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Viešo visuomenės supažindinimo (susirinkimo) su  

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

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

 

S U S I R I N K I M O   P R O T O K O L A S 

 

 

2022 m. gruodžio 13 d. 

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

 

 

Pradžia: 1700 val. 

Pabaiga: 1805 val. 

 

 

Viešo supažindinimo susirinkimo pirmininkas: Aleksandras Kirpičiovas (UAB „DGE Baltic Soil 

and Environment” visuomenės sveikatos specialistas, projektų vadovas). 

 

Viešo supažindinimo susirinkimo sekretorė: Jurgita Morkūnienė (UAB „DGE Baltic Soil and 

Environment” projektų vadovė). 

 

 

Dalyvavo: Biržų rajono Kirdonių ŽŪB direktorius Ričardas Rinkevičius, UAB „DGE Baltic Soil 

and Environment” projektų vadovė Jurgita Morkūnienė, visuomenės sveikatos specialistas 

Aleksandras Kirpičiovas, Pabiržės seniūnė, visuomenės atstovai. 

 

Dalyvių sąrašas pridedamas prie protokolo. 

 

Darbotvarkė.  

 

1 Supažindinimas su susirinkimo tvarka bei visuomenės dalyvavimo PVSV procese 

procedūromis; 

2 Supažindinimas su Biržų rajono Kirdonių ŽŪB pienininkystės komplekso plėtros poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita; 

3 Atsakymai į suinteresuotos visuomenės klausimus, diskusijos. 

Susirinkimo eiga: 

Į susirinkimą atvyko ir užsiregistravo ūkinės veiklos organizatorių atstovai, poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos rengėjai, suinteresuotos visuomenės atstovai. 

Užsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (1 lapas). 

Visuomenės sveikatos specialistas Aleksandras Kirpičiovas prisistatė susirinkimo darbotvarkę ir 

susirinkimo eigą. Susirinkimo sekretorė Jurgita Morkūnienė pristatė PVSV procedūrų eigą ir 

pradėjo aptarimą. Paminėjo, kad vykdomas garso įrašas, pristatymas bus protokoluojamas ir pristatė 

supažindinimo su PVSV ataskaita tvarką. Taip pat susirinkimo dalyviams buvo pranešta, kad iki 

viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita dienos suinteresuotos visuomenės pasiūlymų 
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nebuvo gauta. Susirinkimo dalyviams buvo išaiškinta apie galimybę teikti pasiūlymus pristatomai 

PVSV ataskaitai ir susirinkimo protokolui bei pasiūlymų teikimo terminus. Susirinkimo dalyviai 

informuoti apie PVSV ataskaitos teikimo ir nagrinėjimo Nacionaliniame VSC terminus ir 

sprendimo dėl ūkinės veiklos galimybių viešinimą.  

UAB „DGE Baltic Soil and Environment” visuomenės sveikatos specialistas Aleksandras 

Kirpičiovas pristatė Biržų rajono Kirdonių ŽŪB poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 

Pristatymo metu buvo pakomentuoti kvapų, fizikinės ir cheminės taršos sklaidos skaičiavimo 

rezultatai įmonės teritorijoje ir gyvenamojoje aplinkoje, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo 

principai. Taip pat buvo pateikta vertinimo išvada, kad planuojama ūkinė veikla gyvenamosios 

aplinkos kokybės neįtakos, poveikio visuomenės sveikatai nedarys, o SAZ gali sutapti su Biržų 

rajono Kirdonių ŽŪB sklypų, kuriuose jau vykdoma ir planuojama veikla, ribomis. 

PVSV pristatymo metu buvo pateikta teritorijos schema su pažymėtomis artimiausiomis 

gyvenamosios teritorijomis, buvo parodytos teritorijos, prie kurių buvo įvertinti aplinkos veiksniai.  

Susirinkimo dalyvių klausimai ir diskusijos 

Vita Zurbaitė, Pabiržės seniūnė: Kukurūzus pas mus auginsite? Jau matau kaip blogės kelių būklė.  

Ričardas Rinkevičius Biržų rajono Kirdonių ŽŪB direktorius: Dabar auginame, vežame ir toliau 

auginsime, vešime esamais keliais.  

Steponas Staškevičius, Kirdonių kaimo bendruomenės atstovas: Klausimas dėl probiotiko. Tik 250 

kg per metus? Išeina 2 mililitrai kvadratiniam metrui į savaitę.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Probiotikai parduodami kaip 

koncentratas. Koncentratas yra skiedžiamas pagal gamintojo pateiktą instrukciją. Koncentrato 

tirpalas arba išpurškiamas fermos paviršiuose, arba įterpiamas į mėšlo šalinimo kanalus.  

Steponas Staškevičius, Kirdonių kaimo bendruomenės atstovas: Žinau, kad jis efektyvus, bet 

brangus.  

Ričardas Rinkevičius, Biržų rajono Kirdonių ŽŪB direktorius: Mes ir dabar naudojame probiotiką 

esamuose tvartuose.  

Steponas Staškevičius, Kirdonių kaimo bendruomenės atstovas: Kaip suprantu, suriša kvapą nes 

fiksuoja azotą?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Taip. Azotas iš amoniako ir 

kvapai iš amoniako. Fiksuojamas azotas, mažėja amoniako emisijos, tuo pačiu mažėja ir kvapas. 

PVSV ataskaitoje atlikti sklaidos skaičiavimai įvertinus probiotiką kaip taršos mažinimo priemonę.  

Steponas Staškevičius, Kirdonių kaimo bendruomenės atstovas: Matomai tokia ateitis.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Taip. Probiotikai - tai tokie 

produktai, kurie leidžia ženkliai sumažinti taršą nuo gyvulininkystės kompleksų ir suteikia galimybę 

ūkinės veiklos taršai neišeiti už fermos sklypo ribų, dėl ko sanitarinės apsaugos zona gali sutapti su 

fermos sklypo ribomis ir nedaryti poveikio tretiesiems asmenims.  

Steponas Staškevičius, Kirdonių kaimo bendruomenės atstovas: Reikėtų paminėti, kad probiotikai 

padidina mėšlo vertę.  
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Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Jei šalia komplekso būtų 

pastatyta biodujų gamybos įmonė, situacija būtų dar geresnė, nes būtų dar geriau suvaldyta kvapo 

problema. Mėšlo apdorojimas anaerobiniuose fermentatoriuose yra puiki aplinkosauginė priemonė.  

Steponas Staškevičius, Kirdonių kaimo bendruomenės atstovas: Ateitis. Gal įgyvendins kitame 

etape.  

Vita Zurbaitė, Pabiržės seniūnė: Pro fermą keliuku važiuojate, laikas galvoti apie kelio stiprinimą. 

Nes ten gyventojų nedaug, kelio nėra kaip remontuoti vien dėl jūsų.  

Ričardas Rinkevičius, Biržų rajono Kirdonių ŽŪB direktorius: Važiuojame ne tik mes. Ten apie 

trečdalis dirbamų žemių. Važiuoja ir gyventojai, ir kiti ūkininkai. Mes tą kelią kartais patvarkome. 

Kai šlapi keliai, stengiamės neasfaltuotais keliais nevažiuoti, kad nepabloginti jų būklės.  

Vita Zurbaitė, Pabiržės seniūnė: Palyginus, nedaug žmonių priimsite. Viskas automatizuota?  

Ričardas Rinkevičius Biržų rajono Kirdonių ŽŪB direktorius: Taip. Bus robotukai.  

Vita Zurbaitė, Pabiržės seniūnė: Tai papildomai tik kelis žmones įdarbinsite.  

Ričardas Rinkevičius Biržų rajono Kirdonių ŽŪB direktorius: Taip. Bet brangius specialistus, kurie 

moka technologijas. Reikia kvalifikacijos.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Jei daugiau klausimų dėl 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos nėra, galime užbaigti susirinkimą, dėkojame, 

kad atvykote.  

Daugiau klausimų, susijusių su Biržų rajono Kirdonių ŽŪB poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ataskaita, nebuvo.  

 

 

 

Viešo susirinkimo pirmininkas       Aleksandras Kirpičiovas 

 

 

Viešo susirinkimo pirmininkė   Jurgita Morkūnienė 

 

 

 

 

Protokolas pasirašytas 2022 m. gruodžio 19 d. 
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