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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 klasifikatorius
TAR – teisės aktų registras

Įvadas
Ūkininko Nerijaus Antano Narausko pienininkystės komplekso plėtrai 2019 m. buvo atliktos poveikio aplinkai ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros, 2019 m. lapkričio 15 d.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamento sprendimas Nr. (1-11 14.3.4
E)2-55234 gautas sprendimas dėl ūkinės veiklos galimybių (planuojama ūkinė veikla yra leistina
pasirinktoje vietoje).
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant patikslinti ūkininko Nerijaus Antano Narausko pienininkystės komplekso sanitarinės apsaugos zonos dydį dėl pasikeitusių esminių
aplinkybių. Įgyvendinant pienininkystės plėtros projektą buvo pasirinkti tam tikri sprendimai, dėl
kurių pasikeitė ūkinei veiklai reikalingų žemės sklypų skaičius ir plotas. Taip pat buvo atidalinta
veikla, tiesiogiai nesusijusi su ūkininko Nerijaus Narausko ūkiu: gretimame žemės sklype, adresu
Žvejų g. 11, Aštriosios Kirsnos k. ūkinė veiklą vykdo ūkininkė Rūta Mašanauskaitė, kurios ūkyje
auginami įvairaus amžiaus veršeliai. Taip pat šiame žemės sklype yra arklidė priklausanti Nagliui Narauskui.
Įvertinus šias aplinkybes, gretimame žemės sklype esantys aplinkos taršos šaltiniai buvo įvertinti
kaip foninė tarša. Atliekant oro taršos vertinimą yra įvertintos naujausios Hidrometeorologinės
tarnybos pateiktos meteorologinės sąlygos, šiuo pagrindu perskaičiuota oro teršalų ir kvapo
sklaidos pažemio koncentracijos. Pagal patikslintą aplinkos taršos vertinimą koreguotos ūkininko Nerijaus Antano Narausko pienininkystės komplekso SAZ ribos.
Ūkininko N. Narausko pienininkystės komplekso sanitarinės apsaugos zonos ribos nustatomos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu
„Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 201906-19, 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, laikant daugiau
kaip 1200 sutartinių gyvulių (SG) galvijų, yra 500 metrų.
Pienininkystės komplekso sąlygojama aplinkos oro tarša, tarša kvapais bei triukšmo lygis neviršija ribinių verčių už šių sklypų ribų. Siūlomos SAZ teritorijos plotas – 10,4269 ha.
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1

Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)

Ūkininkas Nerijus Narauskas, ūkio kodas: 1387762; Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k.,
Būdviečio sen., LT-67391, Lazdijų r. sav. Kontaktinis asmuo: Nerijus Narauskas, tel. +370
69836633.

2

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją

Įmonės pavadinimas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, įmonės kodas 300085690, juridinio asmens Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-492.
Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel.: 8 5 2644304, mob. 8 651 85 651, faks. 8 5 2153784.
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

Ūkininko N. Narausko planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – pienininkystės komplekso
plėtra adresu Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., LT-67391, Lazdijų 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 produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizika);
Esama ūkinė veikla.

Šiuo metu nagrinėjamame pienininkystės komplekse ūkininkauja ūkininkai Nerijus Antanas Narauskas, Naglis Narauskas, Rūta Mašanauskaitė. Bendrai ūkyje laikoma 628 vnt. melžiamų karvių, 58 vnt. užtrūkusių karvių, 270 vnt. telyčių, 233 vnt. veršelių, 44 vnt. buliukų bei 9 arkliai.
Pieninių gyvulių bandos struktūrą sudaro 964 sąlyginių galvijų vienetai ( SG). Įskaičiuojant arklius – 973 SG.
Planuojama ūkinė veikla
Įgyvendinus pienininkystės komplekso plėtrą, numatyta pieninių galvijų bandos struktūrą padidinti iki 1280,2 SG. Pienininkystės komplekso plėtrai įgyvendinti bus atsisakyta Žvejų g. 11
sklypo Aštriosios Kirsnos kaime. Taip pat bus atsisakyta ūkininkų Rūtos Mašanauskaitės ir Naglio Narausko jungtinės veiklos, kurie veiklą vykdys atskirai minėtame Žvejų g. 11 sklype. Kadangi Rūtos Mašanauskaitės bei Naglio Narausko ūkyje bendrai sudėjus bus mažiau nei 300 sąUAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

4
Ūkininko N. Narausko pienininkystės komplekso plėtra Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Lazdijų r.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo santrauka

lyginių gyvulių, šiam ūkiui SAZ nustatyti nereikia. Šių ūkininkų taršos šaltiniai PVSV yra įvertinami kaip foniniai.
Planuojama pienininkystės komplekso bandos struktūra
Gyvūnų skaičius,
atitinkantis 1 SG

Gyvulys

Vienas
gyvūnas
sudaro SG

Gyvulių skaičius Gyvulių skaičius,
ūkyje vnt.
SG

Melžiamos karvės

1

1

963

963

Užtrūkusios karvės

1

1

97

97

Prieauglis iki 12 mėn.

4

0,25

150

37,5

Prieauglis 12-24 mėn.

1,4

0,7

261

182,7

VISO:

1471

1280,2

Gamybos pajėgumas
Per metus pienininkystės komplekse planuojama pagaminti apie 9630 tonų pieno.
Gamtiniai ir energetiniai ištekliai
Galvijų auginimo metu bus naudojami gamtiniai ir energetiniai ištekliai. Planuojami sunaudoti
gamtinių ir energetinių išteklių kiekiai pateikti 2 lentelėje:
Ūkinės veiklos metu numatomi sunaudoti gamtiniai ir energetiniai ištekliai
Išteklių pavadinimas

Mato vnt.

Biokuras
Benzinas
Dyzelinas
Elektros energija
Mėšlas (skleisti laukuose)
Vanduo (bitinėms reikmėms)

Kiekis per metus
VISO ŪKIO
20
0,5
205
3944085
27364,68 skystas
49 000

t
t
t
kWh
m3
m3

Suskaičiuotas mėšlo skleidimo laukuose ploto poreikis visam sukauptam mėšlo kiekiui paskleisti
būtų 827,67 ha. Pienininkystės komplekse deklaruojama 1493,9 ha žemės naudmenų.
Naudojamos žaliavos
Gyvulių šėrimui planuojamas sunaudoti pašarų kiekis (tonomis/metus) pateiktas 3 lentelėje:

Pašarų pavadinimas

Šėrimo
laikotarpis, d.

Galvijų šėrimui reikalingas pašarų kiekis, t/metus

Karvėms

Veršeliams iki 6 mėn.
amžiaus

1060

150
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Vyresnėms kaip 6
mėn. amžiaus telyčioms
261

Iš viso
metams,
t

5

3.3

0,18
0,5
1,1
0,2

65,7
164,3
383,3
47,3

1,5
25,0
1,0

Visoms metams, t

Vienai telyčiai
parai, kg

1,2
3,0
7,0
1,5

Visoms parai, t

Visiems veršeliams metams, t

464,3
19345
267,1

Visiems veršeliams parai, t

1,3
53,0
1,3

Visoms karvėms metams, t

1,2
50,0
1,2

Vienam veršeliui parai, kg

365
365
365
210

Visoms karvėms parai, t

Koncentratai
Silosas
Pienas
Šienas

Vienai karvei
parai, kg
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0,391
6,525
0,261

142,9
2381,6
95,26

672,9
21890,9
383
409,66

Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų
statinių ir įrenginių išdėstymo planas
Esama situacija

Šiuo metu pienininkystės komplekse įrengtos karvių ir prieauglio laikymo patalpos (tvartai), užtrūkusių karvių laikymo patalpos, melžimo aikštelė su pieno bloku, mėšlo siurblinė, buitinėsadministracinės patalpos. Tvartai nešildomi (šaltojo tipo) ir vėdinami natūraliai. Oras iš tvartų pasišalina per sienines ir stogines natūralias vėdinimo angas. Galvijai tvartuose laikomi ištisus metus.
Tvartuose įrengtos girdyklos, gardai bei guoliavietės. Pašarų išdalinimas, melžimas, mėšlo šalinimas – atliekami mechanizuotai. Karvių melžimas atliekamas eglutės tipo 32 vietų melžimo aikštelėje. Po melžimo pienas uždara vakuumine sistema nukreipimas į pieno šaldytuvus. Atvėsintas
pienas kasdiena išvežamas į pieno perdirbimo įmonę. Galvijų prieauglis laikomas trijuose prieauglio tvartuose. Veršeliai iki 6 mėn. laikomi grupiniuose nameliuose. Besiveršiuojančios ir sergančios karvės, prieauglis iki 6 mėn. ir 9 arkliai tvartuose laikomi ant kraiko. Susidarantis tirštas mėšlas specialiu buldozeriu išstumiamas ir išvežamas į 555 m2, 3 m aukščio tiršto mėšlo aikštelę
(1540,4 m3).
Silosas laikomas esamose monolitinėse-gelžbetoninėse tranšėjose. Siloso tranšėjos dengiamos specialia trisluoksne plėvele, skirta silosuotiems pašarams, atspindinčia šviesą, atsparia pramušimams
ir plyšimui, plėvelė neleidžia sklisti kvapams.
Esamose karvidėse ir prieauglio tvartuose įrengta skysto mėšlo surinkimo technologija. Mėšlas
patenka į mėšlo siurblinės betoninę skysto mėšlo kaupimo duobę, iš pumpuojamas į mėšlo rezervuarus, kurių bendra talpa 10000 m3.
Darbuotojų buitinių-gamybinių patalpų šildymui bei karšto vandens ruošimui pastate, kur yra pieno blokas, įrengta katilinė. 50 kW galios katilas kūrenamas kietuoju kuru.
Pienininkystės komplekse dirba 33 vietos gyventojai. Po plėtros planuojama, kad darbuotojų skaičius gali padidėti iki 37.
Vanduo kompleksui tiekiamas iš esamo vandens gręžinio Nr. 31176.
Plėtra
Statoma nauja karvidė. Šioje karvidėje planuojama įrengti 463 boksus melžiamoms karvėms. Karvidėje projektuojami 26 vnt. ventiliatoriai, skirti oro padavimui šiltuoju metų laiku, pakilus tvarto
aplinkos temperatūrai iki 22-25 °C. Mechaninis oro ištraukimas nenumatomas. Oras iš projektuoUAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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jamo tvarto į aplinką pasišalins per natūralias sienines ir stogines vėdinimo angas (langus, duris).
Mėšlo šalinimui karvidėje įrengiami grandininiai skreperiai, kurie mėšlą per kritimo angas nukreips į mėšlo kanalą. Iš kanalo mėšlas pateks į surinkimo rezervuarą.
Skystas mėšlas iš esamų rezervuarų į lagūnas bus transportuojamas dvejais ūkio srutovežiais, kurių
talpa 18 m3 ir 20 m3 , arba bus sudaroma sutartis su įmone „Otanku Dzirnavnieks“. Skystųjų trąšų
transportavimui naudojami vilkikai ir cisternų puspriekabės su įrengtais siurbliais, SAMSON traktorių technikos statinės su visų rūšių gilaus įdirbimo agregatais ir AGROMETER įdirbimo technologija.
Įgyvendinus pienininkystės komplekso plėtrą, ūkyje bus įrengtos 5 papildomos siloso tranšėjos
kurių bendras tūris 8682 m3, plotas 3960 m2. Siloso tranšėjos bus dengiamos specialia trisluoksne
juodai balta plėvele, skirta silosuotiems pašarams.

Pienininkystės komplekso esamų ir projektuojamų pastatų ir statinių išdėstymo planas (Ištrauka iš
„Pienininkystės komplekso plėtros informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo“, UAB
„Statybos Valdymo Biuras“ 2019)
Skysto mėšlo laikymui įrengtos dvi skysto mėšlo lagūnas, kurių plotas sieks po 1482 m2; tūris –
4816 m3; gylis – 4,7 m.
Lagūnos pastatytos atokiau nuo pienininkystės komplekso teritorijos, Pagrūdų (sklypo kad. Nr.
5903/0002:383) ir Jukneliškių k. (sklypo kad. Nr. 5903/0001:275). Skysto mėšlo lagūnų statymo
vieta pasirinka atsižvelgiant į žemės sklypų dydį ir nuosavybės teisę, atstumą iki gyventojų (gyventojai nutolę ne mažesniu kaip 320 – 520 m atstumu), palyginti nedidelį atstumą iki pienininkystės komplekso teritorijos bei ūkiui nuosavybės teise priklausančių tręšiamų laukų.
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Skystas mėšlas iš esamų rezervuarų į lagūnas bus transportuojamas dvejais srutovežiais, kurių talpa siekia 18 m3 ir 20 m3. Separuotas skystas mėšlas iš rezervuarų ir lagūnų bei tirštas mėšlas iš
mėšlidės bus naudojamas laukams tręšti. Laukų tręšimas bus vykdomas pagal iš anksto suderintus
tręšimo planus.

3.4

Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo
(objekto naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė
veikla)

Nagrinėjamo pienininkystės komplekso plėtra numatoma šiais etapais:
✓ Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas – 2019 metų III ketvirtis;
✓ Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų atlikimas (PVSV korekcija) – 2020
metų IV ketvirtis;
✓ projektų rengimas ir statybos leidimų gavimo procedūrų įgyvendinimas – 2019 metų IV
ketvirtis;
✓ Projektuojamų įrenginių statybos dabai – 2020-2021 metai.
Ūkinės veiklos vykdytojas stabdyti veiklos neplanuoja. Pienininkystės kompleksas veiklą vykdys
neterminuotai. Numatomas įrenginių bei pastatų eksploatacijos laikas – apie 30 metų.

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 gavus statybą
leidžiantį dokumentą, siekiant įvertinti planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamą fizinę ir cheminę
taršą ir nustatyti objekto sanitarinės apsaugos zoną. Atsakingai institucijai pritarus siūlomai SAZ
ribai, ji bus įteisinta teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6

Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos

Vietos ir technologijos alternatyvos nesvarstomos. Nagrinėjamame pienininkystės komplekse
ūkinė veikla jau vykdoma, planuojama tik jos plėtra. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
atliekamas siekiant nustatyti (patikslinti) objekto sanitarinės apsaugos zoną.

4

Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė

4.1

Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis

Esama ūkinė veikla vykdoma keturiuose sklypuose, kurių adresas Žvejų g. 17, Žvejų g. 15,
Žvejų g. 12, Žvejų g. 4, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav. Sklypų kadastriniai
numeriai 5903/0002:252, 5903/0002:411, 5903/0002:223, 5903/002:240. Sklype, adresu Žvejų
g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav., statoma karvidė, kurioje bus įrengtos
463 melžiamų karvių guoliavietės. Sklype, adresu Žvejų g. 4, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio
sen., Lazdijų r. sav., įrengta silosinė, sudarytą iš 5 siloso tranšėjų. Taip pat planuojamai ūkinei
veiklai bus naudojami žemės ūkio paskirties sklypai, kurių kadastriniai numeriai šie: Nr.
5903/0002:341, Nr. 5903/0002:198, Nr. 5903/0002:197, Kad. Nr. 5903/0002:169.
Pagal Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius pieninkystės komplekso
teritorija patenka į gyvenamųjų vietovių užstatytą zoną, kurios gretimybėse esantys žemės
sklypai patenka į geros žemės ūkio paskirties žemių zoną. Planuojamos įrengti skysto mėšlo
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

8
Ūkininko N. Narausko pienininkystės komplekso plėtra Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Lazdijų r.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo santrauka

lagūnos sklypas, esantis Pagrūdų kaime, pagal bendrojo plano sprendinių patenka į geros žemės
ūkio paskirties žemių zoną (IIŽG). Planuojamos įrengti antros skysto mėšlo lagūnos sklypas,
esantis Jukneliškės kaime, taip pat patenka į geros žemės ūkio paskirties žemių zoną (IIŽG), bei į
pramonės teritoriją.

Ištrauka iš Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo plano funkcinių prioritetų ir teritorijos
tvarkymo reglamentavimo ypatumų brėžinio (www.lazdijai.lt)
Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir gretutiniai sklypai nepatenka į saugomas teritorijas, bei
į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Artimiausios saugomos teritorijos nuo
esamo pienininkystės komplekso Aštriosios Kirsnos kaime, kuriame planuojama karvidės ir
siloso tranšėjų statyba, yra Kalvarijos biosferos poligonas – nutolęs 2,8 km vakarų kryptimi,
Žuvinto biosferos rezervatas – nutolęs 9,3 km šiaurės rytų kryptimi, Kalniškės kraštovaizdžio
draustinis – nutolęs 10,3 km rytų kryptimi, Metelių regioninis parkas – nutolęs 10,6 km rytų
kryptimi.
Pagal valstybinės miškų tarnybos duomenis, atstumas iki artimiausio miško (Aštriosios Kirsnos
dvaro parko) nuo planuojamos statyti karvidės nutolęs 200 m atstumu. Artimiausi vandens
telkiniai yra nutolę 180 m rytų kryptimi. Sklypai, kuriuose planuojama statyti karvidę ir siloso
tranšėjas, nepatenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos zoną.
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Naujos
fermos vieta

Vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos pienininkystės komplekso teritorijos aplinkoje
(ištrauka iš https://uetk.am.lt)
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Vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos Pagrūdų kaime projektuojamos lagūnos aplinkoje
(ištrauka iš https://uetk.am.lt)

Vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos Jukneliškių kaime projektuojamos lagūnos aplinkoje
(ištrauka iš https://uetk.am.lt)
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

11
Ūkininko N. Narausko pienininkystės komplekso plėtra Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Lazdijų r.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo santrauka

Informacija apie artimiausius gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektus pateikiama
PVSV 4.4 skyriuje „Ūkinės veiklos įvertinimas“.

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

4.2

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma šiuo metu eksploatuojamuose pienininkystės komplekso
sklypuose, esančiuose adresu Žvejų g. 17, Žvejų g. 15, Žvejų g. 12, Žvejų g. 4, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav. Viena skysto mėšlo lagūna projektuojama Pagrūdų k.,
Būdviečio sen., Lazdijų r. sav.; kita – Jukneliškių k., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav.
Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
•

Žemės sklypo, kurio adresas Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r.
sav., kad. Nr. 5903/0002:252, plotas 2,9494 ha. Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita.
Sklype įrengtos karvidės, pieno blokas, mėšlidė. Pietvakarinėje sklypo dalyje planuojama
statyti karvidę (463 galvijų laikymo vietų).

Nustatytos specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis);
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis);
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis);
Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis);
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).

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, vandentiekis, privažiavimo keliai) yra išvystyta. Papildomai tiesti kelių neplanuojama. Susisiekimas su
pienininkystės komplekso teritorija geras. Autotransporto atvykimas/išvykimas į/iš teritoriją organizuojamas 2 kryptimis: apie 1,4 km į šiaurės rytus nuo nagrinėjamo ūkio teritorijos praeinančiu
krašto keliu Nr. 134 Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija, nusukant į privažiuojamąjį kelią, einantį pagal
šiaurinę pienininkystės komplekso sklypų ribą. Taip pat apie 0,5 km atstumu, nuo ūkio sklypų ribų
praeinančiu rajoniniu keliu Nr. 2608 Jusevičiai – Būdvietis – Derviniai (kertant Aštriosios Kirsnos
miestelį) ir nusukant į Žvejų gatvę. Abiem privažiavimais naudojasi tiek sunkiasvoris autotransportas, tiek ūkį aptarnaujančių darbuotojų lengvieji automobiliai.
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Transporto privažiavimas prie pienininkystės komplekso teritorijos ribų (www.regia.lt)
Prie skysto mėšlo lagūnos sklypo (kad. Nr. 5903/0002:383) Pagrūdų kaime transporto privažiavimas organizuojamas nuo krašto kelio Nr. 134 (Leipalingis - Lazdijai – Kalvarija), Pagrūdų kaime
nusukant į vietinės reikšmės kelią. Atstumas nuo pienininkystės komplekso iki šio sklypo siekia
3,9 km.
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9 pav. Privažiavimo prie lagūnos sklypo Pagrūdų kaime organizavimo schema (www.maps.lt)
Privažiavimas prie skysto mėšlo lagūnos sklypo (kad. Nr. 5903/0001:275) Jukneliškių kaime organizuojamas nuo krašto kelio Nr. 134 (Leipalingis - Lazdijai – Kalvarija), pasukus į rajoninį kelią
Nr. 2527 (Vidzgailai – Jukneliškės). Atstumas nuo pienininkystės komplekso iki sklypo siekia 5,6
km.
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Privažiavimo prie lagūnos sklypo Jukneliškių kaime organizavimo schema (maps.lt)
Vanduo pienininkystės kompleksui tiekiamas iš Nagliui Narauskui priklausančio vandens gręžinio
Nr. 31176, esančio sklype, adresu Žvejų g. 11. Vanduo naudojamas buitinėms darbuotojų reikmėms, gyvulių girdymui, technologiniams procesams. Geriamo vandens poreikis siekia 49 tūkst.
m3/metus. Skaičiuojama, kad gyvulių poreikiams tenkinti sunaudojamo vandens kiekis siekia
133,39 m3/dieną; darbuotojų buitinėms reikmėms – 2,59 m3/d. Pienininkystės komplekso darbuotojų buitinėms patalpoms šildyti bei karštam vandeniui ruošti pastate, kuriame yra pieno blokas,
įrengtas kietu kuru kūrenamas katilas. Per metus sudeginama apie 20 t medienos.
Elektros energija tiekiama iš centralizuotų tinklų. Atsiskaitoma pagal skaitiklių rodmenis.
Buitinės nuotekos. Pienininkystės komplekse buitinių nuotekų susidaro 2,59 m3/d. arba 945,35
m3/metus. Nuotekos valomos esamuose valymo įrenginiuose „ORIS“ (našumas siekia 13,2 m3/d),
išvalytos iki ribinių verčių išleidžiamos į melioracijos kanalą.
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Gamybinės nuotekos. Gamybinės nuotekos iš pieno bloko surenkamos siurblinėje, o iš ten nukreipiamos į skysto mėšlo rezervuarus bei kartu su skystuoju mėšlu naudojamos laukams tręšti. Gamybinių nuotekų kiekis atitinka suvartojamo technologinio vandens kiekį. Per metus susidarys
2660 m3 gamybinių nuotekų. Rezervuarų ir projektuojamų lagūnų talpa pakankama šioms nuotekoms talpinti.
Paviršinės (lietaus) nuotekos. Paviršinės nuotekos nuo karvidžių stogų nebus užterštos pavojingomis medžiagomis ir be valymo lietvamzdžiais bus nuvedamos į planuojamos ūkinės veiklos teritorijos žaliuosius plotus, kur taip pat paviršiaus formavimo priemonėmis bus nuvedamos nevalytos
paviršinės nuotekos nuo kitų kietųjų dangų, kadangi jų užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų
tvarkymo reglamente ir Nuotekų tvarkymo reglamente į gamtinę aplinką išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms nustatytų normatyvų.
Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. Ūkinės veiklos metu susidariusios atliekos bus
tvarkomos pagal sutartis, sudarytas su registruotu atliekų tvarkytoju. Visos ūkyje susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-85
patvirtintais Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais su vėlesniais jų pakeitimais (Žin., 1999, Nr.
63- 2065; 2012, Nr. 16-697). Objekto eksploatavimo metu susidarysiančios atliekos: variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva – 1,395 t (13 02 08), plastikinės pakuotės – 3,6 t (15 01 02), plastikai –
1,5 t (20 01 39), tepalų filtrai – 0,093 t (16 01 07), švino akumuliatoriai – 0,242 t (16 06 01). Ūkyje
susidariusias atliekas tolimesniam tvarkymui išveža atliekų surinkimo įmonės UAB „Toksika“ ir
UAB „Žalvaris“.
4.4

Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas

Artimiausia gyvenamoji aplinka:
Artimiausias gyvenamasis pastatas nuo sklypo ribos, kuriame planuojama karvidės statyba,
(adresas Žvejų g. 17) nutolęs 136 m, pietryčių kryptimi. Nuo sklypo ribos, kuriame planuojama
siloso tranšėjų statyba (Žvejų g. 4) – nutolęs 167 m, pietryčių kryptimi. Kitas artimiausias
gyvenamas namas, priklausantis ūkio savininkams, esantis sklype adresu Žvejų g. 11, nuo
planuojamos statyti karvidės vietos nutolęs ~ 350 m rytų kryptimi.
Nuo Pagrūdų k., Būdviečio sen., Lazdijų r. projektuojamos skysto mėšlo lagūnos iki artimiausio
pavienio Pagrūdų kaimo gyvenamojo namo – apie 0,320 km atstumas. Nuo projektuojamos
skysto mėšlo lagūnos Jukneliškės k., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav. iki artimiausio pavienio
Jukneliškės kaimo gyvenamojo namo – apie 0,520 km atstumas.
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Artimiausi visuomeniniai objektai planuojamos ūkinės veiklos atžvilgiu
Artimiausi visuomeninės paskirties objektai:
✓ Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba, esanti adresu: Žvejų g. 11, Aštriosios Kirsnos k.,
Būdviečio sen., Lazdijų r. (sklypas, kuriame yra dvaras, prieauglio tvartai, arklidės.
Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5903/0002:376);
✓ Lazdijų rajono Aštriosios Kirsnos mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo
lavinimo mokykla Dzūkuose, Dzūkų g. 4, vykdanti pradinio, pagrindinio ir papildomo
ugdymo programas (nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusi apie 1,05 km pietų
kryptimi);
✓ Aštrios Kirsnos biblioteka – Dzūkų g. 2, Dzūkų k. Lazdijų r. (nuo planuojamos ūkinės
veiklos nutolusi apie 0,950 km pietų kryptimi);
✓ Aštriosios Kirsnos paštas – Dzūkų g. 2, Dzūkų k., Lazdijų r. (nuo planuojamos ūkinės
veiklos nutolusi apie 0,950 km pietų kryptimi);
✓ Būdviečio seniūnija – Dzūkų g. 2, Dzūkų k., Lazdijų r. (nuo planuojamos ūkinės veiklos
nutolusi apie 0,950 km pietų kryptimi).
Artimiausi kultūros paveldo objektai:
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Planuojamos statyti karvidės sklypo gretimybėje esantis sklypas, adresu Žvejų g. 11, yra
Aštriosios Kirsnos dvaro sodybos teritorija (kodas 1498). Dalis pienininkystės komplekso
statinių yra nekilnojamos kultūros vertybės. Tvartai, kuriuose laikomas ūkininkės Rūtos
Mašanauskaitės prieauglis, o taip pat arklidė, registruoti Kultūros vertybių registre (kodai 22818,
22819, 22820, 22827). Kita artimiausia kultūros vertybė – Dzūkų kaimo senųjų kapinių dalis
(kodas 20933), nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusios 0,9 km pietryčių kryptimi.
Nuo sklypo, kuriame planuojama įrengti skysto mėšlo lagūną, ribos Pagrūdų kaime, artimiausios
nekilnojamos kultūros vertybės – Vidzgailų geležinkelio tiltas (kodas 34766) ir Aštriosios
Kirsnos dvaro sodybos teritorija (kodas 1498). Vidzgailų geležinkelio tiltas nutolęs apie 1,1 km
šiaurės kryptimi, Aštriosios Kirsnos dvaro sodybos teritorija – 0,95 km m pietryčių kryptimi.
Nuo sklypo, kuriame planuojama įrengti antrą skysto mėšlo lagūną, ribos Jukneliškės kaime,
artimiausios nekilnojamos kultūros vertybės – Natalinos kaimo senosios kapinės (kodas 6309) už
0,65 km pietryčių pusėje ir Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapinės (kodas
33689) už 2,5 km šiaurės rytų pusėje.

5

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

Atliekant ūkininko N. Narausko pienininkystės komplekso ūkinės veiklos plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra identifikuoti mobilūs ir stacionarūs taršos šaltiniai:
✓ Cheminės taršos šaltiniai (oro užterštumas anglies monoksidu, azoto dioksidu, kietosiomis dalelėmis, o taip pat kvapais);
✓ Fizikinės taršos šaltiniai: triukšmas nuo mobilių – autotransporto bei su ūkine veikla susijusių 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.
5.1

Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės
sveikatai, vertinimas
Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių

Pienininkystės ūkio teritorijoje yra 1 organizuotas aplinkos oro taršos šaltinis ir 10 neorganizuoti
aplinkos oro taršos šaltiniai (toliau – o.t.š.), o taip pat gretimo ūkio 4 o.t.š. kaip foninė tarša:
✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 001 – katilinės kaminas (dūmtraukis).
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 601 – tvartas. Šiame tvarte laikoma 398 vnt. galvijų: 100 vnt.
melžiamų karvių (100 SG); 37 vnt. užtrūkusių karvių (37 SG); 261 vnt. prieauglio (6-24
mėn.; 182,7 SG). Iš jo išsiskirs amoniakas (NH3), kietosios dalelės, LOJ ir kvapai.
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 602 – melžiamų karvių tvartas.
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 603 – užtrūkusių karvių tvartas.
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 607 – veršiukų tvartas.
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✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 608 – projektuojamas melžiamų karvių tvartas Nr.14.
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 610 – skysto mėšlo rezervuaras.
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 611 –skysto mėšlo rezervuaras.
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 614 – tiršto mėšlo aikštelė.
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 615 – silosinė, kurios plotas yra 3576,8 m2.
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 616 – silosinė, kurios plotas yra 3946,8 m2.
Kitame gretimo ūkio sklype yra 4 neorganizuotų aplinkos oro taršos šaltiniai (toliau – o.t.š.),
kurie buvo vertinti kaip fonas:
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 604 – prieauglio tvartas. Jame laikoma 105 vnt. galvijų: 75 vnt.
6-12 mėn. amžiaus ir 30 vnt. 12-24 mėn. amžiaus prieauglio.
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 605 – prieauglio tvartas. Jame laikoma 105 vnt. galvijų: 75 vnt.
6-12 mėn. amžiaus ir 30 vnt. 12-24 mėn. amžiaus prieauglio.
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 606 – prieauglio tvartas. Šiame tvarte po ūkio plėtros planuojama laikyti iki 120 vnt. 6-12 mėn. amžiaus galvijų.
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 609 – arklidė. Arklidėje laikoma13 vnt. žirgų (13 SG).
Aplinkos oro užterštumo prognozė
Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo
programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software).
Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudojami
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) pateikta penkerių metų (2014-01-01–
2018-12-31)
Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų
ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti
reikalavimais, skaičiuojant planuojamos ūkinės veiklos metu išsiskiriančių aplinkos oro teršalų
pažemio koncentracijas, naudojami Marijampolės regiono santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes, kurios skelbiamos Aplinkos apsaugos interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV
skaičiavimams“.
Suskaičiuotos pagrindinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo
laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo” (Žin., 2010, Nr.82-4364). Specifinių aplinkos oro teršalų (amoniako)
pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 471/582 ,,Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos
kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus,
sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 100-3185).
Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia esama vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio
anglies monoksido koncentracija be fono siekia 8,9 µg/m3 (0,1 % RV), įvertinus foną – 198,9
µg/m3 (2,0 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

19
Ūkininko N. Narausko pienininkystės komplekso plėtra Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Lazdijų r.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo santrauka

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia esama vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be fono siekia 0,132 µg/m3 (0,3 % RV), įvertinus foną – 3,43 µg/m3 (8,6 % RV) ir neviršija ribinės vertės. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono gali
siekti 1,5 µg/m3 (0,8 % RV), o įvertinus foną – 3,43 µg/m3 ir sudaryti 8,6 % nustatytos ribinės
vertės.
Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 0,8 µg/m3 (2,0 % RV), su fonu – 7,26 µg/m3 (14,5 % RV). Prognozuojama, kad
vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. Didžiausia 24
val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 1,1 µg/m3 (2,2 % RV), o su fonu
– 7,26 µg/m3 (14,5 % RV). Prognozuojama, kad kietųjų dalelių (KD10) 24 val. 90,4 procentilio
koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės.
Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 0,54 µg/m3 (2,7 % RV), o su fonu – 7,8 µg/m3 (39,0 % RV). Prognozuojama, kad
kietųjų dalelių (KD2,5) vidutinė metinė koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės.
Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono gali siekti 1,0 µg/m3 (0,5 % RV), įvertinus foną – 3,82 µg/m3 (1,1 % RV) bei neviršija ribinės vertės. Didžiausia 24 val. 99,2 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono
gali siekti 0,23 µg/m3 (0,2 % RV), įvertinus foną – 2,841 µg/m3 (2,3 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Amoniakas (NH3). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono yra 31,2
µg/m3 (15,6 % RV), įvertinus foną – 31,5 µg/m3 (15,75 % RV) bei neviršija ribinės vertės. Vidutinė 24 val. koncentracija be fono yra 45,5 µg/m3, įvertinus foną – 45,7 µg/m3 ir gali viršyti
nustatytą ribinę vertę. Maksimali vidutinė 24 val. amoniako koncentracija suskaičiuota ūkinės
veiklos sklypo ribos. Už įmonės sklypo ribų šio teršalo pažemio koncentracija RV neviršija.
IŠVADA: Suskaičiuota, kad kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5), anglies monoksido (CO), azoto
dioksido (NO2) ir sieros dioksido (SO2) ir amoniako (NH3) 1 val. 98,5 procentilio, amoniako
(NH3) 24 val. vidutinė koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu aplinkos ore bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio
11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl
aplinkos oro užterštumo normų nustatymo” ir 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
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

Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje kvapų emisija galima iš tvartų, srutų rezervuarų,
mėšlidės bei silosinių. Aplinkos oro taršos šaltinių, iš kurių išsiskirs kvapai, taršos šaltinių parametrai bei jų darbo laikas pateikti oro taršos vertinimo skyriaus 8-oje lentelėje „Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys“.
Kvapo šaltiniai
Ūkinės veiklos objekto teritorijoje planuojami 7 neorganizuoti o.t.š., iš kurių į aplinkos orą išsiskirs kvapai:
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✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 601 – tvartas;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 602 – tvartas;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 603 – tvartas;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 607 – tvartas;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 610 – skysto mėšlo rezervuaras;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 611 – skysto mėšlo rezervuaras;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 614 – tiršto mėšlo aikštelė;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 615 – silosinė;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 616 – silosinė.
Gretimame sklype yra 4 esami neorganizuotų aplinkos o.t.š., iš kurių išsiskiria kvapai. Jie buvo
vertinti kaip foniniai o.t.š.:
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 604 – tvartas;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 605 – tvartas;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 606 – tvartas;
✓ neorganizuotas o.t.š. Nr. 609 – tvartas.
Kvapo pažemio koncentracijos skaičiavimo rezultatai
Kvapo sklaidos skaičiavimai atliekami naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo
programinė įranga, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software).
Sklaidos modeliavimas atliktas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Kvapo sklaidos žemėlapiai atitinka
LKS-94 koordinačių sistemą.
Apibendrinti kvapo skaidos skaičiavimo rezultatai prie ūkinės veiklos objekto sklypo ribų ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje pateikti lentelėse:
lentelė. Suskaičiuota kvapo koncentracija ties planuojamos ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis
Kvapo koncentracijos vertinimo
vieta / sklypo riba
Šiaurinė sklypo riba
Rytinė sklypo riba
Pietinė sklypo riba
Vakarinė sklypo riba

Suskaičiuota didžiausia kvapo
koncentracija be fono, OUE/m3
1,0-2,1
0,5-2,1
0,5-1,0
0,5-1,0

Suskaičiuota didžiausia kvapo
koncentracija su fonu, OUE/m3
1,0-2,1
0,5-2,1
0,5-1,0
0,5-1,0

Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija be fono ir su fonu yra 2,6 OUE/m3. Ties sklypo riba
koncentracija susidarys 0,5-2,1 OUE/m3 ir 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 1d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribinės vertės.
lentelė. Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
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Kvapo koncentracijos vertinimo
vieta / adresas
Žvejų g. 7
Žvejų g. 9

Suskaičiuota didžiausia kvapo
koncentracija be fono, OUE/m3
0,11
0,12

Suskaičiuota didžiausia kvapo
koncentracija su fonu, OUE/m3
0,12
0,13

Suskaičiuota kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore dėl ūkinės veiklos
neviršija 0,11-0,13 OUE/m3 ir 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 1d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribinės vertės.
IŠVADOS
1. Suskaičiuota, kad didžiausia kvapo koncentracija nuo ūkinės veiklos ties sklypo ribomis

susidarys 0,5-2,1 OUE/m3 ir 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 1d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribinės vertės.
2. Suskaičiuota, kad didžiausia kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore

dėl vertintos ūkinės veiklos sudarys 0,11-0,13 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 1d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribinės vertės
Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti
poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas
Aplinkos 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

5.3.1. Planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo
triukšmo emisijos duomenys
Informacija apie vertintus stacionarius triukšmo šaltinius
Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti esami mobilūs bei stacionarūs triukšmo šaltiniai, kurie veikia ūkinės veiklos objekto teritorijoje.
Stacionarūs triukšmo šaltiniai:
✓ 14 vnt. pagal poreikį veikiantys 0,92 kW galios oro tiekimo ventiliatoriai, esantys
melžiamų karvių tvarte Nr.2.
✓ 26 vnt. pagal poreikį veikiantys 0,92 kW galios oro tiekimo ventiliatoriai, projektuojami
melžiamų karvių tvarte Nr.14.
✓ 2 vnt. 8 kW elektriniai varikliai (KD-3), skirti tvartuose Nr. 1; Nr. 2; Nr. 5 - Nr. 7; Nr. 14
susidarysiančioms srutoms perpumpuoti į separuotų srutų surinkimo įrenginius (a. t. š.
610 ir 611).
✓ pieno aušintuvas ZB95KCE-TFD, sumontuotas greta pieno bloko.
✓ BAUER S 855 separatoriaus 7,5 kW elektrinis variklis, greta užtrūkusių karvių tvarto Nr.
3.
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Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas
Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
Šiaurinė pienininkystės komplekso sklypų riba
43-55
33-41
36-45
Rytinė pienininkystės komplekso sklypų riba
33-43
28-33
29-36
Pietinė pienininkystės komplekso sklypų riba
40-48
22-41
36-44
Vakarinė pienininkystės komplekso sklypų riba
43-47
40-47
39-45
Gyvenamoji aplinka, besiribojantis su pietine
44
39
44
pienininkystės komplekso sklypo riba
Gyvenamoji aplinka, esanti adresu Žvejų g. 7
38
28
33
Gyvenamoji aplinka, esanti adresu Žvejų g. 9
36
30
31
Gyvenamosios paskirties pastatai

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis, nurodytas HN 33:2011

Artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje suskaičiuotas ūkinės veiklos sąlygojamas triukšmo lygis dienos metu siekia 36-44 dB(A), vakaro metu kinta 28-39 dB(A) ribose, o nakties metu 31-44
dB(A) ribose ir visais paros periodais neviršija HN 33:2011 1 lentelės 4 punkte nurodytų triukšmo lygio ribinių dydžių.
5.3.2. Įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.)
mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys
Nagrinėjamos ūkinės veiklos teritorijoje pagrindiniai triukšmą skleisiantys mobilūs triukšmo
šaltiniai, vertinami triukšmo lygio sklaidos skaičiavimuose, yra:
✓ 1 autokrautuvas, kuris skleidžia 86 dB(A) triukšmo lygį.
✓ 1 traktorius – dalintuvas, kuris manevruos nuo silosinių iki tvartų, manevravimas vyks ir
tvartų viduje.
✓ kitas sunkiasvoris autotransportas, skirtas aptarnauti pienininkystės kompleksą: 3 vnt.
srutovežių (sezono metu), 5 vnt. traktorių pašarų gamybos (siloso dėjimo į tranšėjas) metu, sunkusis autotransportas atvežantis šiaudus, išvežantis produkciją, įvairias ūkinės
veiklos metu susidariusias atliekas.
✓ ūkį aptarnaujančių darbuotojų lengvieji automobiliai.
Įgyvendinus pienininkystės komplekso plėtrą, aplinkiniuose keliuose nežymiai (lyginant su esama situacija) padidės autotransporto srautas (vos 1-2 vnt., kadangi nagrinėjama ūkinė veikla yra
vykdoma (planuojama tik plėtra), o naujų darbuotojų skaičius gali padidėti iki 37). Autotransporto atvykimas/išvykimas į/iš teritoriją organizuojamas 2 kryptimis: apie 1,4 km į šiaurės rytus nuo
nagrinėjamo ūkio teritorijos praeinančiu krašto keliu Nr. 134 Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija,
nusukant į privažiuojamąjį kelią, einantį pagal šiaurinę pienininkystės komplekso sklypų ribą;
apie 0,5 km atstumu, nuo ūkio sklypų ribų praeinančiu rajoniniu keliu Nr. 2608 Jusevičiai –
Būdvietis – Derviniai (kertant Aštriosios Kirsnos miestelį) ir nusukant į Žvejų gatvę.
Visi išvardinti ir triukšmo sklaidos skaičiavimuose vertinami ūkinės veiklos sąlygojami triukšmo
taršos šaltiniai pavaizduoti paveiksle:
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Triukšmo taršos šaltinių išdėstymas pienininkystės komplekso teritorijoje
Autotransporto sukeliamas triukšmas
Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti įvertinant tik dienos ir nakties metu susidarysiantį triukšmo lygį, kadangi su planuojama ūkine veikla susijęs autotransportas į nagrinėjamo pienininkystės komplekso teritoriją atvyks dienos (07- 19 val.) ir nakties (iki 7 val. ryto) metu. Nakties metu
planuojamas tik ūkio darbuotojų lengvųjų automobilių judėjimas (iki 15 vnt.). Suskaičiuotas autotransporto sukeliamas triukšmo lygis rajoninio kelio Nr. 2608 Jusevičiai – Būdvietis – Derviniai, privažiuojamojo kelio iš šiaurinės pienininkystės komplekso pusės bei Žvejų gatvės (nusukimas link ūkio teritorijos nuo rajoninio kelio Nr. 2608) artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje,
pateiktas lentelėje:
lentelė. Prognozuojamas autotransporto sukeliamas triukšmo lygis vertinimui pasirinktoje gyvenamojoje aplinkoje dienos ir nakties metu
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Gyvenamosios paskirties pastatai
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 65 dB(A)
*LL 60 dB(A)
*LL 55 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
Gyvenamoji aplinka, besiribojantis su pietine pienininkystės
32
26
komplekso sklypo riba
Gyvenamoji aplinka, esanti adresu Žvejų g. 7
40
34
Gyvenamoji aplinka, esanti adresu Žvejų g. 9
37
26
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Gyvenamosios paskirties pastatai
Gyvenamoji aplinka, esanti adresu Žvejų g. 1
Gyvenamoji aplinka, esanti adresu Žvejų g. 3
Gyvenamoji teritorija sklaidos žemėlapiuose pažymėta Nr. 1
Gyvenamoji teritorija sklaidos žemėlapiuose pažymėta Nr. 2
Gyvenamoji teritorija sklaidos žemėlapiuose pažymėta Nr. 3
Gyvenamoji teritorija sklaidos žemėlapiuose pažymėta Nr. 4
Gyvenamoji teritorija sklaidos žemėlapiuose pažymėta Nr. 5
Gyvenamoji teritorija sklaidos žemėlapiuose pažymėta Nr. 6

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 65 dB(A)
*LL 60 dB(A)
*LL 55 dB(A)
53
46
53
46
54
47
59
52
59
52
59
52
61
54
61
54

Skaičiavimo rezultatai rodo, kad autotransporto sukeliamas triukšmas (įskaičiuojant su ūkinė
veiklos plėtra susijusį transportą) artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje dienos ir nakties metu
neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.
Išvados:
✓ Suskaičiuotas ūkinės veiklos sąlygojamas triukšmo lygis visais paros periodais nei ties
pienininkystės komplekso sklypų ribomis, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą.
✓ Suskaičiuotas krašto keliu Nr. 134 Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija, rajoniniu keliu Nr.
2608 Jusevičiai – Būdvietis – Derviniai, privažiuojamojo kelio iš šiaurinės pienininkystės
komplekso pusės bei Žvejų gatve pravažiuojančio transporto keliamas triukšmas taip pat
neviršija didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos
objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.
5.3.3. Naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga
ir sąlygos
Su nagrinėjama ūkine veikla susijusio triukšmo lygio sklaidos skaičiavimai pienininkystės
komplekso teritorijos aplinkoje ir aplink esančioje artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje buvo
atlikti kompiuterine programa Cadna/A.
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 mikroorganizmų 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.
Ekonominiai ir socialiniai veiksniai
Įmonės ūkinė veikla turi įvairiapusį teigiamą ekonominį ir socialinį poveikį, įmonėje sukurtos
darbo vietos vietiniams gyventojams, sutvarkyta infrastruktūra, kaip pašarai naudojama Lietuvoje vietinių ūkininkų išauginta žemės ūkio produkcija (žolinės, grūdinės, ankštinės ir kt. kultūros),
kas netiesiogiai remia darbo vietų išsaugojimą regione šiame sektoriuje. Galvijų auginimas Lietuvoje prisideda prie vidaus rinkos poreikių tenkinimo. Socialiniu požiūriu ūkininko N. Narausko
pienininkystės komplekso plėtra darys teigiamą įtaką darbo rinkai, kadangi įmonėje šiuo metu
sukurta 33 darbo vietų, o po plėtros darbuotojų skaičius padidės iki 37. 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 psichologinis diskomfortas dėl planuojamos biokuro katilinės ūkinės veiklos nagrinėjamoje teritorijoje nenumatomas remiantis šiais argumentais:
✓ Galvijų kompleksas įsikūręs atokiau Aštriosios Kirsnos gyvenamųjų teritorijų, aplink
fermų kompleksą yra kelios ūkininkų sodybos, viena tiesiogiai ribojasi su komplekso teritorija, o sukoncentruotos kaimo gyvenamosios teritorijos yra didesniu nei 500 m atstumu, vietovė aplink pienininkystės fermų kompleksą nėra patraukli gyvenamųjų namų
statybai bei rekreacijai, nes įmonės teritoriją supa dirbami laukai, pievos, žemės ūkio ir
infrastruktūros statiniai ir kiti objektai;
✓ Pienininkystės komplekso veikla neprieštarauja Lazdijų r. savivaldybės bendrojo plano
sprendiniams;
✓ Cheminės bei fizikinės taršos poveikio gyvenamajai aplinkai nėra ir po įmonės 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 gyvenamojoje aplinkoje yra mažesnė nei 8 OUE/m3 dėl sklaidos
mažinimui aplinkoje įmonės naudojamų amoniako ir kvapų išsiskyrimo mažinimo prie-
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monių: Tirštas bei skystas mėšlas uždengiamas šiaudų sluoksniu, kad susidariusi pluta
nepraleistų kvapų ir negaruotų amoniakas;
✓ Dėl vykdomos galvijų auginimo veiklos nei ūkininkas, nei kontroliuojančios valstybės
institucijos gyventojų skundų nebuvo gavusios.
✓ Buvo atliktos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros, atlikta atranka dėl PAV.
Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra prie AM priėmė išvada kad PAV atlikti neprivaloma. Apie tai visuomenė buvo informuota vietinėje ir respublikinėje spaudoje, Būdviečio seniūnijos skelbimų lentoje. Visuomenė pasiūlymų, pastabu nepateikė nei
ūkinės veiklos organizatoriams, nei PAV atrankos rengėjams nei Aplinkos apsaugos agentūrai.
Remiantis šiais argumentais galima daryti išvadą, kad esama ir planuojama ūkinė veikla Aštriosios Kirsnos 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
✓ Tvartų higienai palaikyti komplekse planuojama naudoti Plocher preparatą, kuris ženkliai
(ne mažiau 3 kartų) sumažina susidarančių NH3 ir kvapo emisijų kiekį, kas teigiamai
veiks ne tik ūkio, bet ir artimiausios gyvenamosios aplinkos oro kokybę. Plocher preparatams išduotas tarptautinis Ecocert kokybės sertifikatas, patvirtinantis, kad jie yra nepavojingi ir atitinka ES reglamento 834/2007 ir 889/2008 “Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo” reikalavimus bei yra tinkami naudoti ekologiniuose ūkiuose.
✓ Separuotas skystas mėšlas, gamybinės ir užterštos paviršinės nuotekos bus kaupiamos
skysto mėšlo rezervuaruose (pienininkystės komplekso teritorijoje) ir lagūnose (Pagrūdų
ir Jukneliškių k.). Tirštas mėšlas ir toliau bus laikomas esamoje tiršto mėšlo aikštelėje.
Vadovaujantis ,,Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų“ aprašu bei siekiant
sumažinti aplinkos oro teršalų (įskatant kvapų) sklidimą į aplinkos orą, skysto mėšlo rezervuarų, lagūnų bei tiršto mėšlo aikštelės paviršius planuojama dengti smulkintų šiaudų
sluoksniu (ne mažesniu kaip 30 cm).
✓ kritę galvijai išvežami į specializuotą įmonę utilizavimui. Iki išvežimo kritę galvijai laikomi specialiai įrengtose ir paženklintose patalpose ar konteineriuose, laikantis veterinarinių reikalavimų.
✓ Siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas darbuotojams bei artimiausiems gyventojams,
triukšmo prevencijai numatomas sunkiojo autotransporto išvykimas/atvykimas tik dienos
metu.

7

Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė

Esama visuomenės sveikatos būklė vertinama analizuojant paskutinių prieinamų 5 metų pagrindinius Lazdijų r., Alytaus apskrities ir Lietuvos gyventojų demografinius bei sergamumo rodiklius.
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7.1

Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai

N. Narausko pienininkystės ūkis įsikūręs Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen.,
Lazdijų r. savivaldybėje. Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2020 m.), Lazdijų r.
2019 m. gyveno 18510 1 gyventojų, o 2020 m pradžioje 18324. Lietuvos gyventojų ir būsto surašymo 2011 m. informacijos duomenimis (2013 m. Statistikos departamento leidinys), Aštriojoje
Kirsnoje registruota 60 gyventojų.
Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjami paskutinių 5 metų prieinami
duomenys, pateikiami gyventojų demografiniai ir sergamumo rodikliai.
Gimstamumas. Lazdijų r., kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas paskutinių 5 metų laikotarpyje
mažėjo. 2018 m. Lazdijų r. gyventojų gimstamumo rodiklis buvo 7,7/1000, t. y. 1,3 karto mažesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2018 m. gimstamumo vidurkis buvo 10/1000 gyv.).
Mirtingumas. 2018 m. Lietuvoje mirė 39,5 tūkst. žmonių. 2018 m. Lazdijų r. gyventojų mirtingumo rodiklis buvo 21,1/1000 gyventojų, t. y. 1,5 karto mažesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2018 mirtingumo vidurkis buvo 14,1/1000 gyv.).
Mirtingumas pagal priežastis. Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui išsivysčiusių šalių
ir jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Lazdijų r. gyventojų mirties priežasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei mirtingumas nuo
išorinių priežasčių (traumų, apsinuodijimų).
Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. 2019 m. Lazdijų r. šis rodiklis sudarė 1259/100000
gyv. ir buvo 1,6 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (748/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo piktybinių navikų. 2019 m. Lazdijų r. buvo užregistruota 427/100000 gyventojų, t. y. 1,5 karto daugiau negu Lietuvoje (287,8/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. 2019 m. Lazdijų r. šis rodiklis sudarė 54/100000
gyv. ir buvo 1,2 karto daugiau už Lietuvos vidurkį (43,2/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo infekcinių ligų. 2019 m. Lazdijų r. buvo užregistruota 21,6/100000 gyventojų,
t. y. 1,04 karto mažiau negu Lietuvoje (22,6/100000 gyv.).
Mirtingumo išorinės priežastys. 2019 m. Lazdijų r. šis rodiklis sudarė 119/100000 gyv. ir buvo
1,4 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis (85,7/100000 gyv.). Iš jų apsinuodijimai alkoholiu Lazdijų r. buvo 5,4/100000 gyv., tuo tarpu Lietuvoje – 5,7/100000, tyčiniai susižalojimai
48,6/100000 gyv. (Lietuvoje – 23,5/100000), transporto įvykiai 5,4/100000 gyv. (Lietuvoje –
7,7/100000).
Ūkininko N. Narausko pienininkystės kompleksas neigiamos įtakos nei Aštriosios Kirsnos k., nei
Lazdijų r. demografijai bei sergamumui neturės. Aplinkos taršos modeliavimo rezultatai rodo,
kad suskaičiuotos išmetamų į aplinkos orą teršalų, įskaitant kvapus, koncentracijos neviršija leidžiamų ribinių verčių, o triukšmas neviršija leidžiamų dydžių, todėl daroma išvada kad poveikis
visuomenės sveikatai dėl ūkinės veiklos bei plėtros neprognozuojamas.

1

Lietuvos statistikos metraštis 2019, Lietuvos statistikos departamentas, Vilnius, 2020
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Natūralus gyventojų prieaugis. Lazdijų 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. 2018 m. Lazdijų r. šis rodiklis sudarė -13,4/1000 gyv. ir buvo neigiamas, tai yra didesnis už
Lietuvos vidurkį (-4,1/1000 gyv.).
7.2

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė

Pateikiami Lazdijų r. gyventojų, Alytaus apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumo rodikliai.
Gyventojų struktūra yra homogeniška ir nesiskiria nuo kitų vietovės demografinių rodiklių, todėl
ši analizė atliekama remiantys oficialiais sveikatos informacijos šaltiniais.
Gyventojų sergamumo rodiklių analizė atlikta vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis2.
22 lentelė. Gyventojų sergamumas 2018 m.
Diagnozės pavadinimas
Infekcinės ir parazitinės ligos
Kraujo ir kraujodaros organų ligos
Endokrininės sistemos ligos
Psichikos ir elgesio sutrikimai
Nervų sistemos ligos
Akių ligos
Ausų ligos
Kraujotakos sistemos ligos
Kvėpavimo sistemos ligos
Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų)
Odos ir poodžio ligos
Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos
Urogenitalinės sistemos ligos
Įgimtos formavimosi ydos
Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai

Iš viso užregistruota susirgimų 2018 m.
Lietuva
Lazdijų r.
Alytaus apskr.
100000 gyv.
5330
3369
4637
1273
968
1297
6009
5162
6140
3823
3448
3644
6126
11161
7326
8259
7580
8259
5233
4966
4961
8046
11272
7837
28744
29844
29388
9023
8870
8621
7866
6278
6463
13677
12991
12064
8935
7273
9609
1034
777
740
17355
18460
17218

Apibendrinant Lazdijų r. ir Alytaus apskrities gyventojų sergamumą 2018 metais galima teigti,
kad jis artimas Lietuvos vidurkiui ir ypatingai nuo šalies vidurkio nesiskiria.
Lazdijų r. stebimas didesnis nei šalies vidurkis sergamumas nervų sistemos, kraujotakos, kvėpavimo sistemų ligomis, taip pat stebimas nežymiai didesnis traumų ir kitų išorinių padarinių pasireiškimas, tačiau nagrinėjama ūkinė veikla – pienininkystės ūkio plėtra - įtakos Lazdijų rajono
sergamumui įtakos neturės.
7.3

Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė

Analizuojant planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai išskirtos dvi populiacijos
rizikos grupės: darbuotojai ir arčiausiai planuojamos veiklos teritorijos gyvenantys gyventojai.
Profesinės rizikos vertinimas esamai ūkinei veiklai numato, kad rizika priimtina, tačiau gali būti
numatomos poveikį mažinančios priemonės (papildomas apšvietimas, klausą saugančios priemonės).

2

Lietuvos sveikatos informacinė sistema, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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Planuojamai ūkinei veiklai bus atliekamas profesinės rizikos vertinimas, tačiau įvertinus visus
faktorius ir technologijas planuojama, kad rizika bus priimtina.
Poveikis gyventojams. Artimiausiems gyventojams ir jų gyvenamajai aplinkai rizika taip pat priimtina: planuojamos ūkinės veiklos sąlygojama aplinkos oro tarša (be fono ir įvertinus foninį
užterštumą) ir tarša kvapais – neviršija leistinų ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai (NH3 koncentracijos leistinos RV viršijimas prognozuojamas ūkio teritorijoje ir artimiausioje
ūkio aplinkoje). Ūkinės veiklos sąlygojamas triukšmo lygis nei ties pienininkystės komplekso
sklypų ribomis, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais neviršija didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal
HN 33:2011 1 lentelės 3 ir 4 punktus.
23 lentelė. Ūkinės veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms
Veiklos
rūšys ar
priemonės,
taršos šaltiniai
Visa veikla

Grupės
dydis
(asmenų
skaičius)

Poveikis
Teigiamas (+)
Neigiamas (-)

0

0

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojama
tarša lokali, todėl tikėtina, kad dėl veiklos
ūmūs ir lėtiniai gyventojų susirgimai nepasireikš

Darbuotojai

Visa veikla

Iki 37

+

Plečiantis veiklai, bet kartu ir taikant naujas technologijas, yra galimybė maksimaliai išspręsti su profesine rizika susijusias
problemas ir užtikrinti darbuotojų saugą ir
sveikatą

Veiklos produktų
vartotojai

Visa veikla

Neapibrėžtas

+

Pienininkystės ūkio teikiama produkcija –
pienas. Jo panaudojimas pieno produktų
gamybai. Realizavimas Lietuvos ir užsienio rinkose

Visuomenės grupės

Veiklos poveikio
zonoje esančios
visuomenės grupės
(vietos populiacija)

Komentarai ir pastabos

Apibendrinant galima teigti, kad planuojamos ūkinės veiklos vystymas ir modernizacija yra ekonominio bei socialinio gerbūvio sukūrimo prioritetas.
7.4

Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos
duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.)

PVSV ataskaitoje nagrinėjamų rodiklių apskrities ir šalies lygiu vertinti ir visuomenės sveikatos
palyginamąją analizę atlikti yra netikslinga, kadangi veiklos galimos įtakos zona apsiriboja įmonės nuomojamų sklypų ribomis (10,4269 ha) sutampančiomis su pienininkystės komplekso sanitarinės apsaugos zonos ribomis, ir už jų neišeina.
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7.5

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei

Kompleksiškai įvertinus visus veiksnius (cheminius, įskaitant kvapus, fizikinius, psichosocialinius ir kitokius) galima teigti, kad pienininkystės komplekso plėtra visuomenės sveikatai bus
nereikšminga ir visuomenės sveikatos būklės pokyčiams įtakos neturės. Detali fizikinių ir cheminių 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, 201906-19, 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 1200
sutartinių gyvulių (SG) galvijų yra 500 metrų. Į normatyvinę 500 m SAZ patenka 18 gyvenamųjų sodybų. SAZ dydis, įvertinus įmonės stacionarių taršos šaltinių poveikį pagal veiklos apimtį,
technologiją, darbo pobūdį, foninę taršą, geografinę padėtį ir t. t., nustatomas atliekant poveikio
visuomenės sveikatai vertinimą.
8.2

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos

Siekiant nustatyti ir įteisinti ūkininko N. Narausko pienininkystės komplekso sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį, atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fizikiniai, cheminiai ir kiti aktualūs veiksniai. Ūkininko N. Narausko pienininkystės komplekso sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas nuo stacionarių taršos šaltinių vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu
„Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas –
10,4269 ha.
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Pienininkystės komplekso sąlygojama aplinkos oro tarša, tarša kvapais bei triukšmas neviršija
ribinių verčių už šių sklypų ribų, todėl siūlomos SAZ plotas – 10,4269 ha, į jį gyvenamosios ar
rekreacinės paskirties objektai nepatenka. Siūlomos
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

8.3

Sanitarinės apsaugos zonos dydis nustatomas vykdomai ūkinei veiklai įvertinus esamų ir planuojamų oro taršos, kvapo, triukšmo šaltinių parametrus, taršos vertes aplinkoje, o taip pat ir foninį
užterštumą.
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas

9.1

Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas

Demografijos, sergamumo, mirtingumo duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento,
Lietuvos sveikatos informacijos centro, Lietuvos Respublikos Statistikos departamento, SODROS, SVEIDROS ataskaitų.
Oro taršos sklaidos skaičiavimai. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD
View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). Išmetamų autotransporto
kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis „EMEP/EEA emission inventory guidebook-2016“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodika.
Triukšmo sklaidos skaičiavimai. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa
CadnaA.
9.2

Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos

Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra tikslūs ir objektyvūs.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados
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1. Suskaičiuotos esamos ir perspektyvinės aplinkos oro taršos pažemio koncentracijos tiek
be fono, tiek ir įvertinus foną, nei PŪV teritorijoje, nei už jos ribų neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių verčių.
2. Suskaičiuota esama ir perspektyvinė kvapo koncentracija, įvertinus foną, nei prie pienininkystės komplekso sklypo ribų, nei artimiausioje neviršys leidžiamos ribinės kvapo
koncentracijos vertės – 8 OUE/m3.
3.

Esamos ir perspektyvinės ūkinės veiklos įtakojamas triukšmo lygis ties pienininkystės
komplekso ribos neviršys nustatytų leistinų dydžių visais paros periodais.

4. Rekomenduojama sanitarinės apsaugos zona, apimanti pienininkystės komplekso 8 sklypus, kurių plotas yra 10,4269 ha. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai bei jų aplinka nepatenka.
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Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos

Vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878
ir vėlesni pakeitimai), SAZ ribos turi būti tokios, kad taršos objekto keliama cheminė, fizikinė,
aplinkos oro tarša, tarša kvapais ar kita tarša, kurios rodiklių ribinės vertės reglamentuotos teisės
norminiuose aktuose, už SAZ ribų neviršytų teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir
(ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių. Siūlomos sanitarinės
apsaugos zonos plotas – 10,4269 ha.
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Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
stebėsenos, emisijų kontrolės

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 133-4837, su pakeitimais)
ūkininko N. Narausko pienininkystės kompleksas atitinka ūkio subjektų, kurie privalo vykdyti
aplinkos monitoringą, kriterijus, pagal kuriuos privalo vykdyti požeminio vandens monitoringą.
Pagal Taršos leidimų (toliau – TL) išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių reikalavimus,
planuojamos ūkinės veiklos vykdymui taršos leidimo gauti neprivaloma.
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