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DĖL ŽŪB ,,GRAŽIONIŲ BEKONAS“ KIAULIIŲ KOMPLEKSO KALNELIŲ GRAŽIONIŲ 

K., AUKŠTELKŲ SEN., RADVILIŠKIO R. SAV., SPRENDIMO DĖL PLANUOJAMOS 

ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-

474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme 

nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo 

patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“, 45 punktu, informuojame, kad Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamente buvo priimtas 

sprendimas 2018 m. liepos 30 d., Nr. (6-11 14.3.4 E)BSV-18562, dėl ŽŪB ,,Gražionių bekonas“ 

kiaulių komplekso Kalnelių Gražionių k., Radviliškio r. sav., veiklos galimybių. 

           PRIDEDAMA. Sprendimas, 6 lapai. 
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SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

      2018 m. liepos         d. Nr. (6-11  14.3.4 E)BSV- 

Šiauliai 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo 

pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė) 
ŽŪB ,,Gražionių bekonas“  

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima 

siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją) 

Kalnelių Gražionių k., Aukštelkų 

sen., Radviliškio r. sav. 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas) Tel.: +370 422 47837,  

Faks. +370 422 63310 

El. p. grazioniubekonas@gmail.com 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo 

pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė) 
UAB ,,Ekostruktūra“ 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima 

siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją) 

Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-

47164 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)  Tel.: +370 607 23980 

El. p. info@ekostruktura.lt. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 

       Kiaulių kompleksas  

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas: 

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  Kalnelių Gražionių k., Aukštelkų sen., 

Radviliškio r. sav. 

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas: 

    Žemės ūkio bendrovės ,,Gražionių 

bekonas“  pagrindinė vykdoma veikla 

– kiaulių veisimas ir auginimas. 

Bendrovėje auginama 8557 vnt. 

mailto:siauliai@nvsc.lt
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gyvulių (1037 vnt. paršavedžių, 2680 

vnt. paršelių iki 2 mėn., 740 vnt. 

kiaulių nuo 2 iki 8 mėn. ir 100 vnt. 

kiaulių nuo 8 mėn. amžiaus). Tai 

sudaro iš viso 875 sutartinius gyvulius 

(SG) iš kurių: paršavedės sudaro 

362,95 SG, paršeliai iki 2 mėn. 26,80 

SG, kiaulės nuo 2 iki 8 mėn. 474 SG, 

kiaulės nuo 8 mėn. 11 SG. 

Gyvūnai auginami 12 tvartų, kurie tarp 

savęs sujungti koridoriais. Bendrovėje 

įrengta bekanalė mėšlo šalinimo 

sistema. Mėšlas šalinamas 1 kartą per 3 

savaites. Skysto mėšlo mėšlidės 

ištuštinamos du kartus per metus – 

pavasarį ir rudenį. Tai du vienodi 

gelžbetoniniai 4190 m3 talpos 

rezervuarai. SAZ nustatoma esamai 

veiklai, plėtra neplanuojama. Ūkinė 

veikla vykdoma bendrovės valdomame 

sklype, kur šiuo metu jau 

eksploatuojamas kiaulių ūkis. Esamas 

kompleksas išsidėstęs Kalnelio 

Gražionių kaimo pietvakarinėje dalyje. 

Artimiausias gyvenamas namas adresu 

Kaulinių g. 32 Kaulinių kaime, nuo 

komplekso sklypo ribų nutolęs 146 m. 

Kiti artimiausi gyvenami namai 

Kalnelio Gražionių kaime nutolę: 

Taikos g. 1 nutolęs 216 m atstumu, 

Taikos g. 3 - 234 m, Taikos g. 5 - 254 

m, Liepų g. 24 - 295 m, Liepų g. 26 - 

278 m. Nuo Radviliškio nutolęs ~ 4 km 

į rytus, nuo Aukštelkų apie 2,4 km, nuo 

Gražionių kaimo ~2 ,3 k, nuo Kaulinių 

kaimo 1,3 km. 

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis: 

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis metrais, taršos šaltinis  

(-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos sanitarinės apsaugos zonos ribų 

dydis) 

      Vadovaujantis atliktais 

skaičiavimais, Ataskaitoje siūloma 

planuojamai ūkinei veiklai (kiaulių 

auginimo komplekso) nustatyti 21 ha 

ploto sanitarinės apsaugos zoną: 

sutapatinti su nuosavybės teise 

priklausančių žemės sklypų, kurių 

kadastriniai numeriai: kurio kadastro 

numeris Nr. 7120/0002:59 ir dalį greta 

besiribojančio žemės sklypo, kurio 

kadastro numeris Nr. 7120/0002:19). 

Bendras rekomenduojamos sanitarinės 

apsaugos zonos (SAZ) ribų plotas – 21 
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ha, nes ūkio sąlygojama aplinkos 

cheminė bei fizikinė tarša neviršija 

ribinių verčių ūkinės veiklos 

teritorijoje ir už jos ribų, į siūlomą SAZ 

nepatenka gyvenamosios paskirties 

statiniai. 

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas: 

      Poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo metu nustatyti reikšmingi 

ūkinės veiklos sąlygojami veiksniai: 

triukšmas ir aplinkos oro tarša.       

Kiaulių laikymo, šėrimo ir mėšlo 

saugojimo metu susidarys teršalai: 

anglies monoksidas (CO), azoto 

dioksidas (NO2), kietosios dalelės 

KD10, kietosios dalelės KD2,5,  

amoniakas (NH3), lakieji organiniai 

junginiai (LOJ); triukšmą skleis 

mobilūs taršos šaltiniai („Crocus 

GM5“ džiovyklos 1 vnt. ventiliatorius; 

 90 vnt. pastatų stoginių vėdinimo 

ventiliatorių, lengvasis ir sunkusis 

transportas).  

      Pagal Ataskaitoje pateiktą 

informaciją, atlikus kvapų sklaidos 

modeliavimą, gauti rezultatai rodo, kad 

kvapų koncentracija valandos vidurkio 

intervale nesieks ribinės 8 OUE/m3 

vertės. Buvo įvertintas kvapas kai 

nenaudojami probiotikai ir kai 

naudojami. Modeliavimas parodė, kad 

pagal fizinius aplinkos oro taršos 

šaltinių duomenis ir iš aplinkos oro 

taršos šaltinių išskiriantį kvapo kiekį, 

susidaranti maksimali 1 valandos 98 

procentilio kvapo koncentracija 

nenaudojant probiotikų siekia 7,24 

OUE/m3, naudojant probiotikus „SCD 

Odor Away“ 1 valandos 98 procentilio 

kvapo koncentracija sumažėja iki 0,45 

OUE/m3. Tokios maksimalios kvapo 

koncentracijos susidaro šalia ŽŪB 

„Gražionių bekonas“ kvapo 

išsiskyrimo šaltinių, įmonės teritorijos 

(nagrinėjamo sklypo) ribose. 

Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

Kaulinių g. 32, Kaulinių k. maksimali 

1 valandos 98 procentilio kvapo 

koncentracija nenaudojant probiotikų 

siekia 2,31 OUE/m3, ir ženkliai 
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mažiau, tik 0,13 OUE/m3 naudojant 

probiotikus. Ties artimiausia 

gyvenamąja aplinka kvapas bus 

juntamas, nes bus pasiekta kvapo 

slenksčio vertė (1 OUE/m3), tačiau 

ribinė kvapo vertė (8 OUE/m3), 

nustatyta Lietuvos higienos normoje 

HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos 

ribinė vertė gyvenamosios aplinkos 

ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios 

aplinkos ore taisyklėse, nebus 

viršijama.  

       Planuojamos ūkinės veiklos 

teršalų pažemio koncentracijų 

modeliavimui naudota programinė 

įranga ADMS 4.2. Pagal Ataskaitoje 

pateiktą informaciją, atlikus aplinkos 

oro teršalų sklaidos modeliavimą 

(įvertinus esamą foninę taršą ir 

meteorologinius duomenis), įvertinus 

gautus rezultatus teigiama, kad iš 

vertinamo ūkinės veiklos objekto 

(ŽŪB „Gražionių bekonas“) taršos 

šaltinių išsiskiriantys teršalų kiekiai 

neviršija nustatytų Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. 

įsakyme Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, 

kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 

pagal Europos Sąjungos kriterijus, 

sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos 

ore ribojamas pagal nacionalinius 

kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro 

užterštumo verčių patvirtinimo“ bei 

LR AM ir SAM 2010 m. liepos 7 d. 

įsakymu Nr. D1-585/V-611 patvirtintų 

„Aplinkos oro užterštumo sieros 

dioksidu, azoto dioksidu, azoto 

oksidais, benzenu, anglies monoksidu, 

švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu 

normomis“ ribinių verčių už sklypo 

ribų.  

       Ataskaitos rengėjo pateiktais 

duomenimis, įgyvendinus planuojamą 

ūkinę veiklą (toliau – PŪV), atliktas 

triukšmo modeliavimas „CADNA A 

4.6“ paketo parodė, kad suminis 

veiklos, kurią apima sunkusis bei 

lengvasis transportas ir stacionarūs 

triukšmo šaltiniai (pastatų stoginiai 
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vėdinimo ventiliatoriai, džiovyklos 

ventiliatorius) triukšmas neviršija 

normų pagal HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei 

jų aplinkoje“ nei už sklypo ribų nei prie 

artimiausio gyvenamojo namo, adresu 

Kaulinių k., Kaulinių g. 32. Triukšmas 

prie šio namo tiek dienos, tiek vakaro, 

ar nakties metu mažesnis nei 35 dB(A). 

Modeliavimo būdu nustatyta, kad 

vykdant veiklą 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, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. 

V-166) nurodytas ribines vertes. 

Nuo 2018 metų rugsėjo 1 d. kiaulių 

fermoje aplinkos oro taršos amoniaku 

ir kvapais mažinimui numatoma 

naudoti probiotikus „SCD Odor 

Away“. Skysto mėšlo rezervuarų 

paviršių dengianti natūrali pluta 

kvapus sumažina dar 42,5 %. 

Atliktas ūkinės veiklos kvapų sklaidos 

modeliavimas parodė, kad naudojant 

numatytas kvapų mažinimo priemones, 

kvapų koncentracija aplinkos ore už 

ūkio teritorijos ribų siekia 0,45 

OUE/m3. 

Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

Kaulinių g. 32, Kaulinių k. maksimali 

1 valandos 98 procentilio kvapo 

koncentracija nenaudojant probiotikų 

siekia 2,31 OUE/m3, ir ženkliai 

mažiau, tik 0,13 OUE/m3 naudojant 

probiotikus. Kvapo ribinė vertė 8 

OUE/m3 nebus pasiekiama, neigiamas 

poveikis visuomenės sveikatai 

nenumatomas. 

       Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo 

dokumento rengėjo pateiktais 

duomenimis, atlikus teršalų 

modeliavimą, įvertinus PŪV ir foninę 

aplinkos oro taršą, PŪV eksploatacijos 

metu aplinkos oro teršalų 

koncentracijos aplinkos ore neviršys 
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ribinių verčių sklypo teritorijoje ir už 

jos ribų. 

8. Išvada: 

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus arba 

kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų 

planuojamos ūkinės veiklos sąlygos neatitinka (nurodant 

konkretaus teisės akto straipsnį, jo dalį, punktą) 

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos 

atitinka visuomenės sveikatos saugos 

teisės aktų reikalavimus. 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / neleistina pasirinktoje vietoje. 

 

                                                         

 

Šiaulių departamento direktorius  A.V.               Krizentas Kameneckas 
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