UAB „DGE Baltic Soil and Environment“
Smolensko g. 3, LT- 03202 Vilnius
Tel.: 8 5 2644304, fax.: 8 5 2153784
Į. k.: 300085690, PVM k.: LT100002760910
www.dge.lt, el. p.: info@dge.lt

Užsakovas: Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė

PIENINIŲ GALVIJŲ ŪKIO IŠPLĖTIMAS
ŽVIRBLONIŲ K., ROZALIMO SEN., PAKRUOJO R.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA

Vilnius
2020

1
Pieninių galvijų ūkio išplėtimas Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.
Poveikio aplinkai vertinimo programa

PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA

Pieninių galvijų ūkio išplėtimas Žvirblonių k., Rozalimo
sen., Pakruojo r.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS)

Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė
Buveinė: Simaniškių 19, Žvirblonių k., LT- 83234
Rozalimo sen., Pakruojo r.
tel. 8 421 49932, el. paštas: zvirbloniai@zubendrove.lt
Bendrovės pirmininkas - Svajūnas Stelmokas
tel. 8 656 91029

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
DOKUMENTŲ RENGĖJAS

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“
Buveinė: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius
tel. 8 5 264 4304, el. paštas: info@dge.lt

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA
(versija 2)

Vilnius
2020

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

2
Pieninių galvijų ūkio išplėtimas, Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.
Poveikio aplinkai vertinimo programa

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS RENGĖJŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Parengti
skyriai
PAV
dokumentų
kokybės
kontrolė

Rengėjas

Kontaktai

1

Dana Bagdonavičienė,
PAV vadovė, direktoriaus
pavaduotoja aplinkosaugai

(8 5) 264 43 04
8 699 81281
daba@dge.lt

2

Darius Lapinskas,
aplinkosaugos projektų vadovas

(8 5) 264 43 04
8 618 23194
dala@dge.lt

3

Albertas Bagdonavičius,
aplinkosaugos projektų vadovas

(8 5) 264 43 04
8 652 90511
aba@dge.lt

I skirsnis, 1,2
sk., II skirsnis
1-3, 5-7 sk., VI
skirsnis

3

Albertas Paplauskas
projektų vadovas

(8 5) 264 43 04
apa@dge.lt

II skirsnis, 4,11
sk.

4

Aleksandras Kirpičiovas,
visuomenės sveikatos
specialistas/projektų vadovas

(8 5) 264 43 04
aki@dge.lt

II skirsnis,8 sk.
IV skirsnis

5

Ieva Sveikauskaitė
aplinkosaugos inžinierė

(8 5) 264 43 04
isv@dge.lt

II skirsnis,8 sk.
IV skirsnis

6

Laurynas Šaučiūnas
aplinkosaugos inžinierius

(8 5) 264 43 04
lsa@dge.lt

II skirsnis, 2
sk.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

I skirsnis, 2.4
sk., II skirsnis
9-10 sk.

www.dge-group.lt

Parašas

3
Pieninių galvijų ūkio išplėtimas Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.
Poveikio aplinkai vertinimo programa

TURINYS
ĮVADAS .................................................................................................................................................................... 4
I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ ............................................................................... 5
1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS APLINKOS SITUACIJA ............................................ 5
1.1 Teritorija, gretimybės, žemės naudojimas, gamtiniai ir antropogeniniai aplinkos komponentai .............. 5
2. PŪV TECHNINĖS IR FIZINĖS CHARAKTERISTIKOS ........................................................................ 7
2.1 PŪV atitiktis planavimo dokumentams, užstatymas, infrastruktūra, planuojami veiklos etapai ................ 7
2.2 Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos ................................................................................................. 10
2.3 Duomenys apie produkciją, energijos, žaliavų, cheminių medžiagų naudojimą ...................................... 11
2.4 Duomenys apie atliekas ............................................................................................................................ 12
2.5 Technologiniai procesai ............................................................................................................................ 12
II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMAS POVEIKIS ĮVAIRIEMS APLINKOS
KOMPONENTAMS IR POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIOS PRIEMONĖS ................................................ 15
1. VANDUO. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS ......................................................................................... 15
1.1 Galima sutelktoji ir pasklidoji vandens tarša ............................................................................................ 15
1.2 Numatomas poveikio reikšmingumas....................................................................................................... 16
1.3 Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės .......................................................................... 16
2. APLINKOS ORAS. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS .......................................................................... 16
2.1 Į aplinkos orą išmetami teršalai ................................................................................................................ 16
2.2 Numatomas reikšmingas poveikis aplinkos orui ...................................................................................... 17
2.3 Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės .......................................................................... 17
3. KLIMATO KAITA ....................................................................................................................................... 17
3.1 PŪV susidarančios emisijos ..................................................................................................................... 17
3.2 Galimas reikšmingas poveikis klimatui .................................................................................................... 18
4. ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS .......... 18
4.1 Numatomas reikšmingas poveikis ............................................................................................................ 18
4.2 Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės .......................................................................... 18
5. KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS ...................... 19
6. MATERIALINĖS VERTYBĖS. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS ..................................................... 20
6.1 Numatomas reikšmingas poveikis ............................................................................................................ 20
6.2 Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės .......................................................................... 20
7. NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS ..................... 20
8. VISUOMENĖS SVEIKATA. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI ATASKAITA (PAGAL
PVSV METODINIUS NURODYMUS) .......................................................................................................... 20
9. RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS ............................................................................................ 22
10. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ..................................................................................................................... 22
11. STEBĖSENA (MONITORINGAS) ........................................................................................................... 23
III. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS ................................................................................................................... 23
IV. PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR VERTINANT REIKŠMINGĄ
POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS APRAŠYMAS .................................................................... 23
V. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA ........................................................... 24
VI. VISUOMENĖS DALYVAVIMAS PAV PROCESE ....................................................................................... 24
VII. LITERATŪROS SĄRAŠAS ........................................................................................................................... 25
VIII. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ PRIEDAI ............................................................ 26
1 priedas. PAV dokumentų rengėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai
2 priedas. PŪV dokumentai

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

4
Pieninių galvijų ūkio išplėtimas, Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.
Poveikio aplinkai vertinimo programa

ĮVADAS
Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė (toliau – Bendrovė) Rozalimo sen., Žvirblonių k. gyvulininkystės padalinio pieninių galvijų ūkyje (toliau tekste – ūkis) laiko 1647 įvairaus amžiaus galvijus,
iš jų 880 melžiamų karvių ir 767 vnt. prieauglio. Pagrindinė veiklos rūšis - pieno gamyba ir pardavimas, susijusios veiklos – grūdinių ir pašarinių kultūrų auginimas pardavimui ir galvijų šėrimui tręšiant
Bendrovės laukus ūkyje susidariusiu mėšlu.
Bendrovė su esamu veiklos sklypu gretimuose 2 sklypuose planuoja remontuoti esamą karvidę ir naujai
statyti ūkio pastatus laikyti 1800 melžiamų karvių ir 1100 galvijų prieauglio bei šiai veiklai reikalingus
pašarų, pieno, mėšlo ir nuotekų tvarkymo įrenginius. Kaip veiklos dalis ūkio teritorijoje planuojama
šiluminės ir elektros energijos gamyba kogeneraciniame įrenginyje deginant biodujas, susidariusias iš
skysto ir kraikinio mėšlo anaerobinio apdorojimo bioreaktoriuje.
Remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
nuostatomis buvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūra. Aplinkos apsaugos agentūra
2020 m. sausio 13 d. priėmė atrankos išvadą Nr. (30.2)-A4E-733, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 2 papunkčio nuostatomis, vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla (toliau
tekste – PŪV), kuriai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau tekste - PAV) programa parengta vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885, rengimo nuostatų reikalavimais bei 1 priedo dokumento struktūros rekomendacijomis, su vertinimu susijusiais kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais. Pagal aprašo reikalavimus, programa rengiama siekiant nustatyti planuojamos ūkinės
veiklos PAV aspektus ir vertinimo apimtį. PAV programoje pagal minėto aprašo struktūrą informacija pateikta pagal skyrius, skirsnius ir punktus/papunkčius, kurie bus nagrinėjami arba, nurodant motyvus, nebus nagrinėjami PAV ataskaitoje.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

5
Pieninių galvijų ūkio išplėtimas Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.
Poveikio aplinkai vertinimo programa

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ
1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS APLINKOS SITUACIJA
1.1 Teritorija, gretimybės, žemės naudojimas, gamtiniai ir antropogeniniai aplinkos
komponentai
Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė ūkinę galvijų pieno ūkio veiklą vykdo iš valstybės
nuomojamame 8,4 ha žemės sklype. Bendrovei nuosavybės teise taip pat priklauso du gretimi žemės
sklypai. PŪV teritorija susideda iš 3 žemiau aprašytų sklypų ir sudaro 20,0181 ha plotą. Esamo pieno
ūkio pastatai bei statiniai nuosavybes teise priklauso Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovei.
Bendrovės PŪV teritorijos situacinė schema pateikta 1 pav.

1 pav. PŪV teritorijos situacinė schema. Šaltinis: www.regia.lt
Ūkio teritorijoje registruoti pastatai ir statiniai: melžiamų karvių ferma, 2 veršidės, stoginė veršeliams,
2 sandėliai, 8 siloso tranšėjos, mėšlidė, transformatorinė, 2 šienainio bokštai (nugriauti), svarstyklės,
įvažiavimo kontrolės punktas, skystojo mėšlo rezervuaras (gretimame sklype), vidaus keliai, lauko
aikštelės pašarams, požeminio vandens gręžiniai (eksploatacinis ir monitoringo), 2 priešgaisriniai rezervuarai, vidaus keliai, sandėliavimo aikštelės, aptvėrimai. Žemės ūkio bendrovėje dirba apie 100 darbuotojų, gyvulininkystės padalinyje (ūkyje) - iki 50 darbuotojų.
PŪV teritorija ribojasi su 15 žemės ūkio paskirties ir 2 miškų ūkio paskirties sklypais. Besiribojantys
sklypai neužstatyti.
Esama ūkinė veikla vykdoma sklype (unikalus Nr. 4400-0181-0242, kad. Nr. 6588/0002:180), esančiame Tarvydų g. 4, Žvirblonių k. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita. Žemės sklypo plotas 8,4291 ha. Sklype nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;
XXI. Žemės sklypai, kuriose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

6
Pieninių galvijų ūkio išplėtimas, Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.
Poveikio aplinkai vertinimo programa
XV. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
II. Kelių apsaugos zonos;
I.

Ryšių linijų apsaugos zonos.

Esamo pieno ūkio skysto mėšlo rezervuaras įrengtas gretimame sklype (unikalus Nr. 6588-0002-0016,
kad. Nr. 6588/0002:16), Tarvydų g. 6, Žvirblonių k. Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Žemės sklypo plotas - 9,52 ha. Sklype nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;
XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos;
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;
XV. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos;
XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos.
Šiame sklype planuojamos naujos karvidės ir prieauglio tvartai, pieno blokas, tirštojo mėšlo mėšlidė,
biodujų jėgainės įrenginiai ir nudujinto substrato rezervuarai.
Trečiame sklype (unikalus Nr. 4400-5195-7605, kad. Nr. 6588/0002:208) Žvirblonių k., besiribojančiame su esamos ir planuojamos ūkinės veiklos sklypu, planuojamos naujos silosinės. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio. sklypai. Žemės sklypo plotas: 2,069 ha. Nustatytos specialiosios
žemės naudojimo sąlygos:
LII. Dirvožemio apsauga;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;
XV. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos;
XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
II. Kelių apsaugos zonos.
Bendrovės Nekilnojamo turto registro pažymėjimų kopijos pateiktos 2 priede.
PŪV teritorija melioruota, gaisrų gesinimui yra 2 nepratekami vandens telkiniai (kūdros). Vieno iš
PŪV sklypų rytinė dalis patenka į Ramytės upės apsaugos zoną. Šioje sklypo dalyje 100 m atstumu nuo
upės numatyta neužstatoma zona, kurioje neplanuojami galvijų tvartai, mėšlo, siloso laikymo įrenginiai, kiti pastatai ar statiniai. Žvirblonių viešo naudojimo poilsio zonoje į šiaurę nuo PŪV teritorijos
ribos už 370 m yra 1,7 ha dirbtinis vandens telkinys (tvenkinys), priskiriamas vandens telkiniams, kurie
yra maitinami iš nedidelio tinklo uždarų melioracinių sistemų.
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PŪV teritorijoje eksploatuojami 2 požeminio vandens gręžiniai: Nr. 59974, 60 m gylio ir Nr. 9464, 11
m gylio, kurie žemės gelmių registre įrašyti kaip vandenvietė. Gręžiniui Nr. 59974 pase nurodyta 5 m
apsaugos zona. Gręžinys Nr. 9464 bus likviduojamas ir užstatomas silosinėmis. Šalia skysto mėšlo
rezervuaro įrengtas monitoringo požeminio vandens gręžinys. Artimiausios apylinkėje gėlo požeminio
vandens vandenvietės - Tarvydų (registro Nr. 3410) ir Žvirblonių gyvenvietės (registro Nr. 2762) – yra
didesniu nei 1 km atstumu nuo PŪV teritorijos.
Remiantis geologijos informacijos sistemos duomenų baze, teritorijoje ir šalia jos geologiniai procesai
karstiniai reiškiniai) neužfiksuoti. Į detaliai ir parengtinai išžvalgytų bei prognostinių naudingųjų
iškasenų, nagrinėjamoje vietovėje – Klovainių dolomito telkinio ribas – PŪV vieta nepatenka.
Nagrinėjamos PŪV teritorijos ir apylinkių agrarinis lygumų kraštovaizdis nepasižymi išraiškingais
gamtiniais objektais ir rekreaciniais ištekliais. PŪV teritorija šiaurėje ribojasi su miško plotu. Pavieniai
3-5 ha laukų miškeliai matomi iki 2 km atstumu. Remiantis Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano sprendiniais, PŪV teritorija į gamtinį karkasą nepatenka. Saugomų gamtinių teritorijų
aplinkui 3 km atstumu nėra. Už 0,5 km esanti Žvirblonių gyvenvietė rūpestingai prižiūrima, estetiškai
tvarkoma aplinka, viešosios erdvės, įrengti parkų želdynai, rekreacinės zonos.
Artimiausios gyvenamosios teritorijos nuo PŪV teritorijos ribų: Tarvydų k. 4 - 550 m šiaurės rytų
kryptimi, Vaitkūnų k. artimiausi gyvenamieji namai Vaitkūnų k. 3 – apie 900 m, Vaitkūnų k. 4, 5 apie 940 m. šiaurės kryptimi, Žvirblonių kaimo intensyvaus užstatymo zona - apie 650 m vakarų
kryptimi. Nuo PŪV teritorijos ribų iki Žvirblonių kaimo artimiausių gyvenamųjų namų: Vaitkūnų g.
1, 3, 5, 7 - 470 m, Rozalimo g. 2, 4, 6 - 370 m. Nuo PŪV teritorijos ribų Žvirblonių gyvenvietėje
esantys artimiausi visuomeninės paskirties objektai: Žvirblonių vaikų darželis - 760 m, Atminimo
parkas su paminklu Nepriklausomybės akto signatarui A. Ražauskui – 410 m, J. Paukštelio viešosios
bibliotekos Žvirblonių padalinys – 900 m, Vaitkūnų kaimo senosios kapinės – 920 m.
Susisiekimas su PŪV teritorija geras, esami ir planuojami privažiavimai numatomi iš lygiagrečiai
teritorijos praeinančios Žvirblonių k. Tarvydų gatvės. Ūkio teritorijoje veikia elektros transformatorinė,
nutiesti elektros tiekimo tinklai. PŪV teritoriją nuo įvažiavimo iki krašto kelio Nr. 149 jungia vietinės
reikšmės kelio atkarpa su nudėvėta apie 1,2 km asfaltuotos dangos atkarpa.

2. PŪV TECHNINĖS IR FIZINĖS CHARAKTERISTIKOS
2.1 PŪV atitiktis planavimo dokumentams, užstatymas, infrastruktūra, planuojami
veiklos etapai
Teritorijų planavimo dokumentai. Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (BP),
patvirtintos Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimu Nr. T-291 ir 2018-09-27
sprendimu Nr. 229 patvirtintais pakeitimais, Žvirblonių k. gyvenamajai teritorijai (gyvenvietei)
patvirtinti teritorijos naudojimo sprendiniai, pagal kuriuos esamas galvijų fermų sklypas su pastatais
patenka į Žvirblonių kaimo statybų plėtros zoną (2 pav.). Atsižvelgiant į BP numatytus gyvenviečių
sistemos plėtros sprendinius, rajono centrinių gyvenviečių sistemos plėtra planuojama daugiau
kokybinė socialinių ir ekonominių procesų plėtra, o ne kiekybinė ar teritorinė. PŪV atveju pažymime,
kad esamo galvijų ūkio valstybinės žemės sklypas išnuomotas Pakruojo rajono Žvirblonių žemės ūkio
bendrovei 75 metams pagal 2004 m. sausio 14 d. nuomos sutartį Nr. N65/2004-0016. Šioje teritorijoje
(sklype) neplanuojama ūkio objektų plėtra, o tik tęsiama esama veikla. Ateityje gali būti atliekami
būtinieji ūkio pastatų remonto ar sutvarkymo darbai. Esama ūkio teritorija neplečiama Žvirblonių k.
gyvenamosios zonos kryptimi.
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PŪV teritorijos dalis bus už galimos statybų plėtros zonos ribų, todėl naujai plėtros teritorijai galioja
PŪV veiklai aktualūs intensyvios žemės ūkio veiklos teritorijoms BP nustatyti reglamentai. „Žemės
ūkio paskirties žemės intensyvios žemės ūkio veiklos teritorijose plėtojama gyvulininkystė. ...
Gyvulininkystė plėtotina visoje rajono teritorijoje (išskyrus ekologiškai jautrias teritorijas),
nekoncentruojant jos vienoje kurioje nors vietoje, naudojant ir buvusius kolūkių ūkinius statinius ir
įrenginius. Gyvulininkystės kompleksai ... (daugiau kaip 500 galvijų) ir pavienės fermos darančios
poveikį kitoms teritorijoms, kuriose teikiamas prioritetas gamtai, rekreacijai, turizmui, privalo įsirengti
įrenginius ir įdiegti technologijas, skirtas gamybos atliekoms (skystam ar kietam mėšlui, srutoms,
biologinėms atliekoms ir kt.) nukenksminti bei dezodoruoti, taip pat buitinėms ir paviršinio vandens
nuotekoms valyti“.
PŪV numatoma gyvulininkystės plėtra neprieštarauja Pakruojo r. BP žemės naudojimo ir apsaugos
sprendiniams.

2 pav. Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos
reglamentų brėžinio ištrauka. Šaltinis: http://www.pakruojis.lt/Zemes+naudojimo+ir+apsaugos+
brezinys %20(3).pdf
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3 pav. Esamas ir planuojamas pieninių galvijų ūkio užstatymas. Pagrindas: https://www.regia.lt/map
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Pieninių galvijų ūkio išplėtimas, Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.
Poveikio aplinkai vertinimo programa
Planuojamas užstatymas ir infrastruktūra
Žemiau pateikti PŪV esami ir planuojami objektai ir jų pajėgumai:
-

pastatas Nr. 1 - karvidė, remontuojama. Tvarte po remonto vietoje melžiamų karvių bus laikomos
489 telyčios nuo 15 iki 24 mėnesių amžiaus;

-

pastatas Nr. 2 – pieno blokas - nauja statyba. Planuojama įrengti 60 vietų karuselės tipo melžimo
aikštelę;

-

pastatas Nr. 3 – karvidė, nauja statyba. Tvarte bus laikoma 160 užtrukusių karvių ir 210 veršelių iki
2 mėnesių amžiaus (gardeliuose);

-

pastatas Nr. 4 – karvidė, nauja statyba. Tvarte bus laikoma 820 melžiamų karvių;

-

pastatas Nr. 5 – karvidė, nauja statyba. Tvarte bus laikoma 820 melžiamų karvių;

-

statiniai – 3 vnt., siloso tranšėjos - nauja statyba. Vienos tranšėjos bendras plotas – 1050 m2, tūris –
4200 m3;

-

statiniai – 8 vnt., siloso tranšėjos - nauja statyba. Vienos tranšėjos bendras plotas – 1008 m2, tūris –
4050 m3;

-

statiniai – 4 vnt., nudujinto substrato rezervuarai - nauja statyba. Vieno rezervuaro bendras plotas –
1164 m2, tūris – 6801 m3;

-

tirštojo mėšlo mėšlidė - nauja statyba, 150 m2 ;

-

ūkio teritorijos vidaus keliai ir aikštelės, pagal paskirtį padengti betono, asfalto ir žvyro danga;

-

vandens gręžinys, nauja statyba;

-

vandentiekio, gamybinių ir buitinių nuotekų, skysto mėšlo vamzdynai.

PŪV įgyvendinimo etapai:
✓ atliekamas PŪV poveikio aplinkai vertinimas, sprendimas dėl PŪV galimybių - 2021 m. I ketv.;
✓ parengtas statybos projektas, leidimas statybai - 2021 m. II ketv;
✓ statybos darbai - 2021 m. IV ketv. – 2023 IV ketv.;
✓ pradedama vykdyti planuojama ūkinė veikla pagal TIPK leidimą - 2023 IV ketv.
Eksploatacijos trukmė – nenustatoma.

2.2 Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos
Pieno ūkio plėtrai numatyta teritorija Žvirblonių k. tenkina šiai veiklai būtinas sąlygas, kadangi tokia veikla
jau vykdoma ir bus naudojama esama ūkio infrastruktūra. Veikiančio pieno ūkio pajėgumų ir atitinkama
infrastruktūros plėtra nelaikytina reikšminga technologijos alternatyva, nes naujuose galvijų tvartuose
planuojami pasaulinėje ir Lietuvoje praktikoje pasiteisinę karvių laikymo, melžimo ir mėšlo šalinimo
sistemų techniniai sprendimai. Pašarų, galvijų šėrimo, girdymo, mėšlo šalinimo iš fermų ir tolesnio
tvarkymo, patalpų sanitarinė priežiūra, mėšlo ir nuotekų tvarkymo būdai ūkio teritorijoje nesikeis. Kadangi
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Bendrovė prie esamo pieno ūkio sklypo turi mažai užstatytus gretimus žemės sklypus galimai plėtrai, PŪV
vietos ir galvijų laikymo technologinės alternatyvos nesvarstomos.
Atsižvelgiant į visuomenės nepalankų požiūrį į galimą mėšlo kvapų intensyvumo padidėjimą Žvirblonių ir
kitų kaimų gyvenamose teritorijose, kvapų ir oro taršos neigiamo poveikio mažinimui gyvenamoje ir
visuomeninių objektų aplinkoje PŪV organizatorius pateikė nagrinėti biodujų jėgainės statybos pasiūlymą,
kuris bus vertinamas ataskaitoje.
PAV ataskaitoje bus vertinama:
✓ planuojama ūkio plėtros alternatyva ir lyginama su „0“ arba PŪV nevykdymo alternatyva;
✓ galimą neigiamą poveikį gyvenamajai aplinkai ir visuomenės sveikatai mažinančių priemonių –
biodujų jėgainės statybos, triukšmo prevencijos priemonių įgyvendinimo alternatyvos.

2.3 Duomenys apie produkciją, energijos, žaliavų, cheminių medžiagų naudojimą
Bendrovė Žvirblonių pieno ūkyje gamina iki 7 500 t per metus. Po plėtros planuojamas didžiausias
produkcijos kiekis per metus sudarys 18 000 t žaliavinio pieno.
Biodujų jėgainės įrenginiuose planuojama pagaminti:
✓ biodujų - apie 1,7 mln. Nm3 per metus;
✓ elektros energijos - 3460 MWh/metus;
✓ šilumos energijos - apie 374 MWh/metus.
Esama remontuojama ir planuojamos naujos karvidės bus šalto tipo, todėl kurą deginantys įrenginiai
pastatų šildymui nenaudojami. Biodujų jėgainėje pagaminta šiluminės energijos dalis gali būti panaudota
ūkio reikmėms. Tai bus numatyta statybos projektuose. Ūkinės veiklos metu patalpų apšvietimui,
pakabinamų ventiliatorių bei srutų siurblinės darbui yra naudojama elektros energija. PŪV planuojamas
sunaudoti elektros energijos kiekis per metus sudarys apie 350 MWh. Ūkis turi paslaugų tiekimo sutartį su
AB „Energijos skirstymo operatorius“. Ūkio autotransporto priemonėms reikės apie 30 t dyzelino, perkamo
degalinėse.
Pienininkystės ūkyje planuojamos naudoti pagrindinės žaliavos ir jų kiekiai (per metus):
✓ koncentruoti pašarai – 4470 t;
✓ silosas – 27 460 t;
✓ šienas – 330 t;
✓ šiaudai pašarui ir kraikui – 985 t;
✓ pienas veršeliams – 1495 t.
Naudojamų cheminių medžiagų pieno įrengimų valymui ir galvijų sveikatos profilaktikai skirtų medžiagų
kiekiai (per metus) sudarys:
–

rūgštiniai valikliai pieno linijų, šaldytuvų plovimui - 8 400 l;

–

valikliai galvijų kanopų profilaktikai - apie 4 200 kg;
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–

vario sulfatas galvijų kanopų profilaktikai - apie 3 000 kg.

PAV ataskaitoje bus pateikti žaliavų saugojimo ir naudojimo būdai, cheminių medžiagų naudojimas,
saugos duomenų lapai.

2.4 Duomenys apie atliekas
Lyginant su esama veikla, PŪV metu ūkyje susidarys kelios naujų atliekų rūšys bei didės esamų atliekų
kiekiai.
Ūkio veiklos metu susidarys šio atliekų grupės:
–

mišrios komunalines atliekos (20 03 01) – tai nepavojingos atliekos, kurios bus surenkamos į
konteinerius ir priduodamos komunalinių atliekų tvarkytojui pagal sutartį. Planuojama, kad
komunalinių atliekų susidarys iki 1,2 t per metus;

–

plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės (15 01 02). Objekte susidarys pašarų
pakavimo plėvelė (nuo šienainio rulonų, siloso uždengimo), tinklas (šieno, šiaudų rulonų).
Planuojama, kad per metus susidarys iki 40 t per metus;

–

pakuotės nuo veterinarinių vaistų, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios
yra jomis užterštos (15 01 10*);

–

eksploatuojant transporto priemones objekte susidarys naudoti netinkamos padangos (16 01 03);

–

biodujų valymui panaudota H2S junginiais užteršta anglis.

Bendrovėje bus vykdoma atliekų apskaita, pildomi atliekų susidarymo žurnalai ir suvestinės GPAIS
sistemoje.
Visos objekte susidarančios atliekos pagal sutartis bus perduodamos atitinkamoms atliekų tvarkymo
įmonėms, registruotomis Atliekų tvarkytojų valstybės registre. Visos susidariusios atliekos bus tvarkomos
vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintais Atliekų tvarkymo
taisyklių reikalavimais. Atliekos objekte nebus laikomos ir naudojamos, t.y. susidariusios pavojingosios
atliekos nebus laikomos teritorijoje ilgiau nei 6 mėnesiai, nepavojingosios – ilgiau nei 1 metai.
Kritę galvijai per 24 valandas pagal sutartį perduodami UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“, kuri
gyvulius išveža nuosavu transportu.
PAV ataskaitoje bus pateikta išsami informacija apie susidarysiančių atliekų rūšis ir kiekius, nurodyti jų
tvarkymo būdai.

2.5 Technologiniai procesai
Esama veikla. Ūkyje laikomos melžiamos karvės, auginami veršeliai ir telyčios. Galvijai šeriami pagal
skirtingas amžiaus grupes, pašarams naudojant šieną, silosą, žalius pašarus, kombinuotus pašarus, pieną.
Šienas ir šiaudai rulonuose laikomi ūkio aikštelėse, kombinuotieji pašarai - sandėlyje, žolės ir kukurūzų
silosas – silosinėse po plėvelės danga.
Galvijai tvartuose girdomi automatinėse girdyklose požeminiu vandeniu iš esamo ūkio gręžinio. Karvės
melžimo agregatais ir pieno linijomis melžiamos ryte ir vakare, pienas iki išvežimo laikomas šaldytuvuose.
Didžioji dalis pieno priduodama supirkėjui, likusi dalis - veršelių girdymui.
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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Galvijų tvartai nešildomi – šalto tipo. Tvartai vėdinasi natūraliai, šviežias oras įeina per angas sienose,
langus, kurių dydis reguliuojamas šviesą praleidžiančiomis užuolaidomis, kraigo plyšius.
Mėšlo tvarkymas. Galvijų laikymo metu tvartuose susidaro mėšlas. Tai skystosios/tirštosios frakcijos
organinė trąša (OT), susidedanti iš gyvūnų ekskrementų (išmatos ir šlapimas), pašarų likučių. Mėšlas iš
prieauglio ir veršelių tvartų šalinamas kiekvieną dieną krautuvu į tiršto mėšlo 8800 m3 talpos mėšlidę.
Mėšlas išvežamas į laukus rudenį ir pavasarį į rietuves arba iškart paskleidžiamas. Iš tvartų skystas mėšlas
savitakiniais kanalais patenka į talpą su panardintu automatiškai įsijungiančiu siurbliu. Siurblinei
prisipildžius, mėšlas siurbliu transportuojamas į esamą 2461 m3 mėšlo rezervuarą. Rezervuare telpa
skystasis mėšlas, siloso skystis visos susidarančios gamybinės ir buitinės nuotekos bei krituliai. Mėšlas
srutovežiais tręšimo laikotarpiu išvežamas į tręšimo laukus ir išlaistomas. Bendrovė 2019 metais dirbo ir
deklaravo 2764 ha tręšiamų laukų, iš jų bendrovė nuosavybės teise valdo 929 ha, likusieji žemės plotai
nuomojami iš valstybės ir fizinių bei juridinių asmenų.
Šalia projektuojamos naujos karvidės planuojama įrengti naują 150 m2 ploto tirštojo mėšlo mėšlidę.
Planuojama, kad per metus susidarys apie 6250 m3 (3683 t) tirštojo mėšlo. Srutos nuo tirštojo mėšlo
aikštelių bus surenkamos į šulinius, iš kurių išpumpuojamos į skystojo mėšlo rezervuarus. Planuojamas
susidarančio skystojo mėšlo kiekis – apie 26 567 m3.
Laukai tręšiami pagal sudarytus ir suderintus laukų tręšimo planus. Po ūkio plėtros bendram 2909 vnt. galvijų mėšlui skleisti reikėtų 1 365 ha žemės naudmenų, taigi turimų žemės plotų pilnai pakanka trešimui
ūkyje susidarančiu mėšlu. Įgyvendinus biodujų jėgainės projektą ir tręšiant iš mėšlo susidariusiu substratu,
bus naujai parengti Bendrovės laukų tręšimo planai.
Biodujų ir energijos gamyba. Šiaurinėje PŪV dalyje planuojami ūkyje susidarančio mėšlo panaudojimo
energijai gaminti įrenginiai - biodujų jėgainė: bioreaktorius, žaliavos paruošimo talpa, sausos žaliavos
pakrovimo įrenginys, technologinė siurblinė, dujų paruošimo modulis, kogeneracinis įrenginys (jėgainė)
elektros ir šilumos energijai gaminti (žr. 4 pav).
Skystos ir kietos žaliavos į biodujų jėgainę bus tiekiamos iš melžiamų ir užtrūkusių karvių ir prieauglio
tvartų. Skystas mėšlas iš kaupimo rezervuaro bus tiekiamos vamzdynu į žaliavos paruošimo talpą. Kietos
žaliavos (tirštas mėšlas) frontaliniu krautuvu bus paduodamos į žaliavos smulkinimo įrenginį.
Susmulkintos žaliavos transporteriu bus tiekiamos į tą pačią žaliavų paruošimo talpą ir sumaišomos su
skystu karvių mėšlu. Paruošta ir sumaišyta žaliava vamzdynu bus tiekiama į bioreaktorių. Žaliavos į
bioreaktorių bus tiekiamos tam tikrais kiekiais (porcijomis), siekiant reguliuoti gaminamų biodujų kiekį
ir sudėtį.
Vykstant anaerobiniam procesui bioreaktoriuje susidaro biodujos, kurių pagrindinė sudedamoji dalis –
metanas. Biodujų jėgainėje planuojama pagaminti 4 663 m3/parą arba 1,7 mln. m3 per metus biodujų.
Siekiant biodujose pašalinti priemaišas, ypač sieros vandenilį (H2S), dujų valymui bus naudojama
aktyvuota anglis.
Biodujas planuojama deginti prie bioreaktoriaus planuojamame kogeneraciniame įrenginyje – vidaus
degimo variklyje. Skaičiuotina šio įrenginio elektrinė galia - apie 420 kW, šiluminė galia - apie 456 kW,
darbo laikas 8000-8200 valandų per metus. Neveikiant kogeneratoriui, dujų perteklius utilizuojamas
deginamo fakele (apie 560-760 val. per metus). Dalis pagamintos elektros energijos bus naudojama vidaus
poreikiams tenkinti, kita dalis parduodama į elektros tinklus. Kogeneratoriuje susidariusi šilumos dalis
šaltuoju metų laiku bus panaudojama biodujų gamybos procesams palaikyti, dalis – ūkio patalpų šildymui.
Biodujų ir energijos gamybos duomenys bus pateikti tolesniuose projekto etapuose.
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PŪV ataskaitoje bus pateikti projektuojamų pastatų ir statinių techniniai duomenys, galvijų laikymo technologinių procesų aprašymai. Bus apibūdinti ūkio plėtros galimo poveikio aplinkai veiksniai.

4 pav. Planuojamų biodujų jėgainės įrenginių schema. Pagrindas: https://www.regia.lt/map

2.6 Siūlomų gamybos būdų, įrangos aprašymas, jų palyginimas ir įvertinimas pagal šios
veiklos rūšies geriausius aplinkosaugos praktikos atvejus ir geriausius prieinamus gamybos
būdus
Intensyviam pieninių galvijų laikymui nenustatyti ES geriausi prieinami gamybos būdai. Šiuo metu galioja
2017 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados
tik dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo. GPGB koncepcija gyvulininkystės ūkyje pasireiškia per vadybos priemones bei įrangos parinkimą, nuolatinį pažangaus ūkininkavimo praktikos bei mitybos priemonių kartu su GPGB pastatų projektavimu taikymą, vandens bei energijos taupymą, mėšlo saugojimą bei tvarkymą ūkio teritorijoje kaip taršos šaltinius.
PAV ataskaitoje bus pateiktas planuojamų gamybos būdų, įrangos aprašymas, jų palyginimas ir įvertinimas pagal šios veiklos rūšies geriausius aplinkosaugos praktikos atvejus. Taip pat bus įvertintas ir planuojamos biodujų gamybos atitikimas GPGB.
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II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMAS POVEIKIS
ĮVAIRIEMS APLINKOS KOMPONENTAMS IR POVEIKĮ
APLINKAI MAŽINANČIOS PRIEMONĖS
1. VANDUO. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS
Artimiausias paviršinio vandens telkinys – reguliuota Ramytės upė, besiribojanti su PŪV teritorijos vakarine riba. Remiantis Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) žemėlapiu, nagrinėjamoje vietoje Ramytės
upei nustatyta 100-115 m apsaugos zona ir 8 m pakrantės apsaugos juosta. Sklypo (kad. Nr.
6588/0002:208) dalis, apie 2,4 ha patenka į upės apsaugos zoną. Kaimo bendro naudojimo teritorijoje
esančiam tvenkiniui nustatyta 2,5 - 12,5 m apsaugos juosta (5 pav.).

5 pav. PŪV vietos padėtis paviršinių vandens telkinių atžvilgiu. Šaltinis: https://uetk.am.lt
Požeminis vanduo naudojamas buitinėms ir gamybinėms reikmėms iš ūkio teritorijoje įrengto gręžinio.
Ūkinėje veikloje galvijų girdymui, technologijai (pieno linijų, šaldytuvų, aikštelių, surinkimo gardo plovimas, melžimas), buitinėms reikmėms per metus sunaudojama apie 175200 m3 požeminio vandens. PŪV
vandens poreikiams užtikrinti reikės įrengti antrą apie 10 m3/val. našumo gręžinį, kurio vieta dar neparinkta.

1.1 Galima sutelktoji ir pasklidoji vandens tarša
Žvirblonių ūkyje susidaro ir PŪV susidarys buitinės, gamybinės ir paviršinės nuotekos. Buitinės nuotekos
surenkamos į šulinius prie pastatų, iš kurių išpumpuojamos į skysto mėšlo rezervuarą. Nuotekos į aplinką
nepateks.
Gamybinės tvartų plovimo nuotekos (skystas mėšlas), srutos iš kreikiamų tvartų ir mėšlidės, siloso skysčio
ir kritulių vandens mišinys, melžimo sistemų plovimo nuotekos vamzdynais bus nuvedamos į skysto mėšlo
rezervuarą.
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Ūkio teritorijoje vidiniai keliai, kuriais išvežamas pienas, pervežami pašarai, kraikas, silosas, padengti asfalto ir žvyro dangomis. Planuojami nauji keliai ir aikštelės su kietomis dangomis naujų ūkio objektų eksploatavimui. Paviršinės nuotekos nuo silosinių ir mėšlidės šulinių projektuojamais tinklais bus nuvedamos į
skysto mėšlo rezervuarą. Sąlyginai švarios paviršinės nuotekos nuo pastatų stogų, neteršiamų vidaus kelių
ir želdynų filtruojasi į gruntą.

1.2 Numatomas poveikio reikšmingumas
Karvių auginimui ir laikymui skirtos gamtinės žaliavos (grūdų produktai, šienas, šiaudai, šienainis,
silosas), taip pat galvijų ir tvartų priežiūros cheminės medžiagos, jas laikant ir naudojant uždarose
patalpose pagal reglamentus, nėra pavojingos vandens aplinkai. Organinių teršalų (mėšlo, gamybinių
nuotekų) patekimas iš PŪV teritorijos į artimiausius paviršinius vandens telkinius fiziškai negalimas.
Reikšmingas neigiamas poveikis paviršiniam ir požeminiam vandeniui nenumatomas.

1.3 Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės
Prie aptarnaujamų ūkio objektų – tvartų, mėšlidžių, silosinių autotransporto privažiavimo aikštelės įrengiamos betonuotos, kad atsitiktinai nubyrėję/išsilieję organinės medžiagos nesklistų į aplinką.
PAV ataskaitoje bus pateikta:
✓ informacija apie vietovės hidrogeologines sąlygas: gruntinis ir tarpsluoksninis vanduo, vandens
tiekimo šaltinius;
✓ perspektyvinio vandens naudojimo ir nuotekų kiekio didėjimo pagrindimas;
✓ informacija apie vandenvietės ir jų apsaugos zonas;
✓ informacija apie nagrinėjamos Žvirblonių vietovės šulinių ir ūkio teritorijos požeminio vandens
jautrumą galimai antžeminei taršai;
✓ esant poreikiui, bus pasiūlytos vandens taršos prevencijos ar neigiamo poveikio mažinimo priemonės.

2. APLINKOS ORAS. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS
Pagal Lietuvos klimato rajonavimą nagrinėjama Pakruojo rajono dalis priskiriama Vidurio žemumos
klimatinio rajono Žiemgalos parajoniui, kuriam būdingas vidutinis šaliai metinių bei sezoninių oro
temperatūrų ir drėgmės bei vėjo režimas. Žvirblonių apylinkėse nėra reikšmingų aplinkos oro taršos
šaltinių, tad vietovėje oras santykinai švarus. Netoli nagrinėjamos teritorijos apie 300 m nuotoliu praeina
valstybinis krašto kelias Nr. 149, o ūkio teritoriją su dirbamais laukais jungia vietinės reikšmės keliai,
kuriais pravažiuojančio autotransporto taršos įtaka oro kokybei nereikšminga.
PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie vietovės orų sąlygas, duomenys apie oro temperatūrą, kritulius, vėjo kryptis, stichinius meteorologinius reiškinius.

2.1 Į aplinkos orą išmetami teršalai
Po ūkio plėtros padidės aplinkos oro taršos šaltinių kiekis. Iš galvijų tvartų, mėšlidžių, silosinių, biodujų
jėgainės įrenginių į aplinkos orą bus išmetami teršalai: kietosios dalelės (KD), amoniakas (NH3), lakieji
organiniai junginiai (LOJ), azoto dioksidas (NO2), anglies monoksidas (CO), sieros dioksidas (SO2).
PAV ataskaitoje bus pateikta:
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✓ stacionarių organizuotų bei neorganizuotų taršos šaltinių charakteristikos;
✓ iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų aplinkos oro teršalų kiekio skaičiavimai, skaičiavimams
naudotų koeficientų bei kitų charakteristikų reikšmės;
✓ įvertinta tarša iš mobilių šaltinių (pateiktos jų charakteristikos ir jų išmetamų teršalų (kuro degimo
produktų) kiekio skaičiavimai.

2.2 Numatomas reikšmingas poveikis aplinkos orui
PAV atskaitoje PŪV taršos šaltinių poveikio aplinkos oro kokybei bus įvertintas teršalų skaičiavimų pagrindu.
PAV ataskaitoje bus įvertintas išsiskiriančių į aplinkos orą teršalų galimas poveikis aplinkos oro užterštumui ir pateikti:
✓ pirminiai duomenys išmetamų teršalų didžiausioms pažemio koncentracijoms skaičiuoti;
✓ oro teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatai, jų analizė;
✓ skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga;
✓ foniniai aplinkos užterštumo duomenys.

2.3 Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės
PAV ataskaitoje, esant taršos mažinimo priemonių diegimo poreikiui, bus pateikta:
✓ aplinkos oro taršos reguliavimo (teršalų išsiskyrimo mažinimo, išmetimo parametrų gerinimo)
techniniai sprendiniai bei galimi jų variantai;
✓ informacija apie galimas poveikio aplinkos oro kokybei mažinimo priemones, išmetamų teršalų
mažinimo efektyvumą;
✓ pasiūlymai dėl leistinos taršos į aplinkos orą normatyvų, įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą,
nustatymo.

3. KLIMATO KAITA
PŪV poveikis klimato kaitai pasireiškia galvijų virškinimo dujų, mėšlo skaidymosi dujų susidarymo procesuose laikymo ir tvarkymo vietose.

3.1 PŪV susidarančios emisijos
Galvijų laikymo ūkyje išsiskiria šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD), išsiskiriančios iš mėšlo anaerobinio skaidymosi metu kaip šalutinis bakterijų, mintančių organinėmis medžiagomis produktas, yra metanas (CH4) bei laikymo ir tręšimo metu išsiskiriantis diazoto monoksidas (N2O). Papildomos dujos, išsiskiriančios iš mėšlo, yra amoniakas (NH3) ir azoto oksidai (NOx), kurie turi įtakos kvapų atsiradimui ir yra
netiesioginis diazoto monoksido šaltinis. Tam tikras CO2 kiekis susidarys biodujų gamyboje.
Faktoriai, veikiantys ŠESD emisijas yra aplinkos temperatūra, deguonies kiekis (aeracija), drėgmė ir maisto medžiagų šaltiniai. Šiems faktoriams įtakos turi mėšlo (gyvulių) tipas, racionas (pašarai), tvarkymo
technologijos, mėšlo naudojimas.
Pagal tvartuose ir mėšlidėse laikomo skysto ir tiršto mėšlo kiekius bus apskaičiuotos ŠESD emisijos iš taršos šaltinių. Skaičiavimai bus siejami su aplinkos oro teršalų kiekiais.
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3.2 Galimas reikšmingas poveikis klimatui
Lyginant pasaulinės statistikos duomenis ir Lietuvoje laikomų gyvulių skaičių bei iš to skaičiuojamą klimatui darančių emisijų poveikį, a priori galima teigti, kad PŪV įtaka nebus reikšminga.
PAV ataskaitoje bus vertinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų galimas poveikis klimato kaitai. Vadovaujantis tarptautinėmis ir nacionalinėmis klimato kaitos švelninimo priemonėmis, pagal poreikį bus rekomenduotos emisijų mažinimo priemonės.

4. ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS. ESAMOS BŪKLĖS
APRAŠYMAS
Geomorfologiniu požiūriu, PŪV teritorija yra geomorfologiniu požiūriu yra Klovainių – Pušaloto mikrorajono Mūšos – Nemunėlio lygumoje, kuriai būdingas lėkštai banguotas arba visiškai lygus reljefas.
Nagrinėjamos Pakruojo rajono dalies viršutinę geologinio pjūvio dalį sudaro kvartero nuogulų danga, po
kuria iš rytų į vakarus išplitę spūdinio vandens sluoksniai, susiję su įvairiomis terigeninėmis, karbonatinėmis, sulfatinėmis vidurinio-viršutinio devono uolienomis. Reikšmingų spūdinio požeminio vandens išteklių
kvartero storymėje nėra. Gėlą vandenį talpina virš Įstro - Tatulos sluoksnių ir juos dengiančios Pamūšio
vandensparos slūgsantis plyšiuotas Stipinų (D3st) sluoksnių dolomitas, išplitęs viršutinio devono Stipinų/Lielupės požeminio vandens baseine (LT002003400).
Požeminio vandens gręžinys Nr. 9464 po planuojamomis silosinėmis bus likviduotas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 patvirtinto Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių geologinio tyrimo gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo
tvarkos aprašo (LAND 4-99) reikalavimais, kurie numato vandeningų sluoksnių apsaugą nuo užteršimo.
Nagrinėjamoje Pakruojo rajono dalyje vyraujantys dirvožemiai – giliai karbonatingi arba sekliai karbonatingi sekliai glėjiški rudžemiai, kurių granuliometrinė sudėtis – lengvi priemoliai, vietomis – vidutinio sunkumo ir sunkūs priemoliai. Dirvožemių ekonominis našumas gana aukštas, svyruoja apie 45 -50 balų.
Smulkesnės granuliometrinės sudėties molio dirvožemiai priskiriami vidutiniškai atspariais paviršinei
cheminei taršai.
Pagal Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 2 priedo sąrašą, teritorijos, kuriose vykdoma ar planuojama vykdyti komercinė veikla ir paviršinio vandens telkinių apsaugos
zonos priskiriamos trečios grupės (vidutiniškai jautrios) teritorijoms dirvožemio, grunto ir požeminio vandens taršai.

4.1 Numatomas reikšmingas poveikis
PAV ataskaitoje bus pateikti dirvožemio ir gilesnių sluoksnių cheminės būklės duomenys pagal ūkyje vykdomo aplinkos monitoringo rezultatus.

4.2 Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės
Dirvožemio ir gilesnių sluoksnių užterštumo informacijos pagrindu nustačius organinių ar cheminių medžiagų ribinių verčių viršijimą, bus pasiūlytos taršos prevencijos arba mažinimo priemonės.
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5. KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ. ESAMOS BŪKLĖS
APRAŠYMAS
Kraštovaizdis. Pagal pamatinius klasifikavimo principus, PŪV teritorijos kraštovaizdis atitinka funkcinio
kraštovaizdžio tipą, t. y. tam tikros socialinės-ekonominės paskirties (funkcijos) prioritetą ir jam atitinkančią morfostruktūrą turintį kraštovaizdį. Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas bendrąjį kraštovaizdžio pobūdį apibrėžia pagal kraštovaizdžio natūralumo ir sukultūrinimo santykį žemėnaudų požiūriu ir
priskiria industriniam technogenizuotam (inžinerinių ir pramoninių kompleksų teritorijos 80-100 %)
kraštovaizdžiui. Pažymėtina, kad PŪV atveju minėtas kraštovaizdžio pobūdžio apibūdinimas taikytinas tik
galvijų ūkio ir gretimiems agrarinės paskirties sklypams, o vietovės mastu priskirtinas agrarinio kraštovaizdžio tipui. Pagal planuojamus plėtros mastą galvijų ūkio plėtra gamtinio kraštovaizdžio natūralumo
laipsnio nepakeis. Lokalus darinys vietovės mastu nesukurs reikšmingų kraštovaizdžio vizualinių ir funkcinių struktūrų pokyčių.
Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nagrinėjamoje Žvirblonių, Tarvydų, Vaitkūnų k.
vietovėje lokalizuoti gamtinio karkaso elementai: Mūšos upės intakų – Daugyvenės, Ramytės, Mažupės
slėnių vietinės ir rajoninės reikšmės migracijos koridoriai. PŪV teritorija nepatenka ir nesiriboja su gamtinio karkaso teritorijomis.
Biologinė įvairovė. PŪV teritorija iš visų pusių apsupta agrarinių biotopų, daugiausia ariamos žemės laukų.
Natūralių pievų, pelkių, didesnių miškų masyvų, ežerų artimoje aplinkoje nėra.
Gyvūnijos įvairovės ir jų bendrijų atžvilgiu PŪV teritorija nėra apylinkėse kuo nors išskirtinė arba kokių
nors retų gyvūnų rūšių unikalius poreikius atitinkanti vieta visame regiono gamtiniame komplekse.
Saugomos teritorijos. Artimiausia saugoma gamtinė teritorija – Daugyvenės valstybinis hidrografinis
draustinis, esantis apie 3,4 km į vakarus. Steigimo tikslas - išsaugoti negilaus salpinio slėnio stipriai vingiuotą Daugyvenės vidurupio atkarpą. Su šiuo besiribojantis Daugyvenės valstybinis kraštovaizdžio draustinis nutolęs apie 5,2 km į pietvakarius (ties Radviliškio – Pakruojo rajonų riba).
Natūralių buveinių ir rūšių bei paukščių apsaugai įsteigtų Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų
13 km atstumu aplink PŪV vietą nėra.
Artimiausios PŪV vietai išskirtos ar patvirtintos Natura 2000 teritorijos:
- BAST Radvilonių miškas (LTRAD0004) išskyrimo pagrindas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. D1-21. Teritorijos plotas -158 ha. Priskyrimo Natura 2000
tinklui tikslas: 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9080, Pelkėti lapuočių
miškai; plačialapė klumpaitė. Nuo PŪV teritorijos BAST nutolusi 13,5 km pietvakarių kryptimi;
- PAST Gedžiūnų miškas (LTPAKB002) išskyrimo pagrindas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-629 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo
14 d. įsakymas Nr. D1-281. Teritorijos plotas - 14269 ha. Nuo PŪV teritorijos PAST nutolusi 15 km
šiaurės vakarų kryptimi.
Atsižvelgiant į PŪV teritorijos esamą naudojimo būdą, kuris nesikeis aplinkinių kraštovaizdžio elementų
atžvilgiu, PAV ataskaitoje bus nagrinėjamas galimas poveikis tik reikšmingai veiklos įtakojamiems
kraštovaizdžio komponentams (objektams) ir neigiamo poveikio mažinimo bei prevencijos priemonės.
PAV ataskaitoje planuojamos veiklos poveikis saugomoms teritorijoms ir biologinei įvairovei nebus nagrinėjami, nes biologinės įvairovės apsaugai skirtos teritorijos nuo Žvirblonių galvijų ūkio nutolusios santy-
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kinai dideliu atstumu, esama ir planuojama ūkinė veikla neįtakoja saugomų gamtos vertybių būklės, negali
iššaukti buveinių pokyčių, gyvūnų migracijos kelių, veisimosi vietų, populiacijų gausos sumažėjimo.

6. MATERIALINĖS VERTYBĖS. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS
PŪV teritorijoje esančiam materialiam turtui (žemės sklypai, pastatai, statiniai, inžinierinės komunikacijos)
dėl esamo pieno ūkio plėtros neigiami pokyčiai nenumatomi. Besiribojančiuose sklypuose jų savininkų ar
naudotojų veiklai svarbių nekilnojamojo turto objektų, išskyrus žemę, nėra. Didelė dalis gretimų sklypų yra
žemės ūkio, keli sklypai - miškų ūkio paskirties, kurių naudojimui galvijų laikymas fermų pastatuose nedaro neigiamo poveikio.
PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie gretimų teritorijų naudojimo struktūrą, esamus
nekilnojamojo turto objektus.

6.1 Numatomas reikšmingas poveikis
Dėl PŪV oro taršos, triukšmo, kvapų šiame etape reikšmingas neigiamas poveikis gretimų teritorijų materialiam turtui bei šiose teritorijose vykdomai ūkinei veiklai nenumatomas.

6.2 Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės
PAV ataskaitoje bus išnagrinėtas gretimų teritorijų materialinėms vertybėms PŪV galimo neigiamo
poveikio apimtys ir jų mažinimo priemonių tikslingumas.

7. NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS. ESAMOS BŪKLĖS
APRAŠYMAS
Planuojamo ūkio teritorijoje ir artimoje aplinkoje kultūros paveldo objektų nėra. Į Kultūros vertybių registre pažymėtas kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas PŪV teritorija nepatenka. Arčiausiai
nuo PŪV teritorijos esantys kultūros paveldo objektai ar teritorijos:
-

Tarvydų kaimo senosios kapinės (kodas 26113 - 1,3 km šiaurės rytų kryptimi;

-

Čelkių kaimo senosios kapinės (kodas 26112) – 2,4 km pietų kryptimi;

-

Meldinių pilkapis, vad. Žėrkalniu (kodas 2983) – 3,9 km rytų kryptimi;

-

Rozalimo miestelio istorinė dalis (kodas 17103) - 5 km šiaurės vakarų kryptimi.

Dėl PŪV įgyvendinimo reikšmingas poveikis Žvirblonių k. ir aplinkinėse vietovėse registruotoms kultūros
paveldo vertybėms atsižvelgiant į didelius atstumus ir veiklos pobūdį, nenumatomas, todėl ši dalis PAV
ataskaitoje nebus nagrinėjama.

8. VISUOMENĖS SVEIKATA. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI
ATASKAITA (PAGAL PVSV METODINIUS NURODYMUS)
Planuojamo plėsti pieninių galvijų ūkio gretimybėse gyvenamosios bei visuomeninės paskirties pastatų
nėra. Artimiausios gyvenamosios teritorijos nuo PŪV vietos ribų: Tarvydų k. 4 - 550 m šiaurės rytų
kryptimi, Vaitkūnų k. artimiausi gyvenamieji namai Vaitkūnų k. 3 – apie 900 m, Vaitkūnų k. 4, 5 - apie
940 m. šiaurės kryptimi, Žvirblonių kaimo intensyvaus užstatymo zona - apie 650 m vakarų kryptimi.
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Nuo ūkio vakarinės teritorijos ribų iki Žvirblonių kaimo artimiausių gyvenamųjų namų: Vaitkūnų g. 1, 3,
5, 7 - 470 m, Rozalimo g. 2, 4, 6 - 370 m. Nuo PŪV teritorijos ribų Žvirblonių gyvenvietėje esantys
artimiausi visuomeninės paskirties objektai: Žvirblonių vaikų darželis - 760 m, Atminimo parkas su
paminklu Nepriklausomybės akto signatarui A. Ražauskui – 410 m, J. Paukštelio viešosios bibliotekos
Žvirblonių padalinys – 900 m, Vaitkūnų kaimo senosios kapinės – 920 m.
Bendrovė pieninių galvijų ūkyje planuoja laikyti 1 800 melžiamų karvių ir 1109 galvijų prieauglio. Bendras įvairaus amžiaus galvijų skaičius ūkyje sudarys 2909 vnt. arba 2313 sąlyginių gyvulių. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862) 4 priedu
ūkiniams pastatams, kuriuose laikomi galvijų virš 1200 SG, reglamentuojamas 500 m normatyvinis SAZ
dydis.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas bus sudedamoji PAV ataskaitos dalis. PAV ataskaitoje bus pateikta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos santrauka ir išvados bei priemonės nustatytam neigiamam poveikiui išvengti ar sumažinti, remiantis faktiniais vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis, rekomenduotos SAZ ribos.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita bus parengta pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ patvirtintą struktūrą vertinimui pateiktą informacijos turinį.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitoje bus įvertinta:
✓ visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir rizikos grupės;
✓ fizikinių, cheminių, psichogeninių ir kitų veiksnių poveikis visuomenės sveikatai;
✓ galimas poveikis visuomenės sveikatai dėl planuojamos veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymo, taršos įtakos paviršinių, požeminių vandenų ir dirvožemio cheminiam užterštumui.
PVSV ataskaitoje bus išnagrinėta esama visuomenės sveikatos būklė, pateiktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas. Jei skaičiavimais bus nustatytas aplinkos kokybės normų viršijimas
gyvenamoje aplinkoje, bus rekomenduota sanitarinės apsaugos zona, pagrįsta fizikinės ir cheminės taršos
bei kvapų sklaidos skaičiavimais.
Sanitarinės apsaugos zona (SAZ) bus nustatyta pagal akustinio triukšmo, teršalų bei kvapų sklaidos skaičiavimo rezultatus, vadovaujantis šiais teisės aktais:
✓ Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“;
✓ Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos
ore" ;
✓ 2007 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu Nr. D1-329/V-469 „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 bei 2001 m.
gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo.
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9. RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS
Veiksnių, galinčių sukelti gamtinius, ekologinius ir socialinių įvykius, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarime Nr. 24 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų patvirtinimo“,
pagal PŪV pobūdį ir Bendrovės teritorijos aplinkos komponentų ypatumus, nenustatyta. Žvirblonių žemės
ūkio bendrovės planuojamame plėsti pieninių galvijų ūkyje neplanuojami gaisro arba sprogimo požiūriu
pavojingi technologiniai procesai. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d.
nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“, 1996
m. gruodžio 16 d. Europos Tarybos direktyva 96/82/EB „Dėl stambių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/105/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 96/82/EB „Dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus
kontrolės“, PŪV įrenginiai neatitinka išvardintų kriterijų, todėl nėra priskirtini prie pavojingųjų objektų.
Tokių objektų nėra ir teritorijos gretimybėse, todėl PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ar
galinčių susidaryti ekstremaliųjų situacijų konstatuojama kaip minimali. Atsižvelgiant į rizikos analizės
privalomumą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, nustatyta, kad PŪV rizikos analizės atlikimas,
tame tarpe tokio pajėgumo biodujų gamybos įrenginiams, neprivalomas.
Pagrindiniai biodujų kogeneracinėje jėgainėje numatomi rizikos objektai yra elektros tinklas, žaliavų bei
susidariusio substrato transportavimo vamzdynai, bioreaktoriai, substrato tarpinės talpos bei saugykla, veikiantys įvairūs mechanizmai. Vienas efektyviausių rizikos šalinimo būdų yra visų procesų automatizavimas ir jų kontrolė. Visą įrangos darbą ištisą parą stebės kvalifikuotas specialistas, kuris elektros energijos
tiekimo sutrikimą greitai pastebėtų ir kaip įmanoma skubiai pašalintų gedimus, todėl avarijos padariniai
būtų menki.
Mažai tikėtini, bet dėl žmogiškojo faktoriaus ūkyje gali kilti gaisro įvykiai. Tačiau pasiekti ekstremalių
avarinių situacijų lygmenį dėl statybos projekte numatytų prevencijos ir techninių gaisro lokalizavimo
priemonių, nėra prielaidų. Kilusio gaisro gesinimui ir pasekmių likvidavimui turėtų pakakti Pakruojo rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų.
PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie:
✓ galimos rizikos objektus;
✓ gaisrinės saugos bei ekstremalių įvykių prevencines ir kontrolės priemones, avarijų išvengimo
priemonės;
✓ galimų ekstremalių įvykių lokalizavimą, likvidavimą ir padarinių šalinimą;
✓ prevencines sanitarinės saugos priemones.

10. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ
PŪV planuojama jau veikiančiame galvijų ūkyje. Pasirinkta vieta susisiekimo, pašarų gamybos ir pristatymo, nusistovėjusių pieno produkcijos supirkėjų, tręšimo laukų palankaus išsidėstymo ir kitais veiklos specifikai svarbiais kriterijais tenkina reikalingas sąlygas. Vienas iš svarbių aspektų – Žvirblonių ir kitų kaimų
gyventojų įdarbinimas šiame ūkyje. Dėl šių priežasčių alternatyvios veiklos vietos nenagrinėjamos.
Planuojamo pieninių galvijų ūkio plėtrai pasirinkti šios srities patirtį turinčios projektavimo įmonės sprendimai.
PAV ataskaitoje vietos, galvijų laikymo technologinės ir eksploatacinės alternatyvos nebus nagrinėjamos
ir vertinamos. PAV ataskaitoje bus vertinama planuojama alternatyva ir lyginama su „0“ arba PŪV nevykdymo alternatyva bei galimo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo – biodujų jėgainės alternatyva.
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11. STEBĖSENA (MONITORINGAS)
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 "Dėl
ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ 8.3.1.13 nuostata: PŪV subjektai vienoje vietoje (tvarte ar tvartų grupėje) laikantys 500 ar daugiau sutartinių gyvulių atitinkantį galvijų (įskaitant karves,
veršelius) skaičių, Bendrovė Žvirblonių pieno ūkyje vykdo ir turės tęsti poveikio aplinkai - požeminiam
vandeniui - monitoringą.
PAV ataskaitoje bus įvertintas PŪV galimas poveikis ir kitiems aplinkos komponentams ir nustatytas aplinkos monitoringo vykdymo poreikis.

III. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS
Planuojama lokalaus masto veikla tarpvalstybinio poveikio aplinkai neturės.

IV. PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ
NUSTATANT IR VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ
APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS APRAŠYMAS
1. Esamo ir perspektyvinio triukšmo lygio skaičiavimai bus atlikti programa Cadna A. Cadna A vienas pažangiausių šiuo metu naudojamų ir Aplinkos ministerijos rekomenduojamų triukšmo sklaidos modeliavimo
paketų. Triukšmo sklaidos modelis leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirinkti vieno ar
kelių tipų triukšmo šaltinius, įvertinti teritorijos reljefą, pastato aukštį, eismo intensyvumą, transporto
priemonių greitį ir kitus parametrus. Programa suteikia galimybę apskaičiuoti triukšmo lygį šalia pastatų
bei bet kuriame nagrinėjamos teritorijos taške. Žemėlapiuose skirtingas triukšmo lygis vaizduojamas skirtingų spalvų izolinijomis.
2. Aplinkos oro teršalų sklaida bus skaičiuojama programa AERMOD, kuri taikoma oro kokybei kontroliuoti ir skirta taškiniams, ploto ir tūrio šaltiniams modeliuoti. Šis Gauso tipo modelis remiasi ribinio
sluoksnio panašumo teorija, kuri padeda apibrėžti tolydžius turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o tai
leidžia geriau įvertinti dispersiją skirtinguose išmetimo aukščiuose. Skaičiuojant teršalų dispersiją, reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmetimus ir vietovės meteorologines sąlygas. AERMOD algoritmai
yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos
vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti. ISCAERMOD View yra įtraukta į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą.
3. Kvapų sklaida bus skaičiuojama programa AERMOD, kuri taikoma oro kokybei kontroliuoti ir skirta
taškiniams, ploto ir tūrio šaltiniams modeliuoti. ISC-AERMOD View yra įtraukta į Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti kvapų poveikį visuomenės sveikatai, sąrašą.
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V. POVEIKIO
SANTRAUKA

APLINKAI

VERTINIMO

ATASKAITOS

PAV ataskaitoje bus pateikta netechninė santrauka, kurioje vaizdžiai ir visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijų atstovams lengvai suprantamai pateikiama informacija.

VI. VISUOMENĖS DALYVAVIMAS PAV PROCESE
Visuomenės informavimas ir dalyvavimas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
bus vykdomas vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo V
skyriaus „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo poveikio aplinkai vertinimo procese tvarka“ reikalavimais.
PAV procese bus atliktos šios visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūros:
I etapas. Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą.
Apie parengtą PAV programą apraše nustatyta tvarka pranešta visuomenei šiose informavimo priemonėse:
Pakruojo rajono laikraštyje „Auksinė varpa“, PŪV dokumentų rengėjo interneto svetainėje ir Pakruojo r.
savivaldybės ir Rozalimo seniūnijos skelbimų lentoje. Skelbimų kopijos pateiktos 3 priede. Poveikio aplinkai vertinimo programa visuomenės susipažinimui viešinama PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje http://www.dge-group.lt/visuomenes informavimas.
Apie parengtą programą raštu informuota atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra. Atsakinga
institucija gautą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą paskelbs savo interneto svetainėje
www.gamta.lt.
II etapas. Viešas visuomenės supažindinimas su parengta PAV ataskaita.
Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki viešo
susirinkimo, bus pranešta aukščiau nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.
Visuomenė iki susitikimo ar jo metu galės pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos
klausimais. PAV dokumentų rengėjas pasiūlymus registruos bei parengs argumentuotą visuomenės pasiūlymų įvertinimą.
Suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų po viešo susirinkimo turi teisę pateikti PŪV organizatoriui ar
PAV dokumentų rengėjui pastabas ir pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Atsakinga institucija, gavusi PAV ataskaitą per 3 darbo dienas paskelbs pranešimą savo interneto svetainėje. Suinteresuota visuomenė per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo turi teisę raštu pateikti prašymus atsakingai institucijai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais.
III etapas. Informavimas apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos.
Aplinkos apsaugos agentūra, priėmusi sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, per 3
darbo dienas nuo jo priėmimo dienos savo interneto svetainėje paskelbs sprendimą, PAV dokumentus, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, ir pasiūlymų
svarstymo protokolą visuomenei susipažinti. Suinteresuota visuomenė susipažinti su sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir su juo susijusia informacija galės Aplinkos apsaugos agentūroje
(www.gamta.lt) darbo laiku.
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VII. LITERATŪROS SĄRAŠAS
PAV ataskaitoje bus pateiktas literatūros sąrašas, kuriame nurodyti vertinimui naudoti informacijos šaltiniai:
✓ normatyviniai ir kiti dokumentai, stebėsenos duomenys, metodikos, strateginio pasekmių vertinimo
ir kitos aplinkos vertinimų ataskaitos;
✓ interneto informacija (medžiagos autorius, pavadinimas, peržiūros data, prieigos per internetą
svetainės adresas).
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VIII. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ
PRIEDAI
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