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ĮVADAS 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas ūkininko Vidmanto 
Navicko galvijų ūkio plėtrai, adresu Žadeikos g. 2, Daugirdų kaime, Krokialaukio seniūnijoje, 
Alytaus rajono savivaldybėje. Ūkis skirtas pienininkystei, melžiamų karvių ir prieaugio auginimui 
bei grūdų auginimui, džiovinimui. Visas pagamintas pienas parduodamas pieno perdirbėjams, jo 
perdirbimas ūkyje nevykdomas ir neplanuojamas. Taip pat auginami javai, kurie ūkyje džiovinami 
ir parduodami arba sandėliuojami. Po ūkio plėtros, užauginamų grūdų kiekis išliks nepakitęs, 
padidės tik galvijų skaičius. Šiuo metu auginama 273 sutartinių gyvulių (toliau – SG), planuojama 
praplėsti ūkį iki 438 sutartinių gyvulių. Šiuo metu sanitarinė zona netaikoma, bus taikoma, tik po 
ūkio plėtros. 

Planuojamai veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir gauta išvada 
2018-03-29 Nr. (28.4)-A4-2929, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Atranka dėl 
poveikio aplinkai vertinimo buvo atliekama, kadangi planuojama ūkinė veikla patenka į Lietuvos 
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo ūkinių 
veiklų sąrašo 1.1.4 punktą – intensyvus gyvūnų auginimas statiniuose, kuriuose yra daugiau 250 
vietų karvėms, buliams laikyti. 

PVSV ataskaita parengta pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai  
metodinius nurodymus, patvirtintus 2004-07-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  įsakymu 
Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių 
nurodymų patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2016-05-01), taip pat pagal Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Alytaus departamento raštą 2018-03-21 Nr. 
(1-11 14.1.2)2-11537 nustatant planuojamai plėtrai sanitarinę apsaugos zoną atlikti kvapų 
matavimai (kvapų tyrimo protokolas 2018-08-14 Nr. Ch 7127/2018-7129/2018), pagal juos 
sumodeliuoti kvapai. Matavimus atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. 

Rengiant ataskaitą atlikti triukšmo, oro taršos, kvapų modeliavimai. 
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Fizinio asmens pavadinimas – Vidmantas Navickas 

Adresas – V. Žadeikos g. 2, Daugirdų kaimas, Krokialaukio sen., Alytaus r. 

Tel.:  +370 615 43448 

El. p. v.v.navickai@gmail.com 

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS 
SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „Ekostruktūra“; 

Adresas – Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164; 

Tel.: +370 607 23980; 

El. p. info@ekostruktura.lt. 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552  

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, mob. +370 676 
08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

 

3. PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 

Pavadinimas: Galvijų ūkio plėtra Žadeikos g. 2, Daugirdų kaime, Krokialaukio seniūnijoje, 
Alytaus rajono savivaldybėje. 

EVRK. Ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 
red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, – 
sekcija A „Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“; skyrius 01 „Augalininkystė ir gyvulininkystė, 
medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“; grupė 01.4 „Gyvulininkystė“, klasė 01.41 „Pieninių galvijų 
auginimas“.  

Papildomai pažymime, jog šiame ūkyje taip pat auginami javai, tačiau jų kiekis po objekto plėtros 
išliks nepakitęs. Pagal aukščiau nurodytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), ši 
ekonominė veikla priskiriama A sekcijai „Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“; 01 skyriui 
„Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“; 01.1 grupei „Vienmečių augalų 
auginimas“; 01.11 klasei „Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas“. 

SAZ nustatomas planuojamam plėsti galvijų ūkiui, adresu Žadeikos g. 2, Daugirdų kaime, 
Krokialaukio seniūnijoje, Alytaus rajono savivaldybėje. Ūkis skirtas pienininkystei, melžiamų karvių ir 
prieaugio auginimui, bei grūdų auginimui, džiovinimui. Šiuo metu dėl mažo auginamų gyvulių kiekio 
sanitarinė zona netaikoma, bus taikoma, tik po ūkio plėtros. 

Ūkyje auginama 273 sutartinių gyvulių. Planuojama, kad po plėtros, pastačius naują tvartą 
sutartinių gyvulių (SG) skaičius nuo esamų 273 SG padidės iki 438 SG. 
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Esamame galvijų ūkyje per metus vidutiniškai primelžiama apie 1758,212 t pieno, užauginama 385 
t mėsos, sunaudojama 2000 t siloso, 3000 t šienainio, 13 t mineralinių medžiagų, 360 t kraiko, 600 t 
kombinuotųjų pašarų, sunaudojama 6900 m3 vandens.  

Po plėtros vidutiniškai per metus bus primelžiama apie 2460 t pieno, užauginama ~500 t mėsos, 
sunaudojama ~2800 t siloso, ~4200 t šienainio, ~18 t mineralinių medžiagų, ~430 t kraiko, ~840 t 
kombinuotųjų pašarų, bus sunaudojama ~9700 m3 vandens. Pienas bus parduodamas pieno perdirbėjams, o 
užauginamų grūdų kiekis dėl plėtros nesikeis. Per metus galvijų ūkyje dirbantys du traktoriai ir du krautuvai 
sudegins apie 9 tonas dyzelino, dyzelinis kuras taip pat bus deginamas grūdų džiovykloje (~ 3 t/metus). 

Esamą fermą sudaro: vienas tvartas, du skysto mėšlo rezervuarai, viena mėšlidė, siloso laikymui 
yra įrengtos trys siloso tranšėjos. Melžiamos karvės tvarte laikomos palaidos, melžiamos 10 vietų eglutės 
tipo melžimo aikštelėje, o pienas pieno linija transportuojamas į pieno aušintuvą. Tame pačiame tvarte 
auginamas prieauglis, užtrūkusios karvės ir apsiveršiavusios karvės laikomos palaidai. Administracinės, 
buitinės patalpos, WC bei kitos pagalbinės patalpos yra įrengtos tvarto viduje. Visi gyvuliai šeriami silosu, 
taip pat šienainiu, kombinuotaisiais pašarais karvės ir veršeliai, du kartus dienoje, pašarus išduodant į lovius, 
o girdymui tvarte yra įrengtos automatinės girdyklos. Tvartas nešildomas – šalto tipo, vėdinasi natūraliai, 
šviežias oras įeina per angas sienose, langus, kurių dydis reguliuojamas šviesą praleidžiančiomis 
užuolaidomis, kraigo plyšius.  Tvarte, ventiliatorių skirtų vėdinimui, nėra. Dalyje tvarto mėšlas šalinamas 
kartą per mėnesį krautuvo pagalba sandėliuojant tiršto/kieto mėšlo mėšlidėje (kurią sudaro betonuota 15x21 
m aikštelė su trimis atraminėmis 2 m sienomis), įrengtoje gale tvarto. Kitoje pusėje tvarto skystas mėšlas 
šalinamas skreperio pagalba. Iš tvartų skystas mėšlas savitakiniais kanalais patenka į 30 m3 rezervuarą su 
panardintu automatiškai įsijungiančiu siurbliu. Siurblinei prisipildžius mėšlas siurblio pagalba linija 
transportuojamas į esamą ~3000 m3 talpos, 30 m diametro ir 4 metrų aukščio (3 metrai po žeme, 1 m virš 
žemės) skysto mėšlo rezervuarą. Rezervuare telpa skystasis mėšlas, visos susidarančios gamybinės ir 
buitinės nuotekos bei krituliai. Kraikinis (tirštas) mėšlas susidaro tik  dalyje tvarto. Mėšlas išvežamas į 
laukus du kartus per metus, rudenį ir pavasarį, vadovaujantis LR aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 
2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 "Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms 
tvarkyti aprašo patvirtinimo". Esamos trys siloso tranšėjos (po 12x28 m dydžio) dengiamos specialia 
trisluoksne juodai balta plėvele, skirta silosuotiems pašarams, atspindinčia šviesą, atsparia pramušimams ir 
plyšimui. Plėvelė saugo silosą nuo vandens ir oro, gerina siloso mikroklimatą. Ši plėvelė neleidžia sklisti 
kvapams. Iš viršaus plėvelė prispaudžiama padangomis, neleidžiančiomis ją pakelti vėjuotą dieną. 
Maksimaliai atvira vieta vienu metu, kuri atidengiama galvijų maitinimui, gali siekti iki 10 m2.  

Planuojamame naujame 4024 m2 ploto tvarte bus laikomos visos ūkyje melžiamos karvės ir 
užtrūkusios karvės, o senajame tvarte liks tik veršeliai ir prieauglis. Kaip naujojo tvarto dalis numatomas 
atskiras melžimo blokas, į kurį karvės pačios nueis ir pareis planuojamu koridoriumi, jungiančiu tvartą ir 
melžimo bloką. Iš pieno bloko pienas pieno linija bus transportuojamas į pieno aušintuvą. Tvarte taip pat bus 
įrengiamos administracinės, buitinės patalpos, WC bei kitos pagalbinės patalpos. Tvartas bus nešildomas, 
vėdinsis natūraliai, šviežias oras įeis per angas sienose, langus, kurių dydis bus reguliuojamas šviesą 
praleidžiančiomis užuolaidomis, kraigo plyšius. Kietas mėšlas kartą per mėnesį krautuvo pagalba bus 
šalinamas ir sandėliuojamas esamoje tiršto/kieto mėšlo mėšlidėje, o skystas mėšlas projektuojamais  
savitakiniais kanalais pateks į 30 m3 rezervuarą su panardintu automatiškai įsijungiančiu siurbliu, o siurblinei 
prisipildžius mėšlas siurblio pagalba linija bus transportuojamas į planuojamą naują 7159 m3 talpos, 40 m 
skersmens ir 5,7 metrų aukščio (4 m virš žemės paviršiaus ir 1,7 m po žeme) skysto mėšlo rezervuarą. Taip 
pat šalia esamų silosinių planuojama įrengti dar tris analogiško dydžio (po 12x28 m) siloso tranšėjas, kurios 
bus dengiamos ir naudojamos analogiškai esamoms. Numatoma statyti ir 576 m2 ploto daržinę. Taip pat 
ūkyje po plėtros atsiras mobili grūdų džiovykla.  

Po plėtros ūkį sudarys trys skysto mėšlo rezervuarai, kurių bendras tūris 10477 m3 (esamas 300 m3 
talpos rezervuaras, esamas 3018 m3 talpos rezervuaras ir planuojamas 7159 m3 talpos rezervuaras). 
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Ūkyje po plėtros susidarys apie 630 m3 tiršto mėšlo per 6 mėnesius, arba 1260 m3 per metus. Šiuo 
metu susidaro apie 440 m3 per 6 mėnesius (apie 880 m3 per metus). 

1 Lentelė. Esamame ūkyje auginamų galvijų kategorijos, jų kiekis 

Esamas/ 
planuojam
as tvartas 

Gyvulio kategorija 
Vidutinis 
skaičius 
per metus 

Vienas 
gyvūnas 
sudarantis 
SG 

SG, vnt. 
Mėšlo 
kategorija  

Ganymas 

Esamas 

Melžiamos karvės 180 1 180 
Skystas 
mėšlas 

Neganomi tik 115 vnt.. 
Kiti ganomi 185 dienas 
per metus aplink 
tvartus esančiuose 
laukuose. 

Esamas 
Užtrūkusios karvės 30 1 30 

Tirštas 
mėšlas 

Diendaržis 185 dienos 
per metus 

Esamas Veršeliai 
(Galvijai, jaunesni 
nei 6 mėnesių) 

55 
 

0,25 
 

13,75 
Tirštas 
mėšlas 

Neganomi 

Esamas 
Prieauglis 
(Galvijai nuo 6 
mėnesių iki 2 metų) 

70 0,7 49 
Tirštas 
mėšlas 

Neganomi. 50 vnt. 
ganomi 185 dienas per 
metus aplink tvartus 
esančiuose laukuose. 

Viso  273   SG 

2 Lentelė. Po plėtros planuojamų auginti (esamų ir naujų bendrai) galvijų kategorijos, jų kiekis 

 
Laikymo vieta Gyvulio 

kategorija 

Vidutinis 
skaičius 
per metus 

Vienas 
gyvūnas 
sudarantis 
SG 

SG, vnt. 
Mėšlo 
kategorija  

Ganymas 

 
Planuojamas 
tvartas 

Melžiamos 
karvės 

300 1 300 
Skystas 
mėšlas Neganomi. 

Planuojamas 
tvartas 

Užtrūkusios 
karvės 

50 1 50 
Tirštas 
mėšlas 

Ganyklos 185 dienos 
per metus 

Esamas 
tvartas 

Veršeliai 
(Galvijai, 
jaunesni nei 6 
mėnesių) 

70 
 

0,25 
 

17,5 
Tirštas 
mėšlas 

Neganomi 

Esamas 
tvartas 

Prieauglis 
(Galvijai nuo 6 
mėnesių iki 2 
metų) 

100 0,7 70 
Tirštas 
mėšlas 

Neganomi 

Viso SG 438 
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1 pav. Galvijų ūkio išsidėstymo schema (esami ir planuojami pastatai) 
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA  
 

Planuojamos veiklos adresas: Alytaus apskritis, Alytaus rajono savivaldybė, Krokialaukio seniūnija, 
Daugirdų kaimas, V. Žadeikos g. 2.  

Krokialaukis nutolęs apie 1,7 km šiaurės vakarų kryptimi. PŪV teritorija yra vakariniame Daugirdų 
kaimo pakraštyje, o pagrindinė gyvenamoji Daugirdų kaimo gatvė nutolusi apie 580 m šiaurės rytų kryptimi. 

Du gyvenamieji namai, adresais V. Žadeikos g. 2 ir V. Žadeikos g. 1, yra pačiame analizuojamame 
ūkyje (apimančiame tris sklypus) – šie namai priklauso ūkio savininkams ir jie jame gyvena kartu su šeimos 
nariais. 

Artimiausios  gyvenamos sodybos už PŪV teritorijos ribų yra: V. Žadeikos g. 4, Daugirdai nutolusi 
apie 165 m į pietus, T. N. Naruševičiaus g. 1, Daugirdai nutolusi apie 370 m į šiaurę, T. N. Naruševičiaus g. 
3, Daugirdai apie 470  į rytus. 

 

 

2 pav. Nagrinėjama teritorija: Alytaus rajono savivaldybė, Krokialaukio seniūnija, Daugirdų 
kaimas 
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3 pav. Artimiausi gyvenamieji namai, gretimybės ir atstumai iki artimiausių PŪV taršos šaltinių 

 

 

4 pav. Aplinkiniai sklypai, regia.lt 
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PŪV teritoriją sudarantys trys sklypai (19,7319 ha ploto sklypas kadastrinis Nr. 3323/0004:511; 
2,0181 ha sklypas, kurio kadastrinis Nr. 3323/0004:146; 8,8615 ha kadastrinis Nr. 3323/0004:510)  
nuosavybės teise priklauso PŪV organizatoriui – ūkininkui Vidmantui Navickui: 

 Esamo ūkio pastatai išsidėstęs per du sklypus, kurie nuosavybės teise priklauso ūkininkui 
Vidmantui Navickui: 19,7319 ha žemės ūkio paskirties sklypą, kurio kadastrinis Nr. 
3323/0004:511, naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai,  yra įrengta 
mėšlidė ir du skysto mėšlo rezervuarai; 2,0181 ha gyvenamosios paskirties sklypą, kurio 
kadastrinis Nr. 3323/0004:146, naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
statybos, stovi gyvenamasis namas bei visi esami ūkio pastatai (karvių tvartas, silosinės, grūdų 
bokštai, garažas, pašarų sandėlis, svirnas, malkinė, ūkinis pastatas). 

 Plėtra planuojama gretimame, nuosavybės teise taip pat ūkininkui Vidmantui Navickui 
priklausančiame, 8,8615 ha ploto žemės ūkio paskirties sklype, kurio kadastrinis Nr. 
3323/0004:510 naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Po plėtros sklype 
pastačius naujus statinius: naują 4024 m2 tvartą kartu su melžykla, tris silosines (po 12x28 m 
dydžio), 576 m2 ploto daržinę ir 7159 m3 skysto mėšlo rezervuarą, planuojama gyvulių skaičių 
padidinti iki 438 SG. Ūkis mišrus, aplink valdomuose sklypuose ūkininkai augina ir grūdines 
kultūras, todėl ūkyje numatoma ir mobili grūdų džiovykla. 

 

Vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas. Ūkyje vanduo naudojamas ūkininko dviejuose 
gyvenamuosiuose namuose, esamame tvarte darbuotojų buities poreikiams buitinėse patalpose ir gyvulių 
girdymui, plovimui melžimo patalpoje bei bus naudojamas planuojamame naujame tvarte ir naujoje 
melžykloje. Vanduo tiekiamas iš ūkyje įrengto vandens gręžinio (gręžinio registro Nr. 35752). Vandens 
gręžinys yra įregistruotas eksploatuojamas legaliai pagal projektą.  

 Šiuo metu ūkyje iš viso sunaudojama apie sunaudojama 6900 m3 vandens, tame kiekyje ir ūkininko 
dvejuose gyvenamuosiuose namuose sunaudojama apie 160 m3 vandens per metus.  Po plėtros planuojama 
sunaudoti ~9700 m3 vandens. 

Buitinės nuotekos. Abiejuose ūkininko gyvenamuosiuose namuose susidaro apie 160 m3/metus 
buitinių nuotekų, kurios yra surenkamos ir valomos biologiniuose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose, 
įrengtuose šalia tvarto. Po apvalymo nuotekos yra perpumpuojamos į skysto mėšlo rezervuarus, vėliau kartu 
su srutomis išlaistomos žemės ūkio laukuose. Susidarančių buitinių nuotekų kiekis, jų tvarkymo būdas po 
plėtros išliks nepakitęs, neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. 

Gamybinės nuotekos. Nuotekos iš tvarto ir tvarte esančių darbuotojų buitinių patalpų sudaro 5400 
m3/metus. Nuotekos šiuo metu paduodamos į esamus ~3000 m3 ir 300 m3 srutų rezervuarus ir laikomis, kol 
vėliau kartu su srutomis išlaistomos žemės ūkio laukuose. Po plėtros planuojamas nuotekų kiekis sudarys 
apie 9700 m3/metus. Perkėlus visas melžiamas karves į naują tvartą, nuotekos iš jo bus nukreipiamos į naują 
7159 m3 rezervuarą, iš senojo tvarto kur liks veršiukai ir prieauglis nuotekos bus ir toliau nuvedamos į 
esamus rezervuarus. 

Paviršinės lietaus nuotekos. Paviršinės nuotekos nuo kieto mėšlo aikštelės, mėšlidžių, silosinių 
bus surenkamos latakais ir kaupiamos skysto mėšlo rezervuaruose, kadangi „Galvijų pastatų technologinio 
projektavimo taisyklių“ 163 punktas nurodo, kad ant mėšlo tvarkymo aikštelėse, taip pat mėšlidėje 
susidarančios paviršinės nuotekos yra prilyginamos srutoms, jos turi būti surenkamos ir saugomos srutų 
rezervuare ir vėliau tvarkomos kaip srutos. Paviršinės nuotekos nuo mėšlo krovos aikštelės prie tvartų bei 
mėšlidžių, taip pat mėšlidžių bei silosinių bus surenkamos ir saugomos srutų talpose, vėliau kaip srutos 
išlaistomos žemės ūkio laukuose. 

 Šilumos energijos tiekimas. Tiek esamas, tiek planuojamas tvartai yra ir išliks šalto tipo, pastatų 
šildymas neplanuojamas, energijos poreikio ir kuro deginimo šilumos gamybai nebus. 
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Per metus ūkio teritorijoje manevruojanti technika du traktoriai ir du krautuvai sudegins apie 9 
tonas dyzelino, dyzelinis kuras taip pat bus deginamas planuojamoje mobilioje grūdų džiovykloje (~ 3 
t/metus). 

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Susisiekimas geras: ūkio teritorija išsidėsčiusi šalia rajoninio 
kelio Nr.1115 Krokialaukis–Daugirdai, kuris Krokialaukyje įsijungia į Alytaus rajoninį kelią Nr.1106 
Santaika–Krokialaukis–Verebiejai. Kelias Nr.1106 už 5,7 km įsijungia į krašto kelią Nr. 131 Alytus-Simnas-
Kalvarija, už 5 km  įsijungia į krašto kelią Nr. 181 Seirijai–Simnas–Igliauka. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. Kaip iki šiol, po ūkio plėtros visos ūkinės veiklos 
metu susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal galiojančias „Atliekų tvarkymo taisykles“, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakcija), perduodamos pagal sutartis atliekas 
tvarkančiai ir transportuojančioms įmonėms, kurios yra registruotos atliekas tvarkančių įmonių registre.  

Ūkininkų dvejuose gyvenamuosiuose namuose susidariusios buitinės atliekos laikomos tam 
skirtuose konteineriuose ir pagal sutartį periodiškai išvežamos atliekų tvarkytojų. 

Ūkio veikloje susidariusios popieriaus, kartono, plastiko pakuočių, polipropileno (bigbag maišai), 
perduodamos UAB „Ekonovus“. Daugiausia susidaro priduodamų plastikinės pakuotės atliekų kodas 150102 
apie 3 t per metus. 

Ūkio veiklos metu susidariusios pavojingos atliekos perduodamos UAB „Toksika“: tepalo ir kuro 
filtrai (kodas 160107) apie 0,026 t; oro filtrai (kodas 160121)  apie 0,013 t; pašluostės, užterštos naftos 
produktais (kodas 150202) apie 0,012 t; pjuvenos , užterštos naftos produktais (kodas 150202) apie 0,014 t; , 
užteršta tara (stiklinė) (kodas 150110) apie 0,005 t; naudotas tepalas (kodas 130208) apie 0,015 t; aštrūs 
daiktai (adatos) (kodas 180201) apie 0,001 t.  

Gyvūninės kilmės atliekos (gyvulių gaišenos) pagal sutartį priduodamos UAB „Rietavo veterinarinė 
sanitarija“. 

 

Artimiausi gyvenamieji namai: Du gyvenamieji namai, adresais V. Žadeikos g. 2 ir V. Žadeikos g. 
1, yra pačiame analizuojamame ūkyje (apimančiame tris sklypus) – šie namai priklauso ūkio savininkams ir 
jie jame gyvena kartu su šeimos nariais. 

Artimiausios  gyvenamos sodybos už PŪV teritorijos ribų yra: V. Žadeikos g. 4, Daugirdai nutolusi 
apie 165 m į pietus, T. N. Naruševičiaus g. 1, Daugirdai nutolusi apie 370 m į šiaurę, T. N. Naruševičiaus g. 
3, Daugirdai apie 470  į rytus. 

PŪV teritorija yra vakariniame Daugirdų kaimo pakraštyje, o pagrindinė gyvenamoji Daugirdų 
kaimo gatvė nutolusi apie 580 m šiaurės rytų kryptimi. Krokialaukio miestelis nutolęs apie 1,7 km šiaurės 
vakarų kryptimi. 

Artimiausi mokslo paskirties pastatai: Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus 
gimnazijos daugiafunkcis centras – skyrius (Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Krokialaukio mstl., Vytauto 
g. 1) nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolęs ~1,9 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi; Alytaus r. 
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija (Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Krokialaukio mstl., 
Žuvinto g. 41) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi ~2,2 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi; 
Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir 
daugiafunkcis skyrius (Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Ūdrijos k., Vytauto g. 20) nuo planuojamos ūkinės 
veiklos vietos nutolęs ~5,5 km atstumu šiaurės rytų kryptimi. 

Artimiausi gydymo paskirties pastatai: viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės 
sveikatos priežiūros centro Krokialaukio ambulatorija (Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Krokialaukio mstl., 
Vytauto g. 1) nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolusi ~1,9 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi. 
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Artimiausi kultūros paskirties pastatai: Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Krokialaukio 
skyrius (Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Krokialaukio mstl., Vytauto g. 1) nuo planuojamos ūkinės veiklos 
teritorijos nutolęs ~1,9 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi; Alytaus rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos Krokialaukio filialas (Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Krokialaukio mstl., Žuvinto g. 41) nuo 
planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs ~2,2 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi. 

Artimiausi poilsio paskirties pastatai: kaimo turizmo sodyba „Atesys“ (Alytaus r. sav., Miroslavo 
sen., Atesninkų k., Ežero g. 15) nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolusi ~8,2 km atstumu pietų 
kryptimi; kaimo turizmo sodyba „Simno sodyba“ (Alytaus r. sav., Simno sen., Simno mstl., Vanagėlio g. 52) 
nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi kiek daugiau nei 10 km atstumu pietvakarių kryptimi; 
Miroslavo Švč. Trejybės parapija (Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Vienuolyno g. 2A) nuo planuojamos 
ūkinės veiklos vietos nutolusi ~12,6 km atstumu pietų kryptimi; kaimo turizmo sodyba „Giluitis“ (Alytaus r. 
sav., Simno sen., Giluičių k., Giluičio g. 13A) nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolusi ~13 km 
atstumu pietvakarių kryptimi. 

Artimiausias maitinimo paskirties pastatas – kavinė „Lėja“ (Alytaus r. sav., Simno sen., Simno 
mstl., Vytauto g. 28) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi ~10,4 km atstumu pietvakarių 
kryptimi. 

Artimiausias religinės paskirties pastatas – Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia 
(Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Krokialaukio mstl., Žuvinto g. 8) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos 
nutolusi ~1,8 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi. 

Artimiausias sporto paskirties pastatas – Alytaus r. meno ir sporto mokyklos Krokialaukio skyrius 
(Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Krokialaukio mstl., Žuvinto g. 41) nuo planuojamos ūkinės veiklos 
sklypo nutolęs ~2,2 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi. 

Artimiausi administracinės paskirties pastatai: Alytaus rajono savivaldybės administracijos 
filialas – Krokialaukio seniūnija; Krokialaukio paštas (Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Krokialaukio mstl., 
Vytauto g. 1) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolę ~1,9 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi. 

Artimiausi prekybos paskirties pastatai: parduotuvė „AIBĖ“ (Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., 
Krokialaukio mstl., Dariaus ir Girėno g. 2A) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi ~1,8 km 
atstumu šiaurės vakarų kryptimi; Krokialaukio parduotuvė (Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Krokialaukio 
mstl., Žuvinto g. 33) nuo planuojamos ūkinės sklypo nutolusi ~1,9 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi. 

 
 

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ VISUOMENĖS 
SVEIKATAI 

 
Aplinkos oro tarša. Tvartuose organizuotų oro taršos šaltinių nėra projektuojama. Oras iš tvartų 

pasišalins per stoge įrengtas natūralaus vėdinimo angas, angas pastato šonuose bei duris pastatų galuose, 
tvartai - neorganizuoti taršos šaltiniai Nr. 601 - 602. Į aplinkos orą iš tvartų išmetamas amoniakas, kietosios 
dalelės, kvapai. Tiršto mėšlo 315m2 ploto aikštelė M1 taršos šaltinis Nr.603, esamas srutų rezervuaras 
300m3 talpos K1 - Nr.604,  esamas srutų rezervuaras ~3000m3 talpos K2 - Nr.605, planuojamas srutų 
rezervuaras 7159 m3 talpos K3 – Nr. 606. Į aplinkos orą išmetamas amoniakas, kvapai.  

Grūdų punkte grūdų priėmimo duobė – neorganizuotas taršos šaltinis Nr.613, valomosios ciklono anga 
– Nr.001, džiovyklos anga – Nr.002, džiovyklos degiklio kaminas – organizuotas taršos šaltinis Nr.003. 

Teršalų išsklaidymo atmosferos ore skaičiavimas atliktas programa „Aermod“. Šia programa atliekant 
skaičiavimus įvedami penkių metų meteorologiniai duomenys kiekvienai metų valandai, t.y. aplinkos oro 
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temperatūra, oro drėgnumas, vėjo greitis, vėjo kryptis, krituliai, debesuotumas, atmosferinis slėgis ir kiti 
skaičiavimams reikalingi parametrai. Modeliavime naudojami Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 
pateikti 5 metų (2010-2014 m.) Lazdijų hidrometeorologijos stoties meteorologiniai duomenys. 

Skaičiavimai atlikti pagal maksimalius teršalų išmetimus dviem variantais: 
 1 variantas – išplėsto ūkio aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaida neįvertinant 

foninio užterštumo.  
 2 variantas – planuojamos ūkinės veiklos aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaida 

įvertinant foninį užterštumą.  
Atlikto teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad į aplinką išmetamų teršalų koncentracijos 

aplinkos ore ribinių verčių visais atvejais neviršys. Modeliavimo rezultatai rodo, kad prie artimiausių 
Daugirdų k. gyvenamųjų teritorijų amoniako koncentracija sieks iki: 0,027 mg/m3 (V.Žadeikos g. 4), 0,006 
mg/m3 (T.N.Naruševičiaus g. 3), 0,012 mg/m3 (T.N.Naruševičiaus g. 7).  Prie ūkio teritorijoje esančių 
gyvenamųjų namų amoniako koncentracija sieks iki: 0,030 mg/m3 (V.Žadeikos g. 2), 0,024 mg/m3 

(V.Žadeikos g. 1). Didžiausia amoniako koncentracija numatoma ant pietinės ūkio teritorijos ribos, ties 
esamo srutų rezervuaru K2.  

Sieros dioksido išmetimas iš džiovyklos kamino vertintas pagal maksimalią leistiną koncentraciją 
skystam kurui, kuri taip pat taikoma ir sieringam mazutui. Tačiau dyzelinas lyginant su kitais skystais kurais 
(kaip mazutas) yra sąlyginai mažai sieringas kuras, todėl ūkinės veiklos vykdymo metu faktinė sieros 
dioksido koncentracija aplinkos ore bus ženkliai mažesnė.  

 

Kvapai. Atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Alytaus 
departamento raštą 2018-03-21 Nr. (1-11 14.1.2)2-11537 nustatant sanitarinę apsaugos zoną esamo ūkio 
planuojamai plėtrai atlikti kvapų matavimai (kvapų tyrimo protokolas 2018-08-14 Nr. Ch 7127/2018-
7129/2018) ir pagal juos sumodeliuoti kvapai. Ūkio teritorijoje po plėtros numatomi dvylika kvapo taršos 
šaltinių: tvartai, mėšlidė, srutų talpos, silosinės. Kvapo emisijos skaičiavimas, įvertinat ūkyje numatomas 
naudoti kvapo mažinimo priemones (probiotikus, šiaudų dangą). Apskaičiuoti kvapo emisijos rezultatai 
panaudoti modeliavimo programai Aermod kaip įvesties duomenys. Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas 
kompiuterine programa „Aermod“.  

Pagal atliktus kvapų matavimus nuo tvarto, rezervuaro ir kieto mėšlo mėšlidės sumodeliuota kvapų 
sklaida parodė, kad ūkyje naudojant numatytas kvapų mažinimo priemones, kvapų koncentracija aplinkos 
ore už ūkio teritorijos ribų gali siekti iki 7,45 OUE/m3, kas rodo, kad kvapas aplinkos ore už ūkio ribų gali 
būti juntamas, tačiau ribinė vertė nebus pasiekiama.  

Atlikto kvapo sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad prie artimiausių Daugirdų k. gyvenamųjų 
teritorijų kvapo koncentracija sieks iki: 4,39 OUE/m3 (V.Žadeikos g. 4), 1,05 OUE/m3 (T.N.Naruševičiaus g. 
3), 2,10 OUE/m3 (T.N.Naruševičiaus g. 7), ribinė vertė nebus pasiekiama, neigiamas poveikis nenumatomas.  
Prie ūkio teritorijoje esančių gyvenamųjų namų kvapo koncentracija sieks iki: 6,04 OUE/m3 (V.Žadeikos g. 
2), 5,21 OUE/m3 (V.Žadeikos g. 1), ribinė vertė nebus pasiekiama, neigiamas poveikis nenumatomas. 
Didžiausia kvapo koncentracija numatoma ant vakarinės ūkio teritorijos ribos, ties projektuojamu tvartu. 

Ūkyje šiuo metu naudojama kvapų mažinimo priemonė – tvarto stogas įrengtas su skaidria danga, kas 
pagerina tvartų mikroklimatą ir sumažina kvapų emisiją į aplinką. Analogiška priemonė numatoma ir 
planuojamame tvarte, numatoma, kad faktinė kvapo koncentracija aplinkoje bus dar mažesnė (atliekant 
kvapų emisijos skaičiavimą ir modeliavimą ši priemonė nevertinta). 

 

Triukšmas. Triukšmą ūkyje šiuo metu kelia tik mobilūs taršos šaltiniai: ūkyje dirbantys: 2 
traktoriai, 2 krautuvai,  5 vnt. lengvojo transporto, 2 vnt. sunkiojo transporto (pienovežis ir kt.). Po plėtros 
triukšmą kels tie patys mobilūs šaltiniai,  bei naujai planuojam mobili grūdų džiovykla, kuri turės 2 vnt. 
ventiliatorius. Karvių tvartuose vidinių ir išorinių ventiliatorių esamame tvarte nėra, naujame tvarte jie taip 
pat neplanuojami. 
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Atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA A“ paketo programa parodė, kad vykdant veiklą (ūkio 
transportui veikiant tik dienos metu, o grūdų džiovyklos ventiliatoriams veikiant ištisą parą), triukšmo ribinių 
verčių viršijimai ūkyje esantiems namams, adresais V. Žadeikos g. 2 ir V. Žadeikos g. 1,  nenumatomi, 
triukšmo lygiai atitiks HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604) nurodytas 
ribines vertes. Triukšmo lygis už PŪV teritorijos ribų esančiose artimiausiose gyvenamosiose aplinkose (V. 
Žadeikos g. 4, Daugirdai nutolusioje apie 165 m į pietus, T. N. Naruševičiaus g. 1, Daugirdai nutolusioje 
apie 370 m į šiaurę, T. N. Naruševičiaus g. 3, Daugirdai apie 470  į rytus) triukšmo ribinės vertės pagal HN 
33:2011  nebus viršijamos,  o triukšmo lygis jose bus mažesnis kaip Ldvn 35 dB(A). 

 
Ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 

centro duomenimis, 2018 m. sausio 1 d. galvijų laikytojų skaičius Alytaus rajono savivaldybėje siekė 2 262 
laikytojus (karvių laikytojų skaičius siekė 1 706 laikytojus), o Alytaus apskrityje – 4 772 laikytojus (karvių 
laikytojų skaičius siekė 3 605 laikytojus). Analizuojant galvijų skaičiaus pasiskirstymą Alytaus apskrityje, 
matyti, jog 2018 m. sausio 1 d. 47,1 proc. (17 021 galvijas) laikomų galvijų buvo Alytaus rajono 
savivaldybėje, 39,3 proc. (14 174 galvijai) – Lazdijų rajono savivaldybėje, o likusi dalis (13,6 proc.) (4 906 
galvijai) – Varėnos, Druskininkų ir Alytaus miesto savivaldybėse. Karvių skaičius Alytaus rajono 
savivaldybėje 2018 m. sausio 1 d. siekė 6 961 karvę. Pažymėtina, kad 2017–2018 metų laikotarpiu stebima 
tiek galvijų laikytojų ir galvijų, tiek karvių laikytojų bei karvių skaičiaus mažėjimo tendencija aukščiau 
minėtoje savivaldybėje. 2017 m. sausio 1 d. galvijų laikytojų skaičius Alytaus rajono savivaldybėje siekė 2 
498 laikytojus, galvijų skaičius siekė 18 084 galvijus, karvių laikytojų skaičius siekė 1 925 laikytojus, o 
karvių skaičius siekė 7 371 karvę. Analizuojant 2018 metų pradžioje Alytaus rajono savivaldybėje esančių 
ūkių pasiskirstymą pagal karvių skaičių juose, matyti, jog 1 929-iuose ūkiuose yra laikoma nuo 1 iki 20 
karvių, 26-iuose ūkiuose – 20-29 karvės, 17-oje ūkių – 30-49 karvės, 9-iuose ūkiuose – 50-99 karvės, 1-ame 
ūkyje – 100-199 karvės, 1-ame ūkyje – 200-299 karvės, 1-ame ūkyje – 300-500 karvių. Nuo 2017 metų 
pradžios iki 2018 metų pradžios Alytaus rajono savivaldybėje ūkių, kuriuose laikoma nuo 1 iki 20 karvių, 
skaičius sumažėjo 277 ūkiais. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galima teigti, jog ūkininko Vidmanto Navicko ūkinė veikla 
turės teigiamą poveikį tiek ekonominiu aspektu, kadangi vykdant šią veiklą didės dėl žaliavų bei produktų 
sumokamų mokesčių dalis tiek į šalies, tiek į savivaldybės biudžetus, bus užtikrinamos darbo vietos ir kt. 

Psichologiniai veiksniai. Planuojamos ūkinės veiklos metu psichologiniai veiksniai, kaip vieni iš 
veiksnių, galinčių daryti įtaką visuomenės sveikatai, nėra numatomi dėl žemiau pateikiamų motyvų: 

 sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, bus naudojamas atsižvelgiant į pagrindinę žemės 
naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą; 

 ūkinė veikla bus vykdoma užtikrinant teisės aktuose ir/ar kituose dokumentuose keliamus 
reikalavimus tokio pobūdžio veikloms; 

 galimi konfliktai dėl kitų sveikatai įtaką darančių veiksnių (aplinkos oro taršos, kvapų, triukšmo, 
kt.) nenumatomi, kadangi šių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos teisės aktuose, artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje viršijamos nebus. 

Biologiniai veiksniai. Ūkio darbuotojų sveikatai riziką gali kelti: per didelė įtampa; zoonotinės ligos; 
alergijos; raumenų ir kaulų sistemos įtampa; ekstremalių meteorologinių sąlygų poveikis; kontaktas su žeme, 
augalais, gyvūnais, biologinėmis medžiagomis (odos ligos), gyvuliais. Žinoma, jog biologiniai veiksniai 
sukelia užkrečiamos, alerginės ir imunotoksinės kilmės ligas. Galvijų ir paukščių fermose dirbantys 
ūkininkai nuolat yra veikiami didelio kiekio neorganinių bei organinių dulkių, turinčių bioaerozolių 
(grybelių, bakterijų, jų komponentų). Didžiausia organinių dulkių dalis yra endotoksinai, kurių gausiai 
randama ant gyvūnų, augalų bei dirvožemio paviršiuje. Higienos instituto išleistame periodiniame 
moksliniame žurnale „Visuomenės sveikata“ (2014/2(65)) esančiame straipsnyje „Lietuvos žemės ūkio 
darbuotojų profesinis sergamumas 2006–2012 m. ir jį sukėlę profesinės rizikos veiksniai“ pateikti išsamiai 
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išanalizuoti duomenys apie Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinį sergamumą 2006–2012 m. ir jį 
sukėlusius profesinės rizikos veiksnius. Šio tyrimo rezultatai atskleidė, jog profesinės rizikos veiksniai, 
2006–2012 metais sukėlę žemės ūkio darbuotojams profesines ligas buvo: cheminiai (0,3 proc.), fizikiniai 
(79,2 proc.), biologiniai (0,1 proc.), biomechaniniai (ergonominiai) (20,3 proc.) ir pramoniniai (0,1 proc.). 
2006–2012 metų laikotarpiu Lietuvoje užregistruotas tik 1 biologinių veiksnių (bakterijos Brucella) sukeltas 
profesinės ligos atvejis. Taigi mūsų šalyje žemės ūkio darbuotojams beveik nenustatoma profesinių ligų, 
sukeltų biologinių profesinės rizikos veiksnių.  

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Profesinių ligų valstybės registro 
duomenimis, 2017 metais Alytaus apskrityje buvo nustatyti 28 profesinės ligos atvejai (42,4 atvejai/100 000 
užimtų gyventojų), 10 iš jų – Alytaus rajono savivaldybėje (78,1 atvejis/100 000 užimtų gyventojų). Pagal 
profesinių ligų priežastis, 20 profesinių ligų atvejų Alytaus apskrityje lėmė ergonominiai veiksniai (Alytaus 
rajono savivaldybėje šie veiksniai lėmė 6 profesinių ligų atvejus), 7 atvejus – fizikiniai veiksniai (Alytaus 
rajono savivaldybėje šie veiksniai lėmė 4 profesinių ligų atvejus), 1 atvejį – pramoniniai veiksniai. 
Pažymėtina, kad 2017 metais tiek visoje Alytaus apskrityje, tiek visoje Alytaus rajono savivaldybėje nebuvo 
registruota profesinių ligų atvejų, kuriuos lemtų cheminiai ar biologiniai veiksniai. Atsižvelgiant į 
ekonominės veiklos sektorius, 4 profesinės ligos atvejai Alytaus rajono savivaldybėje buvo nustatyti vykdant 
žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veiklas. 

Siekiant išvengti galimo neigiamo biologinių veiksnių poveikio sveikatai, vykdant galvijų ūkio plėtrą, 
bus naudojamos kokybiškos asmeninės apsaugos priemonės, skirtos darbuotojams; sudarytos sveikatai 
saugios ir nekenksmingos darbo sąlygos; taikomos šiuolaikiškos, higieną užtikrinančios priemonės; vykdoma 
kenkėjų kontrolė; biologinių saugumo priemonių užtikrinimas; teisės aktų bei kitų dokumentų, 
reglamentuojančių planuojamai ūkinei veiklai keliamus reikalavimus, laikymasis ir kt. 

 

6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ PLANUOJAMOS 
ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS. 

 

Ūkyje šiuo metu naudojama kvapų mažinimo priemonė – tvarto stogas įrengtas su skaidria danga, 
kas pagerina tvartų mikroklimatą ir sumažina kvapų emisiją į aplinką. Analogiška priemonė numatoma ir 
planuojamame tvarte, numatoma, kad faktinė kvapo koncentracija aplinkoje bus dar mažesnė (atliekant 
kvapų emisijos skaičiavimą ir modeliavimą ši priemonė nevertinta). Emisijų iš mėšlidės ir skysto mėšlo 
rezervuarų mažinimui naudojama priemonė – šiaudų danga (dengiama 20 cm storio šiaudų sluoksniu, kuris 
amoniako ir kvapų išsiskyrimą į aplinką sumažina dar 80 proc.). 

Po plėtros ūkyje taip pat numatoma naudoti šiaudus ir probiotikus. Pagal gamintojų pateikiamus 
duomenis numatoma, kad jų efektyvumas mažinant amoniako ir kvapų emisijas sieks ne mažiau 60 proc. 

Atlikto kvapo sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad prie artimiausių Daugirdų k. gyvenamųjų 
teritorijų kvapo koncentracija sieks iki: 4,39 OUE/m3 (V.Žadeikos g. 4), 1,05 OUE/m3 (T.N.Naruševičiaus 
g. 3), 2,10 OUE/m3 (T.N.Naruševičiaus g. 7), ribinė vertė nebus pasiekiama, neigiamas poveikis 
nenumatomas.  Prie ūkio teritorijoje esančių gyvenamųjų namų kvapo koncentracija sieks iki: 6,04 OUE/m3 
(V.Žadeikos g. 2), 5,21 OUE/m3 (V.Žadeikos g. 1), tačiau ribinė vertė nebus pasiekiama. Didžiausia kvapo 
koncentracija numatoma ant vakarinės ūkio teritorijos ribos, ties projektuojamu tvartu. 

Atlikus ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (aplinkos oro teršalų, kvapų, 
triukšmo modeliavimą), nustatyta, jog objekto eksploatacijos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų, 
skleidžiamų kvapų bei triukšmo ribinės vertės, reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje nebus viršijamos. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant ūkinę veiklą bus naudojamos 
šiuolaikiškos, kokybiškos, aplinkai ir sveikatai saugios medžiagos, technologijos bei kitos priemonės. 

Taip pat ūkyje yra ir toliau bus taikomos šios poveikio mažinimo priemonės: 
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 Dirbamas ūkis apima 328 ha žemės ūkio naudmenų, numatomas po plėtros ūkio gyvulių 
tankis – 1,33 SG vienam hektarui žemės ūkio naudmenų. Tankis mažesnis už 
rekomenduojamą maksimalų 1,7 SG / 1 ha žemės ūkio naudmenų ploto, kas užtikrins 
sveikatos ir gamtinės aplinkos atsistatymą, o žemės ūkio naudmenos nebus pertręšiamos su 
mėšlu patenkančiu azotu, kurio perteklius gali užteršti gruntinį vandenį ar paviršinio 
vandens telkinius.  

 Pagal „Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosauginių reikalavimų aprašo“ reikalavimus 
planuojamam po plėtros laikyti 438 sutartinių gyvulių skaičiui reikalinga 238 ha žemės 
ūkio naudmenų mėšlo bei srutų skleidimo plotui užtikrinti. Atsižvelgiant į tai, kad 
dirbamas ūkis valdo 328 ha žemės ūkio naudmenų, tai yra net 90 ha daugiau nei reikalinga 
skleidimo plotui užtikrinti. 

  „Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklių“ 163 punktas nurodo, kad ant mėšlo 
tvarkymo aikštelės, taip pat mėšlidėje susidarančios paviršinės nuotekos yra prilyginamos 
srutoms, jos turi būti surenkamos ir saugomos srutų rezervuare ir vėliau tvarkomos kaip 
srutos. Srutos nuo mėšlidės yra surenkamos lataku ir nuvedamos į skysto mėšlo rezervuarą. 

 Susidaręs tirštas mėšlas kaupiamas tiršto mėšlo mėšlidėje, o skystas mėšlas dviejuose 
esamuose rezervuaruose ir planuojamame trečiame skysto mėšlo rezervuare, o tūris 
užtikrina per 6 mėn. ūkyje susidarančio kiekio saugojimą. 

 Ūkinės veiklos metu susidaręs mėšlas skleidžiamas laukuose pagal „Mėšlo ir srutų 
tvarkymo aplinkosauginių reikalavimų aprašo“ 31.2 punkto reikalavimą, kad švarios 
paviršinės nuotekos neturi patekti į paviršinių nuotekų nuo potencialiai teršiamų teritorijų 
tvarkymo sistemą. Švarios paviršinės nuotekos nuo planuojamų pastatų stogų yra ir bus 
nukreipiamos į sklype esančius vejos plotus, kur natūraliai infiltruosis į gruntą. Paviršinės 
nuotekos nuo mėšlidės, silosinių surenkamos latakais ir saugomos skysto mėšlo 
rezervuaruose.  

 Ūkininko dviejuose gyvenamuosiuose namuose  (V. Žadeikos g. 2, V. Žadeikos g. 1) 
susidariusios buitinės nuotekos yra surenkamos ir valomos biologiniuose buitinių nuotekų 
valymo įrenginiuose ir vėliau perpumpuojamos į skysto mėšlo rezervuarą. Susidarančių 
buitinių nuotekų kiekis, jų tvarkymo būdas po plėtros išliks nepakitęs. 

 Darbuotojų buitinėse patalpose susidariusios buitinės ir melžimo patalpoje susidariusios 
gamybinės nuotekos surenkamos ir paduodamos į skysto mėšlo rezervuarus, kur saugomos 
kartu su srutomis, o vėliau išlaistomos žemės ūkio laukuose. 

 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą nustatyti šie faktai: 

 Atlikto teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad į aplinką išmetamų teršalų 
koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių visais atvejais neviršys. Modeliavimo rezultatai 
rodo, kad prie artimiausių Daugirdų k. gyvenamųjų teritorijų amoniako koncentracija sieks 
iki: 0,027 mg/m3 (V.Žadeikos g. 4), 0,006 mg/m3 (T.N.Naruševičiaus g. 3), 0,012 mg/m3 
(T.N.Naruševičiaus g. 7).  Prie ūkio teritorijoje esančių gyvenamųjų namų amoniako 
koncentracija sieks iki: 0,030 mg/m3 (V.Žadeikos g. 2), 0,024 mg/m3 (V.Žadeikos g. 1). 
Didžiausia amoniako koncentracija numatoma ant pietinės ūkio teritorijos ribos, ties esamo 
srutų rezervuaru. 

 Atlikto kvapo sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad prie artimiausių Daugirdų k. 
gyvenamųjų teritorijų kvapo koncentracija sieks iki: 4,39 OUE/m3 (V.Žadeikos g. 4), 1,05 
OUE/m3 (T.N.Naruševičiaus g. 3), 2,10 OUE/m3 (T.N.Naruševičiaus g. 7), ribinė vertė 
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nebus pasiekiama, neigiamas poveikis nenumatomas.  Prie ūkio teritorijoje esančių 
gyvenamųjų namų kvapo koncentracija sieks iki: 6,04 OUE/m3 (V.Žadeikos g. 2), 5,21 
OUE/m3 (V.Žadeikos g. 1), Lietuvoje leidžiama kvapo ribinė 8OUE/m3 vertė neviršijama. 
Didžiausia kvapo koncentracija numatoma ant vakarinės ūkio teritorijos ribos, ties 
projektuojamu tvartu. 

 Atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA A“ paketo parodė, kad  vykdant veiklą (ūkio 
transportui veikiant tik dienos metu, o grūdų džiovyklos ventiliatoriams veikiant ištisą 
parą), triukšmo ribinių verčių viršijimai ūkyje esantiems namams, adresais V. Žadeikos g. 
2 ir V. Žadeikos g. 1,  nenumatomi, triukšmo lygiai atitiks HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
(patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604) nurodytas ribines 
vertes. 

Ūkinė veikla neigiamo poveikio visuomenės sveikatos būklei neturi, nes: 

 atlikti aplinkos oro teršalų bei kvapų sklaidos modeliavimai rodo, kad objekto 
eksploatacijos metu išmetamų aplinkos oro teršalų ir kvapo koncentracijos teisės aktuose 
reglamentuotų ribinių verčių artimiausiose gyvenamosiose aplinkose neviršija. 

 atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas rodo, jog triukšmo lygis taip pat neviršija teisės 
aktuose reglamentuotų triukšmo ribinių verčių nei artimiausiose gyvenamosiose aplinkose, 
nei už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų. 

 

7. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO PAGRINDIMAS 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 
patvirtinimo“, XV skyriaus „Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų 
kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos“, 73 punkto nuostatomis (galvijų nuo 300 iki 
1199 sutartinių gyvulių (SG)), planuojamai ūkinei veiklai reglamentuojamas sanitarinės apsaugos zonos 
dydis – 300 metrų. 

Atliekant planuojamos ūkinės veiklos plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 
normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą pateikiant šioje poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu atlikus sveikatai darančių įtaką veiksnių (aplinkos 
oro taršos, kvapų bei triukšmo) sklaidos analizę, įvertinus planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį 
visuomenės sveikatai, siūlome planuojamai ūkinei veiklai –  ūkininko Vidmanto Navicko galvijų ūkio plėtrai 
adresu Žadeikos g. 2, Daugirdų kaime, Krokialaukio seniūnijoje, Alytaus rajono savivaldybėje – sanitarinės 
apsaugos zonos ribas nustatyti 11 ha ploto, patenkančio į tris žemės ūkio paskirties sklypus:  

1. Žemės sklypą kad. Nr. 3323/0004:511.  

2. Žemės sklypą kad. Nr. 3323/0004:146.  

3. Žemės sklypą kad. Nr. 3323/0004:510. 

Žemės sklypai priklauso ūkininkui Vidmantui Navickui. 
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5 pav. Rekomenduojama SAZ, užkelta ant VĮ „Registrų centras“ kadastro žemėlapio ištraukos.  
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Sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžio tikslinimas pagrindžiamas šiais argumentais: 

 atlikus objekto eksploatacijos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, 
nustatyta, kad į aplinką išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių visais 
atvejais neviršys. Modeliavimo rezultatai rodo, kad prie artimiausių Daugirdų k. 
gyvenamųjų teritorijų amoniako koncentracija sieks iki: 0,027 mg/m3 (V.Žadeikos g. 4), 
0,006 mg/m3 (T.N.Naruševičiaus g. 3), 0,012 mg/m3 (T.N.Naruševičiaus g. 7).  Prie ūkio 
teritorijoje esančių gyvenamųjų namų amoniako koncentracija sieks iki: 0,030 mg/m3 
(V.Žadeikos g. 2), 0,024 mg/m3 (V.Žadeikos g. 1). Didžiausia amoniako koncentracija 
numatoma ant pietinės ūkio teritorijos ribos, ties esamo srutų rezervuaru.  

 atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas parodė, jog  vykdant veiklą (ūkio transportui 
veikiant tik dienos metu, o grūdų džiovyklos ventiliatoriams veikiant ištisą parą), triukšmo 
ribinių verčių viršijimai ūkyje esantiems namams, adresais V. Žadeikos g. 2 ir V. Žadeikos 
g. 1,  nenumatomi, triukšmo lygiai atitiks HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR 
sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604) nurodytas ribines vertes. 

 pagal matavimus atliktas ūkinės veiklos kvapų sklaidos modeliavimas parodė, kad ūkyje 
naudojant numatytas kvapų mažinimo priemones, prie artimiausių Daugirdų k. 
gyvenamųjų teritorijų kvapo koncentracija sieks iki: 4,39 OUE/m3 (V.Žadeikos g. 4), 1,05 
OUE/m3 (T.N.Naruševičiaus g. 3), 2,10 OUE/m3 (T.N.Naruševičiaus g. 7), ribinė vertė 
nebus pasiekiama, neigiamas poveikis nenumatomas.  Prie ūkio teritorijoje esančių 
gyvenamųjų namų kvapo koncentracija sieks iki: 6,04 OUE/m3 (V.Žadeikos g. 2), 5,21 
OUE/m3 (V.Žadeikos g. 1), Lietuvoje leidžiama kvapo ribinė 8OUE/m3 vertė neviršijama. 
Didžiausia kvapo koncentracija numatoma ant vakarinės ūkio teritorijos ribos, ties 
projektuojamu tvartu. 

 

Pažymime, kad į siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribas patenka planuojamos veiklos 
organizatoriui – ūkininkui Vidmantui Navickui ir jo šeimos nariams priklausantys gyvenamosios paskirties 
pastatai (du namai V.Žadeikos g. 2 ir V.Žadeikos g. 1), tačiau nei triukšmo, nei kvapų, nei oro taršos 
viršijimų pagal Lietuvoje taikomas normas jiems nenustatyta. 

Kiti gyvenamieji namai, sodo namai, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, 
mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su 
apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos, kiti objektai  į siūlomą SAZ nepatenka. 

 

 


