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SPRENDIMAS
DĖL VIŠČIUKŲ BROILERIŲ AUGINIMO AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ 

DARSŪNIŠKIO PADALINYJE, ŠV. JURGIO G. 45, DARSŪNIŠKIO K., KRUONIO SEN., 
KAIŠIADORIŲ R. GALIMYBIŲ

 2020-03- Nr.Nr. (30.1)-A4 (e)-

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. AB „Vilniaus paukštynas“, Gamyklos g. 27, 
Rudaminos k., LT-13249 Vilniaus r. Veiklos adresas: Paukštininkų g. 15, LT-56500 Kaišiadorys. 
Tel: 8 5 2687331, faksas: 8 5 2320044, el. paštas: vilniaus.paukstynas@kggroup.eu.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas. UAB „DGE Baltic Soil and 
Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. 8 5  264 4304, faksas: 8 5 5 2153784, el. 
paštas: info@dge.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus 
paukštynas“ Darsūniškio padalinyje Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio sen., Kaišiadorių r.

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 1 priedo sąrašo 1.3.1. punktą 
,,Intensyvus naminių paukščių auginimas, jeigu broileriams laikyti yra 85 000 ir daugiau vietų“.  

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta. 
Paukščių auginimo veikla AB „Vilniaus paukštynas“ Darūniškio padalinyje vykdoma 2,28 ha 

ploto sklype (unik. Nr. 440011914353, kad. Nr. 4905/0002:401) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., 
Darsūniškio k., adresas, Šv. Jurgio g. 45. Požeminis vanduo paukštynui tiekiamas iš vandenvietės, 
įrengtos 1,19 ha žemės sklype (unik. Nr. 440002313462, kad. Nr.4905/0002:265) už 90 m į šiaurę 
adresu Šv. Jurgio g. 41. Žemės sklypų (kad. Nr. 4905/0002:401 ir kad. Nr. 4905/0002:265) 
pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio, naudojimo būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai. Žemės sklypus ir juose esančius pastatus ir statinius nuosavybės teise valdo ir naudoja AB 
„Vilniaus paukštynas“. 

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje esamose 4 paukštidėse planuoja veislinių 

paukščių fermą pritaikyti 142 000 vietų broilerių laikymui, per metus išauginant per 1 065 000 vnt. 
viščiukų broilerių produkcijos.  

Darsūniškio paukštyne pakeitus paukščių auginimo technologiją ir vietoje veislinių paukščių 
prieauglio pradėjus auginti viščiukus broilerius, esamose paukštidėse pagal Nyderlandų kompanijos 
„VDL Agrotech“ projektą bus sumontuotos naujos ir modernios lesinimo, girdymo, apšvietimo bei 
šiai paukščių grupei pritaikytos ventiliacijos sistemos. Paukščiai pastatuose bus laikomi ant gilaus 
sauso durpių kraiko. 

Informacija apie PŪV gretimybes

Elektroninio dokumento nuorašas
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Žemės sklypas (kad. Nr. 4905/0002:401) rytų, šiaurės rytų bei pietų pusėje ribojasi su 4 
žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypais, iš kurių du neregistruoti valstybės kadastre. 
Viename iš besiribojančių sklypų (kad. Nr. 4905/0002:307) yra nenaudojamos lentpjūvės pastatas. 
Iš visų pusių nagrinėjamą pagrindinę paukštyno teritoriją supa privačių IV grupės ūkinių miškų 
plotai. 

Vakarų pusėje už 170 - 350 m mišku praeina rajoninis kelias Nr. 3320 Janiškės-Užgirėlis-
Darsūniškis, nuo kurio atsišakoja privažiavimo kelias į paukštyną bei toliau esančią sodybą. 
Darsūniškio miestelio centrinė dalis šiaurės vakarų kryptimi nutolusi apie 1,5 km, o artimiausi 
gyvenvietės namai – 0,4 - 0,7 km. Už miško artimiausios sodybos nuo teritorijos ribų nutolusios 
apie 190 m šiaurės rytų kryptimi, tolimesnės – 360-1100 m atstumais. PŪV teritorijos gretimybėse 
ir artimoje aplinkoje visuomeninių įstaigų nėra. Artimiausios medicinos įstaigos: VšĮ Kruonio 
pirminės sveikatos priežiūros centras (Kalvių g. 2, Kruonis), nuo PŪV teritorijos yra nutolusi 7,7 
km šiaurės rytų kryptimi.

Artimiausi paviršinio vandens telkiniai: melioracijos griovys ir Liutikos upė, yra toliau nei 
150 m. Artimiausia registruota vandenvietė dešinėje Nemuno pusėje eksploatuojama Lapainios 
kaime už 3,7 km į šiaurės rytus. Į upių potvynių užliejamas teritorijas PŪV vieta nepatenka. 

Saugomų gamtinių ir kultūros paveldo teritorijų bei objektų PŪV teritorijos artimoje 
aplinkoje nėra. Artimiausia saugoma teritorija – Lapainios botaninis draustinis, kartu ir ,,Natura 
2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija - Lapainios slėnis, yra 2,85 km į rytus. Hidrogeologinis 
gamtos paveldo objektas - Darsūniškio  mineralinis šaltinis yra apie 700 m nuo PŪV vietos šiaurės 
vakarų kryptimi, Darsūniškio gyvenvietėje. 

Artimiausias kultūros paveldo objektas - Darsūniškio žydų senųjų kapinių su žudynių vieta ir 
kapais kompleksas yra už 200 m šiaurės vakarų kryptimi.

Informacija apie PŪV technologinius procesus
Pakeitus paukščių auginimo technologiją ir pradėjus auginti viščiukus broilerius, esamose 

paukštidėse pagal projektą bus sumontuotos naujos ir modernios lesinimo, girdymo, apšvietimo bei 
projektuojamos šiai paukščių grupei pritaikytos ventiliacijos sistemos. Esamose keturiose 
paukštidėse planuojama auginti iki 19–20 vnt./m2 tankumo būrius. Numatomi 7,5 auginimo ciklai 
per metus. Vieną ciklą sudaro 40-42 parų paukščių auginimo laikotarpis ir 7 dienų profilaktinis 
laikotarpis, kuris apima paukštidžių valymo, plovimo ir dezinfekavimo darbus prieš naują auginimo 
ciklą. 

Paukštidės bus praplaunamos aukšto spaudimo įrenginiu. Plovimui naudojamas geriamos 
kokybės vanduo iš gręžinio. Susidariusios nuoplovos bus nukreipiamo į 50 m3 talpą, iš kurios bus 
išvežamos į ūkininkų laukus arba į AB „Kaišiadorių paukštynas“ biologinio nuotekų valymo 
įrenginius. 

Po valymo ir plovimo ciklo atliekama paukštidžių dezinfekcija. Dezinfekcijai planuojama 
naudoti biocidus, kurie turi Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos 
išduotus veterinarinės paskirties autorizacijos liudijimus. Dezinfekcijos metu išvalytas pastatas bus 
užsandarintas, siekiant bet kokio nutekėjimo, kad nesumažėtų proceso efektyvumas. 

Tinkamai, pagal pramoninės higienos naudojimo procedūras, naudojant dezinfekcijos 
produktą, nutekėjimo į aplinką nebūna, atliekų po naudojimo nesusidaro. 

Planuojama broilerių paukštidžių parengimo ir paukščių auginimo schema:
1 -2 diena. Išvežus paukščius, iš pastato išstumiamas mėšlas ir iškart pakraunamas į ūkininko 

transportą. Mėšlas objekte nebus kaupiamas ir laikomas, o išskirtiniais atvejais, neatvykus ūkininkų 
transportui, laikinam sandėliavimui bus išvežamas į vieną iš tai pačiai įmonių grupei priklausiančių 
AB „Kaišiadorių paukštynas“ mėšlides. Iššluojami mėšlo likučiai. Patalpų, įrenginių paviršiai, 
aparatūra, ventiliacijos kanalai mechaniškai išvalomi bei nuplaunami aukšto slėgio plovimo 
įrenginiu vandeniu. Patalpos džiovinamos.

2-3 diena. Atliekama patalpų bei įrengimų profilaktinė dezinfekcija, plaunama aukšto slėgio 
plovimo įrenginiu, dezinfekcijai naudojami dezinfekantai. Antra dezinfekcija atliekama plaunant 
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visus paukštidės paviršius aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Patalpos džiovinamos.
4 - 5 diena. Į paukštidę atvežamas sausas švarus durpių kraikas, sumontuojami šildymo, 

lesinimo bei girdymo įrengimai. Atliekama dezinfekcija įrenginiu „Plus Fog“.
6-7 diena.  Paukštide išvėdinama. Paukštidžių patalpos pašildomos iki 32-33°C. Baigiami 

paruošiamieji darbai prieš viščiukų atvežimą.
8-9 diena. Paukštidžių apgyvendinimas. 
Vienadieniai viščiukai-broileriai specialiu transportu dėžutėse vežami iš pasirinktos peryklos. 

Vienoje paukštidėje planuojama auginti apie 23-50 tūkst. mėsinių viščiukų - broilerių. Tai sudaro 
iki 19-20 viščiukų 1 m2. Bendras planuojamas broilerių kiekis per vieną auginimo partiją – 142 000 
vnt. Viščiukai - broileriai  auginami iki 6 savaičių amžiaus (40-42 parų). 

Lesalai tiekiami iš AB „Kauno grūdai“, vežami specialiu transportu, iškraunami į lesalų 
talpyklas. Prie paukštidžių įrengtos dvi po 20 m3 ir dvi po 10 m3 lesalų talpyklos pašarams ir dvi po 
5 m3 talpyklas kviečiams. Viso auginimo metu paukščiai bus maitinami pagal nustatytą programą 
automatine šėrimo sistema. Iš talpyklų lesalai bus paduodami į lesinimo linijas, paukštidėje 
išdėstytas 4 eilėmis. Lesalinės užpildomos vienu metu ir nesukeliant triukšmo bei dulkių. 
Paukštidžių technologiniai įrengimai pasižymi minimaliu lesalų nubarstymu. Broileriai bus lesinami 
kombinuotais pašarais pagal receptūras, kurios paruoštos pagal atitinkamą broilerių amžių. Baltymų 
ir fosforo kiekio reguliavimas bei papildų naudojimas atitiks GPGB rekomendacijas, todėl 
virškinimo metu susiskaidys didesnis azoto kiekis, o tuo pačiu sumažės į aplinkos orą išmetamo 
amoniako kiekis. Pagal nuolat kontroliuojamą paukščių svorį bus nustatomas jų pulkams skiriamų 
lesalų kiekis.

Užauginti viščiukai - broileriai bus vežami specialiu transportu į AB „Vilniaus paukštynas“ 
skerdimo cechą.

Paukščių girdymui bus įrengtos nipelinės girdyklos, kurios paukštidėje išdėstytos 5 eilėmis. 
Nipelinių girdyklų konstrukcija pakankamai stambiais lašeliais dozuos vandenį ir neleis jam 
nutekėti ant kraiko. Tai įgalina kiek įmanoma sumažinti kraiko irimą ir kenksmingų dujų 
išsiskyrimą. Filtruose išvalytas vanduo į nipelines girdyklas patenka iš eksploatuojamų dviejų 
požeminio vandens gręžinių per esamus vandentiekio tinklus. 

Patalpų mikroklimato palaikymui paukštidėse naudojama mišri vėdinimo sistema. Žiemos-
pavasario-rudens periodu oras ištraukiamas per valdomus pastovaus greičio stoginius ventiliatorius, 
sumontuotus į kaminus, o vasaros periodu oras ištraukiamas per kaminuose sumontuotus 
ventiliatorius ir per papildomai galinėje sienoje įmontuotus didelio našumo ventiliatorius. Oro 
padavimo sklendės tolygiai išdėstytos šoninėse sienose. Vasaros periodu papildomai naudojamos 
priekinėje sienoje išdėstytos dideles oro padavimo sklendės. 

Sieniniai ventiliatoriai įjungiami tik šiltuoju vasaros metu, priklausomai nuo lauko 
temperatūros. Naktimis, lauko temperatūrai nukritus, jie išjungiami. 

Dingus elektrai arba nukritus temperatūrai paukštidėse įsijungia garsinė signalizacija, 
automatika įjungia rezervinį energijos tiekimą.

Mėšlo tvarkymas
Vykdant paukščių auginimo veiklą susidarys paukščių mėšlas. Per mėnesį susidarys iki 426 

m3, o per metus 4 686 m3 arba apie 3000 t paukščių mėšlo. 
Visas susidaręs mėšlas parduodamas ūkininkams pagal sutartis, kuriose numatyta, kad 

nupirktą mėšlą savo naudojamuose laukuose ūkininkai privalo skleisti laikydamiesi Mėšlo ir srutų 
tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu.  Išauginus partiją broilerių, mėšlas paukštidėse mini 
traktoriumi „Bobcat“ stumiamas į krūvas, autokrautuvu pakraunamas į traktoriaus „MTZ-82“ 
priekabą arba į kitą ūkininkų spec. transporto priemonę ir išvežamas iš paukštyno teritorijos. Per 
metus bus apie 6,5 – 7,5 ciklai po 8 savaites (kartu su sanitariniu tarpu). Dėl nenumatytų priežasčių 
neparduoto mėšlo kiekis bus išvežamas į AB „Kaišiadorių paukštynas“ mėšlides. Veiklos 
vykdytojas, remiantis pramoninių paukštynų mėšlo tvarkymo praktika, užtikrins, kad prie 
paukštidės išstumtas mėšlas būtų laikomas kaip galima trumpiau. Kvapo sklidimo, galimo 
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dulkėjimo mažinimui transporto priemonėse pakrautas ir vežamas mėšlas bus dengiamas sandariais 
tentais. 

Informacija apie atliekų susidarymą ir tvarkymą
Statybos (rekonstrukcijos) darbu metu susidarys mišrios statybinės ir griovimo atliekos, 

sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos ir juodųjų metalų atliekos. Paukščių 
auginimo metu susidarys dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio, mišrios 
komunalinės atliekos, pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra 
jomis užterštos ir plastikai.

Šilumos gamybos metu susidarys dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės ir lakieji durpių 
ir neapdorotos medienos pelenai. Susidarysiančios atliekos bus saugomos objekto teritorijoje tam 
specialiai skirtose patalpose/konteineriuose ir priduodamos tvarkymui pagal atskiras sutartis su 
registruotais atliekų tvarkytojais.

PŪV susidarančių atliekų apskaita bus vykdoma pagal Atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles1. 

Auginimo metu kritę paukščiai (gaišenos) bus renkami į specialius konteinerius ir sunešami į 
rakinamą šaldymo patalpą. Šalutiniai gyvūniniai produktai (toliau – ŠGP) yra ir bus tvarkomi pagal 
Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir apskaitos 
reikalavimus2. Kritusių paukščių apskaitai bus vedamas žurnalas. Apie kritusius paukščius 
pranešama ŠGP tvarkytojui. Nustatyta tvarka ŠGP utilizavimui bus išvežami į UAB „Rietavo 
veterinarinė sanitarija”.

Informacija apie PŪV poveikį aplinkos orui
Viso PŪV teritorijoje bus eksploatuojami 38 organizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (toliau – 

o. t. š.) ir 4 neorganizuoti o. t. š. (I-as paukštyno energijos gamybos scenarijus). Perspektyvoje, 
vietoj šiaudais kūrenamų katilų įrengus 2 po 0,56 MW šiluminės galios suskystintų dujų katilus 
(bendra galia 1,12 MW), PŪV teritorijoje bus eksploatuojami 37 organizuoti o. t. š. ir 4 
neorganizuoti o.t.š. (II-as paukštyno energijos gamybos scenarijus). 

Įrengus papildomą 0,34 MW šiluminės galios šiaudų katilą su atskiru kaminu (o.t.š. 037) prie 
esamo 1,12 MW šiluminės galios kurui šiaudus naudojančių dviejų po 0,56 MW katilų (o.t.š. 038), 
teritorijoje veiks kuro deginimo įrenginiai, kurių bendra šiluminė galia sudarys 1,46 MW. Vieno iš 
0,56 MW galios katilų dūmų valymui yra įrengtas ciklonas, kurio efektyvumas 85%.

Iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių išsiskirs anglies monoksidas (CO), azoto oksidai 
(NOx), sieros dioksidas (SO2), nemetaniniai lakieji organiniai junginiai (toliau – NMLOJ) ir 
kietosios dalelės (KD2,5 ir KD10). 

Bendras į aplinkos orą išmetamas aplinkos oro teršalų kiekis, pradėjus auginti broilerius, 
sudarys 69,8236 t/metus, pakeitus biokuro katilus dujine katiline, teršalų kiekis sumažės iki 36,6259 
t/metus. 

Poveikis orui (oro kokybei) įvertintas atliekant teršalų koncentracijos ore matematinį 
modeliavimą programa „ISC – AERMOD - View“ (toliau - AERMOD). 

I-ojo paukštyno energijos gamybos scenarijaus rezultatai:
Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija be fono siekia 

1599,2 μg/m3 (16,0 % ribinės vertės (toliau - RV)), įvertinus foną – 1789,0 μg/m3 (17,9 % RV). 
Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be fono 2,9 μg/m3 (7,3 % 
RV), įvertinus foną – 6,3 μg/m3 (15,7 % RV). Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido 
koncentracija be fono siekia 65,6 μg/m3 (32,8 % RV), o įvertinus foną – 69,0 μg/m3 (34,5 % RV).

Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė KD10 koncentracija be fono siekia 2,7 μg/m3 (6,7% 

1 patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 ir Statybinių atliekų 
tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637.
2 patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 23 d. įsakyme Nr. B1-190 „Dėl 
šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų patvirtinimo“.
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RV), su fonu – 14,6 μg/m3 (36,5 % RV). Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio KD10 koncentracija be 
fono siekia 7,3 μg/m3 (14,6 % RV), o su fonu – 19,0 μg/m3 (38,0 % RV). Suskaičiuota didžiausia 
vidutinė metinė KD2,5 koncentracija be fono siekia 1,3 μg/m3 (5,2 % RV), o su fonu – 10,9 μg/m3 
(43,6 % Rv). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio SO2 koncentracija be fono – 170,7 
μg/m3 (48,8 % RV), o su fonu – 172,9 μg/m3 (49,4 % RV). Didžiausia 24 val. 99,2 procentilio 
sieros dioksido koncentracija be fono – 98,0 μg/m3 (78,4 % RV), su fonu – 100,2 μg/m3 (80,2 % 
RV).

Suskaičiuota didžiausia amoniako 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono yra 39,5 
μg/m3 (19,7 % RV). Suskaičiuota vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia 33,5 μg/m3 (83,7 % 
RV). Prognozuojama, kad amoniako koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 

II-ojo paukštyno energijos gamybos scenarijaus rezultatai:
Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija be fono siekia 

44,4 μg/m3 (0,4 % RV), įvertinus foną – 234,4 μg/m3 (2,3 % RV).
Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė NO2 koncentracija be fono 2,2 μg/m3 (5,5 % RV), 

įvertinus foną – 5,6 μg/m3 (14,0 % RV). Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido 
koncentracija be fono siekia 40,7 μg/m3 (20,3 % RV), o įvertinus foną – 44,1 μg/m3 (22,0 % RV). 
Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė KD10 koncentracija be fono siekia 1,4 μg/m3 (3,5 % RV), 
su fonu – 13,3 μg/m3 (33,2 % RV). Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija 
be fono siekia 3,4 μg/m3 (6,8 % RV), o su fonu – 15,3 μg/m3 (30,4 % RV). Suskaičiuota didžiausia 
vidutinė metinė KD2,5  koncentracija be fono siekia 0,6 μg/m3 (2,4 % RV), o su fonu – 10,2 μg/m3 
(40,8 % RV).

Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio SO2 koncentracija be fono – 3,9 μg/m3 (1,1 % 
RV), o su fonu – 6,1 μg/m3 (1,7 % RV). Didžiausia 24 val. 99,2 procentilio SO2 koncentracija be 
fono – 1,6 μg/m3 (1,3 % RV), su fonu – 3,8 μg/m3 (3,0 % RV). Suskaičiuota didžiausia amoniako 1 
val. 98,5 procentilio koncentracija be fono yra 39,5 μg/m3 (19,7 % RV). Suskaičiuota vidutinė 24 
val. koncentracija be fono siekia 33,5 μg/m3 (83,7 % RV). Prognozuojama, kad amoniako 
koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės.

Vertinant RV dalimis, didžiausią poveikį PŪV turės tarša amoniaku.
PAV ataskaitoje nurodoma, kad atlikus PŪV oro teršalų skaičiavimus, nustatyta, kad anglies 

monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ir 
amoniako (NH3) koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu PŪV objekto aplinkos ore bei 
artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, įvertinus I-ą ir II-ą scenarijus, neviršys aplinkos oro 
užterštumo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos 
apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto 
dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų 
patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m spalio 30 d. 
įsakymu Nr. 471/582 ,,Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos 
kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo 
ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“. Atsižvelgiant į oro taršos vertinimo 
rezultatus, PŪV neigiamas poveikis aplinkos oro kokybei gretimose teritorijose bei artimiausioje 
gyvenamoje aplinkoje nenumatomas.

Informacija apie PŪV poveikį dirvožemiui ir vandeniui
Dirvožemio danga paukštyno teritorijoje atkurta kiaulių fermų rekonstrukcijos į veislinių 

paukščių prieauglio paukštyną metu 2013 m. ant rekultivuotų gruntų. Dėl PŪV įgyvendinimo 
apkrova teritorijos žaliesiems plotams nebus didinama, reikšmingo fizinio ir cheminio poveikio 
dirvožemio dangai nenumatoma. PŪV teritorija nepatenka į artimiausio Darsūniškio žvyro telkinio 
prognostinių išteklių plotą.

2018 m. gruodžio mėn. atliktas hidrogeologinis tyrimas, kurio metu nustatyta paukštyno 
sklypo viršutinės pjūvio dalies geologinė sandara, litologija, gruntinio vandens slūgsojimo gylis ir 
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cheminė sudėtis. PAV ataskaitoje atlikto hidrogeologinio tyrimo  išvados: teritorijos paviršius yra 
technogeniškai pažeistas. Vertinant bendrąją cheminę sudėtį gruntinis vanduo aptariamoje 
teritorijoje yra geros kokybės. Gruntinio vandens bandinyje iš šio vieno gręžinio užfiksuota amonio 
koncentracija 1,75 karto viršijanti didžiausią leidžiamą koncentraciją. Taip pat šiame bandinyje 
buvo nustatyta bendro azoto koncentracija 1,21 karto didesnė už ribinę koncentraciją. Šiaurinėje 
dalyje išgręžtuose gręžiniuose, kurie parodo pratekėjusio vandens per teritoriją kokybę, užfiksuotos 
bendro azoto koncentracijos iki 1,27 karto didesnės už ribinę koncentraciją. Paukštyno teritorija 
įtraukta į valstybinę geologijos informacinę sistemą kaip potencialus taršos židinys Nr. 12479. 
Atsižvelgiant į PŪV rūšį ir pajėgumą pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus PŪV turi 
būti vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1056 patvirtintu Žemės ūkio veiklos 
subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašu ir Lietuvos 
geologijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1-156 patvirtintais 
Metodiniais reikalavimais monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui, 
bus parengta ir vykdoma požeminio vandens monitoringo programa. 

Artimiausias paviršinio vandens telkinys – melioracijos griovys (Liutikos intakas) yra 150 m 
atstumu šiaurės kryptimi nuo PŪV teritorijos. Reguliuota Liutikos upė prateka apie 400 m atstumu 
šiaurės pusėje. Nemunas yra už 1,5 kilometrų į vakarus nuo paukštyno teritorijos. Į šių upių 
paviršinio vandens apsaugos zonas ir juostas PŪV teritorija nepatenka. Apie 700 m  nuo paukštyno 
teritorijos yra gamtos paveldo objektas - Darsūniškio mineralinis šaltinis, vadinamas ir Liutikos 
šaltiniu.

Požeminis vanduo naudojamas buitinėms ir gamybinėms reikmėms veiklai aprūpinti 
vandeniu yra išgręžti trys arteziniai gręžiniai: du gręžiniai išgręžti 1990 metais (Nr. 13257 ir 13258) 
ir  vienas 2013 metais (Nr. 56453). Gręžinių gyliai yra nuo 107 iki 129 m. Gręžinys Nr. 13258 
užkonservuotas ir nenaudojamas. 

Lietuvos geologijos tarnyba 2019 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1-317 patvirtino vandenvietės 
apsaugos zonos projektą, aprobavo vandens  išteklius – 100 m3/parą pagal A,B kategorijas ir išdavė 
leidimą Nr. PV-19-51p naudoti žemės gelmių išteklius – gėlą požeminį vandenį. Planuojamo 
broilerių paukštyno maksimalus požeminio vandens poreikis – iki 45 m3/d. Metinis požeminio 
vandens poreikis: vanduo paukščių girdymui - 7700 m3, vanduo paukštidžių plovimui ir buities 
reikmėms - 300 m3, iš kurių 210 m3 - paukštidžių plovimui, 90 m3 – personalo buitiniams 
poreikiams. Darbuotojų maisto ruošimui bus naudojamas iš prekybos tinklų taroje atvežtas geriamas 
vanduo. Vandens suvartojimo padidėjimas lyginant su esama veikla numatomas tik dėl planuojamo 
auginamų paukščių rūšies iš veislinių prieauglio į broilerius pakeitimo. 

Nuotekos, jų tvarkymas
PŪV sklype įrengti vietiniai gamybinių ir buitinių nuotekų kanalizacijos tinklai. 
Buitinės nuotekos tiek esamoje, tiek planuojamoje veikloje kaupiamos atskirame 30 m3 talpos 

požeminiame rezervuare ir iš jo išvežamos į AB „Kaišiadorių paukštynas“ pirminius nuotekų 
valymo įrenginius, esančius pagrindinės gamybinės bazės teritorijoje, iš kurių apvalytos nuotekos 
patenka į UAB „Kaišiadorių vandenys“ nuotekų sistemą. Susidarančių nuotekų kiekis sudarys iki 
0,24 m3/d, 90 m3/metus, užterštumas - apie 390 mg/l BDS7. Šio teršalo kiekis sudarys ne daugiau 
0,036 t/metus. 

Buitinių nuotekų kiekiai ir jų tvarkymo spendimai, įgyvendinus PŪV, nesikeičia ir išlieka 
tokie patys, kaip ir esamoje veikloje.

Gamybinės nuotekos susidaro paukštidžių plovimo metu. Paukštidžių plovimo metus 
susidarančių nuoplovų tvarkymo sistema nesikeičia. Visos po plovimo susidariusios nuoplovos per 
paukštidėse įrengtus šulinius išteka savitakiniais tinklais į esamą 50 m3 talpos požeminį gamybinių 
nuotekų kaupimo rezervuarą. Auginant broilerius bus įvykdoma nuo 6,5 iki 7,5 plovimų per metus, 
vietoje šiuo metu taikomų 1-2 plovimų. Vidutiniškai vienam plovimui 4 paukštidėse sunaudojama 
apie 30 m3 vandens arba vidutiniškai 210 m3/m (skaičiuojant 7 ciklams). Metų eigoje plovimai 
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pagal cikliškumą suskirstomi taip, kad 4 plovimų nuotekos susidarys šiltuoju metų periodu ir bus 
panaudojamos kaip trąšos žemės ūkyje. Vieno plovimo metus susidarančios nuoplovos, šaltuoju 
metų laiku, bus paliktos gamybinių nuotekų kaupimo rezervuare iki bus galima tręšti laukus, todėl 6 
ciklų nuoplovos bus panaudotos laukų tręšimui, parduodant ūkininkams, vadovaujantis Mėšlo 
tvarkymo taisyklių reikalavimais. Iki 30 m3 vieno ciklo nuoplovų, kurios susidarys šaltuoju sezonu 
ir kurių negalima laikyti iki tręšimo sezono pradžios, bus išsiurbiamos pasibaigus plovimams ir 
vežamos į AB „Kaišiadorių paukštynas“ nuotekų valymo įrenginius. Šių nuotekų užterštumas pagal 
perdavimo sutartį neturi viršyti: BDS7 – 2000 mg/l; SM  - 1000 mg/l; riebalai – 400 mg/l. 

Paviršinės nuotekos. Paukštyno teritorijoje paviršinių nuotekų surinkimo sistemos nėra. 
Teritorijoje susidarančių  paviršinių nuotekų  kiekis – 7130 m³ per metus. Sąlyginai švarios 
paviršinės nuotekos nuo pastatų stogų ir vidaus kelių bei aikštelių filtruojasi į gruntą. Nuo mėšlo 
išvežimo aikštelių nežymus paviršinių nuotekų kiekis esama sistema nuvedamas į gamybinių 
nuotekų rezervuarą. Išleidžiamų į gruntą paviršinių (lietaus) nuotekų užterštumas atitiks Paviršinių 
nuotekų tvarkymo reglamente 18 p. nustatytus į gruntą išleidžiamų nuotekų užterštumo 
reikalavimus: BDS7 didžiausia momentinė koncentracija - 10 mg O2/l; naftos produktų didžiausia 
momentinė koncentracija - 1 mg/l.

Paukštidžių grindys padengtos sutankinto ir  šlifuoto betono danga, todėl organinių medžiagų 
filtracija į gruntą fiziškai negalima. Baigus plauti paukštides ir išsiurbus nuotekas, talpykla 
uždengiama sandariu dangčiu ir iki kito paukštidžių plovimo ciklo laikoma tuščia. Prie vietiniu bei 
atvykstančiu autotransportu aptarnaujamų paukštyno objektų – paukštidžių, nuotekų talpyklos, 
katilinės, įrengtos betono ir skaldos dangos, kad atsitiktinai nubyrėję/išsilieję organinės medžiagos 
pakrovimo į transporto priemonę ir transportavimo metu būtų surinkti ir nepatektų į gruntą. Gale 
paukštidžių esančios mėšlo išvežimo aikštelės padengtos kieta danga, o susidariusios paviršinės 
nuotekos nuvedamos į gamybinių nuotekų rezervuarą. 

Informacija apie PŪV poveikį biologinei įvairovei ir saugomoms teritorijoms
Biologinė įvairovė. 
PŪV teritorija iš visų pusių apsupta miškais. Arčiau nei 1 km spinduliu aplink PŪV teritorija 

neregistruotos radavietės ir augavietės saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių. Artimiausia stebėta 
juodojo peslio (Milvus migrans) vieta 1,35 km, didžiojo auksinuko (Lycaena dispar) – 1,6 km nuo 
PŪV teritorijos pietvakarių kryptimi Jakapievio miške. 

Artimiausios PŪV vietai kompleksinės saugomos teritorijos: Nemuno kilpų regioninis 
parkas, nutolęs 4,3 km į pietus ir Kauno marių regioninis parkas, nutolęs Nemunu pasroviui apie 6 
km į šiaurę. Natūralių buveinių ir rūšių bei paukščių apsaugai valstybiniame parke įsteigtos Europos 
ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijos: 

– Paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) Kauno marių (LTKAUB008) ribos, sutampa su 
Kauno marių RP ribomis. Priskyrimo ,,Natura 2000“ tinklui tikslas: juodieji pesliai (Milvus 
migrans), plovinės vištelės (Porzana parva), tulžiai (Alcedo atthis). 

– Buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) Kauno marios (LTKAU0007). Priskyrimo 
,,Natura 2000“ tinklui tikslas: 5130, Kadagynai; 6210, Stepinės pievos; 7220, Šaltiniai su 
besiformuojančiais tufais; 8220, Silikatinių uolienų atodangos; 9010, Vakarų taiga; 9050, 
Žolių turtingi eglynai; 9070, Medžiais apaugusios ganyklos; 9180, Griovų ir šlaitų miškai; 
kartuolė (Rhodeus sericeus); kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme); niūriaspalvis 
auksavabalis (Osmoderma barnabita); purpurinis plokščiavabalis (Cucujus cinnaberinus); 
salatis (Aspius aspius); ūdra (Lutra lutra).

Kitos PŪV teritorijai artimesnės ,,Natura 2000“ teritorijos:
– BAST Lapainios slėnis (LTKAI0006) nuo PŪV teritorijos nutolęs 2,8 km rytų, šiaurės rytų 

kryptimi;
– BAST Vaiguvos miškas (LTKAI0004) nuo PŪV teritorijos nutolęs 5,6 km šiaurės rytų 

kryptimi.
PAV ataskaitoje yra pateikiama išvada, kad esama ir PŪV neįtakoja aplinkinių miškų būklės, 
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nelemia biotopų pokyčių, gyvūnų migracijos kelių, veisimosi vietų, populiacijų gausos. Dėl PŪV 
įgyvendinimo reikšmingo poveikio aplinkinių teritorijų biologinei įvairovei nenumatoma.

Informacija apie PŪV poveikį kraštovaizdžiui
Remiantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendiniais, PŪV vieta patenka į 

intensyvaus bioprodukcinio naudojimo ir rekreacinio naudojimo bei funkcinės konversijos 
kraštovaizdžio tvarkymo krypčių zonų sandūrą. Vizualinio estetinio potencialo sprendiniais, PŪV 
vieta patenka į Nemuno slėnio atkarpą, priskirtą kraštovaizdžio  vizualinės struktūros tipui V2H2 – 
b, t. y. vidutinės vertikalios sąskaidos su vyraujančiu pusiau atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų 
erdvių kraštovaizdžiu ir raiškiomis horizontaliomis dominantėmis. 

PŪV teritorija vizualiai izoliuota miško medynais nuo aplinkinių kelių, lankytinų vietų ir bet 
kokių apžvalgos vietų. PAV ataskaitoje nurodoma, kad atsižvelgiant į teritorijos naudojimo būdą, 
planuojamas veiklos apimtis bei į tai, kad PŪV nereikalinga plėtra gretimų teritorijų sąskaita, nėra 
prielaidų atsirasti neigiamam poveikiui aplinkiniams kraštovaizdžio elementams. Išliekant esamai 
antropogeninei apkrovai nenumatomas neigiamas poveikis gamtinio karkaso potencialui.

Informacija apie PŪV poveikį visuomenės sveikatai 
Atliekant PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimą įvertinti šie taršos šaltiniai:

– Cheminės taršos šaltiniai (oro tarša anglies monoksidu, azoto dioksidu, sieros dioksidu, 
kietosiomis dalelėmis KD10 ir KD2,5, amoniaku); 

– Kvapo šaltiniai (kvapo emisija iš paukštidžių Nr. 1, 2, 3, 4, mėšlo pakrovimo aikštelių ir 
kitų šaltinių); 

– Fizikinės taršos šaltiniai: triukšmas nuo mobilių – autotransporto bei su ūkine veikla 
susijusių šaltinių (paukštidžių vėdinimo sistemos įrenginiai, krovininis ir lengvasis autotransportas 
ir kt.).

Aplinkos tarša kvapais reglamentuojama 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 ,,Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir 
kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (toliau - HN 121:2010). 
Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai 
kvapo vienetai (8 OUE/m3).

PŪV teritorijoje pagal I scenarijų bus eksploatuojami 38 o. t. š. ir 4 neorganizuoti o. t. š iš 
kurių galima kvapų emisija. Pagal II scenarijų 37 organizuoti o .t. š. ir 4 neorganizuoti o. t. š. iš 
kurių galima kvapų emisija. 

PAV ataskaitoje apskaičiuota kvapų emisija ir naudojant „AERMOD View“ matematinio 
modeliavimo programinė įrangą atlikti kvapo sklaidos skaičiavimai. 

Apibendrinti kvapo sklaidos skaičiavimo rezultatai ties ūkinės veiklos objekto sklypo 
ribomis, įvertinus I ir II scenarijus, pateikti lentelėje žemiau:

Kvapo koncentracijos 
vertinimo vieta/sklypo riba

Suskaičiuota kvapo 
koncentracija, OUE/m3

I scenarijus II scenarijus

Šiaurinė sklypo riba 1,6 1,6
Rytinė sklypo riba 0,7-1,6 0,7-1,6
Pietinė sklypo riba 0,7-0,9 0,7-0,9
Vakarinė sklypo riba 0,9-1,6 0,9-1,6

Apibendrinti kvapo sklaidos skaičiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamosios paskirties 
pastatų aplinkoje, įvertinus I ir II scenarijus, pateikti lentelėje žemiau:

Kvapo koncentracijos vertinimo vieta/adresas Suskaičiuota kvapo 
koncentracija, 
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OUE/m3

   I scenarijus
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 1
Šv. Jurgio g. 41, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. 1,2

Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 2
Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav. 0,4

Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 3
Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav. 0,5

Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 4
Šv. Jurgio g. 35, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav. 0,3

   II scenarijus
Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 1
Šv. Jurgio g. 41, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. 1,2

Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 2
Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav. 0,4

Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 3
Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav. 0,5

Gyvenamosios paskirties pastatas Nr. 4
Šv. Jurgio g. 35, Darsūniškis, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav. 0,3

PAV ataskaitoje prognozuojama, kad kvapo koncentracija ties PŪV objekto sklypo ribomis 
sudarys 0,7-1,6 OUE/m3 ir tiek pagal I, tiek pagal II scenarijus neviršys HN 121:2010 nustatytos 
šiuo metu galiojančios 8,0 OUE/m3 ribinės vertės, bei 5,0 OUE/m3 ribinės vertės, įsigaliosiančios 
nuo 2024-01-01. Kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore sudarys 0,3-1,2 
OUE/m3, ir tiek pagal I, tiek pagal II scenarijus taip pat neviršys HN 121:2010 nustatytos šiuo metu 
galiojančios 8,0 OUE/m3 ribinės vertės, bei 5,0 OUE/m3 ribinės vertės, įsigaliosiančios nuo 2024-01-
01.

Triukšmas
PAV ataskaitoje PŪV bei su ja susijusio autotransporto sukeliamo triukšmo sklaida atlikta 

kompiuterine programa CadnaA (versija 4.5.151). 
Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertintas PŪV, kurį sudaro ūkinės veiklos objekto 

teritorijoje planuojami stacionarūs (paukštidės, ventiliatoriai, dūmsiūrbė, modulinė transformatorinė 
ir lengvųjų automobilių aikštelė) bei mobilūs (sunkiosios ir lengvosios transporto priemonės, 
keltuvas, traktorius) triukšmo šaltiniai, sukeliamas triukšmo lygis.  

Transporto sukeliamas triukšmo lygis vertintas pagal perspektyvinius viešo naudojimo keliais 
pravažiuojančio autotransporto srautus.

PAV ataskaitoje apskaičiuotas ekvivalentinis dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties 
(22-7 val.) periodų triukšmo lygis, įvertinant du variantus:

- Įvertinant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir dėl PŪV padidėsiančio 
autotransporto srauto sukeliamą triukšmo lygį artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų 
aplinkoje;

- Įvertinant PŪV sukeliamą triukšmo lygį artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų 
aplinkoje ir ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis.

Įvertinus PŪV teritorijoje planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo taršos šaltinių keliamą 
triukšmą, nustatyta, kad PŪV metu ekvivalentinis triukšmo lygis ties sklypo ribomis sieks iki 55 
dBA, o artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje - iki 29 dBA ir neviršys triukšmo ribinių dydžių, 
reglamentuojamų pagal HN 33:2011. 

Viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su PŪV susijusio autotransporto sukeliamas 
triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys 
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triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 ir sieks iki 57 dBA. Planuojama ūkinė 
veikla, neigiamos poveikio triukšmo atžvilgiu nesąlygos.

PŪV sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribos nenustatomos, nes AB „Vilniaus 
paukštynas“ Darsūniškio padalinyje planuojama laikyti iki 142 000 broilerių  arba 56,8 sutartinius 
gyvūnus (SG). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 
Nr. XIII-2166 4 priedu, pastatams, kuriuose laikoma iki 300 SG, SAZ nereglamentuojama.

Informacija apie monitoringą
Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais3, pagal veiklos rūšį ir aplinką 

teršiančių medžiagų kiekį AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinys vykdys: poveikio 
požeminiam vandeniui (poveikio aplinkai) ir taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų 
monitoringus.

6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti 
ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas.

6.1. Paukščių girdymui bus įrengtos nipelinės girdyklos, kurios dozuos vandenį ir neleis jam 
nutekėti ant kraiko. Taip bus sumažinamas kraiko irimas ir kenksmingų dujų išsiskyrimas.

6.2. Bus taikomas paukščių šėrimas pašarais, turinčiais sumažintą grynųjų baltymų ir 
bendrojo fosforo kiekį. Tai sumažins fosforo ir amoniako kiekį mėšle, dėl ko mažiau teršalų patektų 
į dirvožemį bei orą laukų tręšimo metu.

6.3. PŪV metu numatoma, kad įmonė vykdys nuolatinę naudojamos technologinės įrangos 
techninę priežiūrą.

6.4. Numatoma nuotekų ir paukščių mėšlo tvarkymo praktika (išvežimas iš teritorijos) 
užtikrins patikimą paviršinio ir požeminio vandens telkinių apsaugą nuo galimos veiklos atsitiktinės 
taršos. 

6.5. Siekiant iki minimumo sumažinti biologinės taršos susidarymą paukštidėse, numatomas 
jų periodinis valymas ir dezinfekcinių priemonių naudojimas. 

6.6. Atliekos bus laikomos tam pritaikytuose konteineriuose ir atiduodamos pagal sutartis 
atliekas tvarkančioms įmonėms, kurios turi teisę tvarkyti tokias atliekas ir yra registruotos Atliekas 
tvarkančių įmonių registre, prisilaikant nustatytų terminų pavojingoms ir nepavojingoms atliekoms 
laikyti.

6.7. PŪV metu bus vykdomas poveikio požeminiam vandeniui (poveikio aplinkai) ir taršos 
šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringas, monitoringo rezultatams rodant taršą veiklos 
vykdytojas nedelsiant privalo imtis taršos prevencijos priemonių.

61. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 
teritorijoms reikšmingumas.

Remiantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacinės sistemos Lietuvos saugomų 
teritorijų valstybės kadastro duomenimis, PŪV į saugomas teritorijas nepatenka. 

Artimiausios PŪV vietai kompleksinės saugomos teritorijos: Nemuno kilpų regioninis 
parkas, nutolęs 4,3 km į pietus ir Kauno marių regioninis parkas, nutolęs Nemunu pasroviui apie 6 
km į šiaurę. Natūralių buveinių ir rūšių bei paukščių apsaugai valstybiniame parke įsteigtos Europos 
ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijos (detalesnė informacija apie jas pateikta šio Sprendimo 7 
psl.). Įvertinus PŪV pobūdį ir atstumus iki saugomų teritorijų, poveikis ,,Natura 2000“ teritorijoms 
nenumatomas ir reikšmingumo vertinimo atlikti nereikia.

7.  Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados.
1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentas 2018-09-06 raštu Nr. (2 14.3.2 E)2-38455 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo  programos“ PAV programai pritarė.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

3 patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų 
aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.
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departamentas 2019-08-05 raštu Nr. (2-11 14.3.3 E)2-37853 „Dėl AB „Vilniaus paukštynas” 
Darsūniškio padalinyje planuojamo broilerių auginimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos” ir 
2019-10-29 raštu Nr. (2-11 14.3.3 E)2-51963 „Dėl AB „Vilniaus paukštynas” Darsūniškio 
padalinyje planuojamo broilerių auginimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos” pateikė pastabas 
PAV ataskaitai. Ataskaita pataisyta pagal gautas pastabas.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas 2019-11-22 raštu Nr. (2-11 14.3.3 E)2-56306 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai ataskaitos“ PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pritarė.

2. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2018-09-05 raštu Nr. (3.14)V8-1749 „Dėl 
AB „Vilniaus paukštynas” Darsūniškio padalinyje planuojamo broilerių auginimo poveikio aplinkai 
vertinimo programos“ pateikė pastabas PAV programai. Programa pataisyta pagal gautas pastabas.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2018-10-16 raštu Nr. (3.14)V8-1986 „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo programos išvados“ pritarė papildytai PAV programai.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2019-08-08 raštu Nr. (3.14)V8-1419  „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai numatytoje 
teritorijoje pritarė.

3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kaišiadorių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba per nustatytą terminą 
(10 darbo dienų) nepateikė išvadų dėl PAV programos, laikoma kad PAV programai pritarta. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kaišiadorių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2019-07-31 raštu Nr. 
9.4-2-1109 „Dėl AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje planuojamo broilerių auginimo 
poveikio vertinimo ataskaitos“  pritarė PAV ataskaitai.

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius 2019-09-10 raštu 
Nr. (1.29.-K)2K-1038 „Dėl AB „Vilniaus paukštynas” Darsūniškio padalinyje planuojamų broilerių 
auginimo PAV programos“ PAV programą derino be pastabų ir nurodė, jog PAV ataskaitos 
nenagrinės.

5. Aplinkos apsaugos agentūra 2018-10-25 raštu Nr. (30.1)-A4-8360 „Dėl AB „Vilniaus 
paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos – viščiukų broilerių auginimas AB „Vilniaus paukštynas“ 
Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r. – poveikio aplinkai vertinimo programos“ PAV programą 
patvirtino.

8.Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (kur, kada, kaip informuota ir dalyvavo 
visuomenė).

Apie parengtą PAV programą apraše nustatyta tvarka pranešta visuomenei šiose informavimo 
priemonėse: 2018-08-24 rajono laikraštyje „Kaišiadorių aidai“, 2018-08-22 respublikiniame 
dienraštyje „Lietuvos žinios“, 2018-08-21 PŪV dokumentų rengėjo interneto svetainėje, 2018-08-
21 Kaišiadorių r. savivaldybės ir 2018-08-21 Kruonio seniūnijos skelbimų lentoje. Poveikio 
aplinkai vertinimo programa visuomenės susipažinimui viešinama PAV dokumentų rengėjo 
interneto svetainėje http://www.dge-group.lt/visuomenes informavimas, atsakingosios institucijos – 
Aplinkos apsaugos agentūros internetiniame puslapyje www.gamta.lt nuorodoje „Poveikio aplinkai 
vertinimas (PAV)“. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl PAV programos nebuvo gauta.

Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų 
iki viešo supažindinimo datos, visuomenei buvo pranešta šiose informavimo priemonėse: 2019-05-
28 rajono laikraštyje „Kaišiadorių aidai“, 2019-05-28 respublikiniame dienraštyje „Lietuvos 
žinios“, 2019-05-28 PŪV dokumentų rengėjo interneto svetainėje, 2019-05-27 Kaišiadorių r. 
savivaldybės ir 2019-05-28 Kruonio seniūnijos skelbimų lentoje. Poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaita visuomenės susipažinimui viešinama PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje 
http://www.dge-group.lt/visuomenes informavimas, atsakingosios institucijos – Aplinkos apsaugos 
agentūros internetiniame puslapyje www.gamta.lt nuorodoje „Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“. 
Iš suinteresuotos visuomenės pastabų ir pasiūlymų dėl PAV ataskaitos iki viešo visuomenės 
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supažindinimo su PŪV PAV ataskaita susirinkimo dienos (2019-06-27) nebuvo gauta. 
Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvykdytas 2019 m. birželio 27 d. 17 val. 

Kruonio seniūnijos patalpose. Visuomenės atstovai į viešą supažindinimą neatvyko, iki 
supažindinimo pastabų ir pasiūlymų negauta. Susirinkimo protokole konstatuota, kad visuomenė 
nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla. Susirinkimo protokolas pateiktas PAV ataskaitos 
prieduose. 

Aplinkos apsaugos agentūra 2019-11-27 savo internetiniame tinklalapyje www.gamta.lt 
paskelbė informaciją apie gautą Viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ 
Darsūniškio padalinyje Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitą. Pasiūlymų dėl PAV ataskaitos iš suinteresuotos visuomenės per 10 
darbo dienų ir iki sprendimo priėmimo dienos negauta.

9. Tarpvalstybinės konsultacijos.
Planuojamai ūkinei veiklai tarpvalstybinės konsultacijos netaikomos.
10. Sprendime nustatytos sąlygos.
10.1. Būtina laikytis Viščiukų broilerių laikymo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos 

Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. 
įsakymu Nr. B1-173 „Dėl viščiukų broilerių laikymo reikalavimų patvirtinimo”, nurodytų 
reikalavimų.

10.2. PŪV užsakovas privalo savo lėšomis įgyvendinti PAV ataskaitoje ir šio sprendimo 6 
punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo 
pasekmėms likviduoti.

10.3. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už PAV 
ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant 
taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti 
veiklą.

11. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą.
11.1. PŪV sklypas nepatenka ir nesiriboja su Europinio tinklo „Natura 2000“ bei kitomis 

saugomomis teritorijomis, todėl poveikio biologinei įvairovei ir saugomoms teritorijoms nebus.
11.2 Įvertinus PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant poveikį aplinkai mažinančias 

priemones nurodytas 6 punkte ir vykdant sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas, PŪV 
įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai.

11.3. PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PAV subjektai: Kaišiadorių rajono 
savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Kauno departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kaišiadorių priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius 
vadovaudamiesi PAV įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, pritarė PAV ataskaitai ir neprieštaravo dėl 
PŪV galimybių.

11.4. PAV ataskaitos rengėjas pagal Visuomenės informavimo tvarkos aprašo reikalavimus 
tinkamai informavo visuomenę apie PŪV. 

11.5. Buitinės nuotekos tiek esamoje, tiek planuojamoje veikloje kaupiamos atskirame 30 m3 
talpos požeminiame rezervuare ir iš jo išvežamos į AB „Kaišiadorių paukštynas“ pirminius nuotekų 
valymo įrenginius. Susidarančių nuotekų kiekis sudarys iki 0,24 m3/d, 90 m3/metus, užterštumas - 
apie 390 mg/l BDS7.

Gamybinės nuotekos susidaro paukštidžių plovimo metu. Visos po plovimo susidariusios 
nuoplovos per paukštidėse įrengtus šulinius išteka savitakiniais tinklais į esamą 50 m3 talpos 
požeminį gamybinių nuotekų kaupimo rezervuarą iš kurio bus išsiurbiamos ir vežamos į AB 
„Kaišiadorių paukštynas“ nuotekų valymo įrenginius. Šių nuotekų užterštumas pagal perdavimo 
sutartį neturi viršyti: BDS7 – 2000 mg/l; SM  - 1000 mg/l; riebalai – 400 mg/l.

11.6. PAV ataskaitoje yra pateikiama išvada, kad atlikus PŪV oro teršalų skaičiavimus, 
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nustatyta, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2),  kietųjų 
dalelių (KD10 ir KD2,5) ir amoniako (NH3) koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu planuojamos 
ūkinės veiklos objekto aplinkos ore bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, įvertinus I-ą ir II-ą 
paukštyno energijos gamybos scenarijus, neviršys aplinkos oro užterštumo normų.  Atsižvelgiant į 
oro taršos vertinimo rezultatus, PŪV neigiamas poveikis aplinkos oro kokybei gretimose teritorijose 
bei artimiausioje gyvenamoje aplinkoje nenumatomas. 

11.7. Prognozuojama, kad kvapo koncentracija ties PŪV objekto sklypo ribomis sudarys 0,7-
1,6 OUE/m3 tiek pagal I, tiek pagal II scenarijus neviršys HN 121:2010 nustatytos šiuo metu 
galiojančios 8,0 OUE/m3 ribinės vertės, bei 5,0 OUE/m3 ribinės vertės, įsigaliosiančios nuo 2024-01-
01. Kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore sudarys 0,3-1,2 OUE/m3, ir tiek 
pagal I, tiek pagal II scenarijus taip pat neviršys HN 121:2010 nustatytos šiuo metu galiojančios 8,0 
OUE/m3 ribinės vertės, bei 5,0 OUE/m3 ribinės vertės, įsigaliosiančios nuo 2024-01-01.

11.8. PŪV neigiamos poveikio triukšmo atžvilgiu nesąlygos. PAV ataskaitoje nustatyta, kad 
PŪV metu ekvivalentinis triukšmo lygis ties sklypo ribomis sieks iki 55 dBA, o artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje - iki 29 dBA ir neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal 
HN 33:2011. Viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su PŪV susijusio autotransporto 
sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu 
neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 ir sieks iki 57 dBA. 

11.9. Planuojama broilerių auginimo veikla atitiks ES informacinio dokumento 2017/302, 
2017 vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių 
arba kiaulių auginimo“ apie intensyvaus naminių paukščių ir kiaulių auginimo geriausių prieinamų 
gamybos būdų rekomendacijas. Broileriai bus lesinami kombinuotais pašarais pagal receptūras, 
kurios paruoštos pagal atitinkamą broilerių amžių. Baltymų ir fosforo kiekio reguliavimas bei 
papildų naudojimas atitiks GPGB rekomendacijas, todėl virškinimo metu susiskaidys didesnis azoto 
kiekis, o tuo pačiu sumažės į aplinkos orą išmetamo amoniako kiekis.

11.10. PŪV užtikrinama biologinė sauga, nes bus griežtai vykdoma kenkėjų kontrolė, patalpų 
priežiūra, darbuotojų kontrolė, paukščių priežiūra, taip pat biologinių atliekų (šalutinių gyvulių 
produktų) saugus utilizavimas.

11.11. PŪV esamame žemės ūkio paskirties žemės sklype neprieštarauja patvirtintų teritorijų 
planavimo dokumentų – Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Nacionalinio 
kraštovaizdžio tvarkymo plano - sprendiniams.

12. Sprendimo pobūdis (planuojama ūkinė veikla leistina/neleistina).
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis PAV įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 

punktu, priimamas sprendimas: planuojama ūkinė veikla – Viščiukų broilerių auginimas AB 
„Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio sen., 
Kaišiadorių r. - leistina. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4.

Direktorius                                             Rimgaudas Špokas

Eleonora Mataitienė, 8 46 410456 el. p. eleonora.mataitiene@aaa.am.lt

4 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos
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Sprendimo dėl viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje 
Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. galimybių

2020-03-         Nr. (30.1)-A4 (e)-

Adresatų sąrašas

AB „Vilniaus paukštynas“
vilniaus.paukstynas@kggroup.eu

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 
dokumentai@kaisiadorys.lt

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kauno departamentui
kaunas@nvsc.lt

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
Kaišiadorių priešgaisrinė gelbėjimo tarnybai 
kaisiadorys.pgt@vpgt.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
Kauno skyriui
kaunas@kpd.lt

Kopija:
Aplinkos apsaugos departamentui
info@aad.am.lt
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