pobūdį, foninę taršą, geografinę padėtį ir t. t., nustatomas atliekant poveikio visuome-

nės sveikatai vertinimą. 

Esama sanitarinės apsaugos zona. Dėl planuojamos ūkinės veiklos 2018 m. buvo atliktas po-

veikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu buvo nustatyta sanitarinė apsaugos zona 

(SAZ). Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 2018-07-24 priėmė sprendimą Nr. (5-11 

14.3.4E)2-31781 dėl planuojamos Biržų rajono Kirdonių ŽŪB ūkinės veiklos galimybių. Sanita-

rinės apsaugos zonos ribas siūlyta suformuoti su žemės sklypų, kuriuose vykdoma pienininkystės 

veikla, ribomis. Sklypuose įregistruota pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais 

prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zona (6,9719 ha). 

Perspektyvinė sanitarinės apsaugos zona. Šiuo metu planuojama Biržų rajono Kirdonių ŽŪB 

pienininkystės komplekso plėtra. Ji numatoma sklypuose, kurių adresas: Plento g. 32, Plento g. 

44, Plento g. 36A, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. Šiuose sklypuose planuojamas esamo 

pastato-karvidės (unik. Nr. 3697-7022-0014) ir pastato-dirbtuvės (unik. Nr. 3697-7022-0025) 

rekonstravimas bei naujų siloso tranšėjų, skysto mėšlo lagūnos ir tiršto mėšlo aikštelės statyba. 

Taip pat planuojama griauti du esamus fermų paskirties pastatus (unik. Nr. 4400-0852-5422, u-

nik. Nr. 4400-0852-5488) bei gamybos-pramonės paskirties pastatą-svarstykles (unik. Nr. 4400-

852-5444). Nugriautų pastatų vietoje planuojama naujo 400 vietų melžiamų karvių tvarto staty-

ba. 

Po plėtros bendras pieninių galvijų sąlyginių vienetų skaičius padidės nuo 317 SG (laikoma šiuo 

metu) iki 1177 SG. 
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8.2 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos  

Siekiant nustatyti ir įteisinti pienininkystės komplekso sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį, 

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

ir kiti aktualūs veiksniai.  

Pienininkystės komplekso sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas nuo staciona-

rių taršos šaltinių vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įsta-

tymo 51 straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“.  

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 8,2496 ha ir apima:  

• 0,200 ha ploto žemės sklypą, kurio kad. Nr. 3615/0004:453; 

• 0,5308 ha ploto žemės sklypą, kurio kad. Nr. 3615/0004:21; 

• 1,5641 ha ploto žemės sklypą, kurio kad. Nr. 3615/0004:508; 

• 0,2565 ha ploto žemės sklypą, kurio kad. Nr. 3615/0004:299; 

• 1,7834 ha ploto žemės sklypą, kurio kad. Nr. 3615/0004:506; 

• 0,0787 ha ploto žemės sklypą, kurio kad. Nr. 3615/0004:18; 

• 2,5584 ha ploto sklypą, kurio kad. Nr. 3615/0004:27; 

• 1,2260 ha ploto žemės sklypą, kurio kad. Nr. 3615/0004:452; 

• 0,0517 ha ploto nesuformuotos valstybinės žemės, įsiterpusios tarp pienininkystės komp-

lekso sklypų, dalį.  

Kadangi visuose aukščiau išvardintuose žemės sklypuose, išskyrus tuos, kurių kad. Nr. 

3615/0004:453, kad Nr. 3615/0004:452, ir 0,0517 ha ploto nesuformuotos valstybinės žemės, 

įsiterpusios tarp pienininkystės komplekso sklypų, dalį, įregistruotos pastatų, kuriuose laikomi 

ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės 

apsaugos zonos, valstybinės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas dėl SAZ nustatymo sklypuose 

(kad. Nr. 3615/0004:453, kad Nr. 3615/0004:452) ir 0,0517 ha ploto valstybinės žemės dalyje, 

kaip to reikalaujama LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 7 punkto 3 

dalyje, bus pateiktas iki sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos sprendimo pritarti pla-

nuojamai ūkinei veiklai priėmimo. 

8.3 Kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos 

zonos ribos, Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas 

pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos 

fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis 

Sanitarinės apsaugos zonos dydis nustatomas vykdomai ūkinei veiklai įvertinus esamų ir planuo-

jamų oro taršos, kvapo, triukšmo šaltinių parametrus, taršos vertes aplinkoje, o taip pat ir foninį 

užterštumą. Šių teršalų sklaidos skaičiavimų vertės, jų izolinijos, taršos šaltiniai pateikti PVSV 

ataskaitos 3 priede.  
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9 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas  

9.1 Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas  

Triukšmo lygiams paskaičiuoti buvo naudojama programinė įranga Cadna/A. Oro teršalų kie-

kiams aplinkos ore apskaičiuoti - ISC-AERMOD View. 

Demografijos, sergamumo, mirtingumo duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento, 

Lietuvos sveikatos informacijos centro, 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, plo-

tiniams, linijiniams bei tūrio šaltiniams modeliuoti. Skaičiavimo metu galima įvertinti nagrinė-

jamos teritorijos geografinę platumą, paviršiaus šiurkštumą bei pagrindinius meteorologinius 

parametrus: vyraujančią vėjo kryptį bei greitį, oro temperatūrą bei debesuotumą, modelis taip pat 

leidžia įvertinti nagrinėjamos vietovės reljefą ir statinių aukštingumą. AERMOD View algorit-

mai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, 

taip pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vie-

tovės tipams įvertinti, todėl naudojami artimiausių meteorologijos stočių matavimo realiame lai-

ke duomenys. 

AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, 

skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos reg-

lamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentra-

cijos vertėmis. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimai. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa 

CadnaA. Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vie-

no 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 da-

lis skaičiuojamame sraute) skaičiavimą ir palyginti rezultatus. Gauti rezultatai atvaizduojami 

žemėlapiuose skirtingų spalvų izolinijomis - 5 dBA, o vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dBA. 

9.2 Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra tikslūs ir objektyvūs. 

Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo meto-

dikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų atitikimas 
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realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo. Laikoma, kad 

paklaidos, susiję su skaičiavimo metodikos ir CadnaA skaičiavimo tikslumu yra nykstamai ma-

žos ir turint tikslius įvesties duomenis įtakos galutiniam rezultatui neturi. 

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 patikimu-

mas buvo ne kartą patikrintas remiantis modeliavimo ir matavimų rezultatų palyginimu. Oro tar-

šos 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. 

10 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados 
 

1. Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus 

foną, nei Kirdonių ŽŪB teritorijoje, nei už jos ribų neviršys žmonių sveikatos apsaugai 

nustatytų ribinių verčių. 

2. Suskaičiuota kvapo koncentracija neviršys 8,0 OUE/m3 ribinės vertės ir 5,0 OUE/m3 ribi-

nės vertės, kuri įsigalios nuo 2024 m sausio 1 d. ir gyvenamosios aplinkos kokybei po-

veikio nedarys.  

3. Triukšmo lygis ties įmonės teritorijos riba neviršys nustatytų leistinų dydžių visais paros 

periodais.  

4. Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos, apimančios 8 pienininkystės komplekso 

sklypus ir nesuformuotos valstybinės žemės, įsiterpusios tarp pienininkystės komplekso 

sklypų, dalį, plotas yra 8,2496 ha. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai bei jų ap-

linka nepatenka. 

11 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 8,2496 ha ir apima 8 pienininkystės komplekso 

sklypus (kad. Nr. 3615/0004:453; kad. Nr. 3615/0004:21; kad. Nr. 3615/0004:508; kad. Nr. 

3615/0004:299; kad. Nr. 3615/0004:506; kad. Nr. 3615/0004:18; kad. Nr. 3615/0004:27; kad. 

Nr. 3615/0004:452) bei nesuformuotos valstybinės žemės, įsiterpusios tarp pienininkystės komp-

lekso sklypų, dalį, kuriuose veiklą po plėtros vykdys Kirdonių ŽŪB. Siūlomos SAZ ribų planas 

pateiktas PVSV ataskaitos 2 priede.  

Toliau nurodyti taršos šaltiniai, nuo kurių siūloma nustatyti sanitarinės apsaugos zoną. 

Oro ir kvapo taršos šaltiniai: 

• taršos šaltinis Nr. 603 – esamas 300 vietų melžiamų karvių tvartas; 

• taršos šaltinis Nr. 604 – esamas prieauglio tvartas; 

• taršos šaltinis Nr. 605 – esama kraikinio (tiršto) mėšlo aikštelė; 

• taršos šaltinis Nr. 606 – skysto mėšlo lagūna; 

• taršos šaltiniai Nr. 608 ir 609 - rekonstruojami esami tvartai; 
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• taršos šaltinis Nr. 607 – projektuojama tiršto (kraikinio) mėšlo aikštelė; 

• taršos šaltinis Nr. 610 – projektuojama skysto mėšlo lagūna; 

• taršos šaltinis Nr. 611 – projektuojamas melžiamų karvių tvartas; 

• taršos šaltiniai Nr. 612-615 - esamos siloso tranšėjos, 

• taršos šaltiniai Nr. 616-618 – projektuojamos trys siloso tranšėjos. 

Triukšmo taršos šaltiniai:  

• rekonstruojamas tvartas Nr. 3, kuriame bus eksploatuojama 16 vnt.  ventiliatorių; 

• pieno bloko pastatas Nr. 1A, kuriame veiks pieno šaldymo ir melžimo technologinės į-

ranga; 

• 2 vnt. siurblių (1 vnt. esamas ir 1 vnt. projektuojamas), eksploatuojamų prie tvartų Nr. 1, 

Nr. 5; 

• 2 vnt. frontalinių krautuvų, kurių darbo zonos (4 vnt.) yra tiršto mėšlo aikštelėse (2 vnt.) 

ir siloso tranšėjose (2 vnt.); 

• 4 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė; 

• vienas traktorius, manevruojantis teritorijoje; 

• viena sunkioji autotransporto priemonė, skirta pieno išvežimui; 

• viena sunkioji autotransporto priemonė, skirta srutų išvežimui į biodujų jėgainę; 

• 3 vnt. sunkiųjų autotransporto priemonių, skirtų pašarų, siloso atvežimui, tiršto mėšlo iš-

vežimui sezono metu; 

• 2 vnt. sunkiųjų autotransporto priemonių, skirtų srutų išvežimui sezono metu; 

• viena sunkioji autotransporto priemonė, skirta atliekų išvežimui; 

• 4 vnt. lengvųjų autotransporto priemonių. 

12 Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

stebėsenos, emisijų kontrolės 

Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų (Žin., 2009, Nr. 133-4837, su 

vėlesniais pakeitimais) 11.3.1.12 p. (ūkio subjektai vienoje vietoje (tvarte ar tvartų grupėje) 

laikantys 500 ar daugiau sutartinių gyvulių atitinkantį galvijų (įskaitant karves, veršelius) 

skaičių), Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekse turės būti vykdomas požeminio vandens 

monitoringas.  

Pagal Taršos leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių reikalavimus, planuojamos 

ūkinės veiklos vykdymui taršos leidimo gauti neprivaloma.  
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