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ĮVADAS 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas Kėdainių r. Okainių 

Žemės ūkio bendrovės galvijų ūkio plėtrai, adresu Okainių kaime, Truskavos seniūnijoje, Kėdainių 

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. Numatoma ūkio plėtra ir modernizacija, todėl ūkis taps 

šiuolaikiškas, tvarkingesnis, mažiau taršus, gyvuliai bus laikomi erdviau. 

Šiuo metu laikoma 2720 vnt. įvairių grupių gyvulių arba 1888 sutartinių gyvulių (toliau – 

SG). Planuojama, kad po plėtros gyvulių kiekis padidės 6,4 % iki 2979 vnt. gyvulių (2008 SG). 

Okainių ŽŪB valdoma žemė yra žemės ūkio paskirties ir joje veikia pieninių galvijų ūkis (karvių 

ferma), grūdų elevatorius. Plėtros metu numatoma pastatyti tris naujus modernius tvartus, du 

esamus senus tvartus rekonstruoti nugriaunant ir pastatant jų vietoje naujus modernius, taip pat 

pastatyti ir uždengti tentais 3 skysto mėšlo rezervuarus, taip mažiau apkraunant esamą atvirą 

lagūną, įrengti srutų siurblinę,  srutų separatorių (su separuoto mėšlo stogine),  išplėsti ir uždengti 

stogu kieto mėšlo mėšlidę bei ūkyje pradėti naudoti probiotikus. 

Planuojamai veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir gauta išvada 

2018-11-07 Nr. (30.2)-A4(e)-2179, 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 sąrašą. 

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). 

PVSV ataskaitos informacija, galvijų kiekiai, statiniai atitinka atrankos dėl PAV 

dokumentų informaciją. Kadangi veikla esama, buvo atlikti kvapų matavimai, kuriuos atliko 

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Rengiant ataskaitą atlikti triukšmo ir kiti 

reikalingi modeliavimai. 
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Fizinio asmens pavadinimas – Kėdainių r. Okainių ŽŪB 

Adresas – Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., LT-58471 

Tel.:  +370 699 11140 

Faksas: +370 347 47121 

El. p. okainiu.zub@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. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

Pavadinimas: Kėdainių r. Okainių Žemės ūkio bendrovės galvijų ūkio plėtra, adresu 

Okainių kaimas, Truskavos sen., Kėdainių r. sav. 

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“. 
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1 pav. Okainių ŽŪB pastatai 2019-10-17 

 

 

2 pav. Okainių ŽŪB ūkio / fermos rekonstrukcija 2019-10-17 

 

3 pav. Okainių ŽŪB naujoji džiovykla 2019-01-23 
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4 pav. Okainių ŽŪB vienas iš galvijų tvartų 2019-01-23 

 

5 pav. Nagrinėjama teritorija: Kauno apskritis, Kėdainių rajono savivaldybė, Truskavos seniūnija, 

Okainių kaimas. 

 

Trumpas PŪV aprašymas. SAZ nustatomas planuojamam plėsti pieninių galvijų ūkui, 

kuri skirta pienininkystei, melžiamų karvių ir prieaugio auginimui, grūdų auginimui, džiovinimui. 

Šiuo metu galvijų ūkyje laikoma 2720 vnt. įvairių grupių gyvulių arba 1888 sutartinių gyvulių 
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(toliau – SG). Planuojama, kad po plėtros gyvulių kiekis padidės 6,4% iki 2979 vnt. gyvulių (t.y. 

2008 SG). Okainių ŽŪB valdoma žemė yra žemės ūkio paskirties ir joje veikia pieninių galvijų ūkis 

(karvių ferma), grūdų elevatorius. Plėtros metu numatoma pastatyti tris naujus modernius tvartus, 

du esamus senus tvartus rekonstruoti nugriaunant ir pastatant jų vietoje naujus modernius, taip pat 

pastatyti ir uždengti tentais 3 skysto mėšlo rezervuarus, taip mažiau apkraunant esamą atvirą 

lagūną, įrengti srutų siurblinę,  srutų separatorių (su separuoto mėšlo stogine),  išplėsti ir uždengti 

stogu kieto mėšlo mėšlidę bei ūkyje pradėti naudoti probiotikus. Po plėtros ir modernizacijos 

Okainių ŽŪB galvijų ūkis taps šiuolaikiškas, tvarkingesnis, mažiau taršus, gyvuliai bus laikomi 

erdviau. 

Esamos situacijos detalizavimas. 

Dabar bendrovės galvijų ūkyje yra penki galvijų tvartai (Nr. 13-1, 05, 03, 02 ir 13-2); 

skysto mėšlo lagūna; dvi tiršto mėšlo mėšlidės; mechaninės dirbtuvės, mechanizacijos kiemas, kuro 

sandėlis ir degalinė; grūdų sandėliai; septynios silosinės; daržinės; eksploatuojami du vandens 

gręžiniai: 6 m3/val. našumo vandens gręžinys Nr. 3268 ir naujas 10 m3/val. vandens gręžinys Nr. 

68288 (atlikti vandens tyrimai rodo, kad vandens kokybė gera, leistinos normos neviršijamos).  

Silosas yra laikomas 7 silosinėse. Esamas pieno melžimo blokas yra tvarte Nr. 05. 

Siloso tranšėjos 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. Dėl to ataskaitoje vertinamas 

kvapo išsiskyrimas tik nuo ploto, kuris atidengiamas pašarų paėmimo metu. Maksimaliai atvira 

vieta gali siekti iki 5 x 10 m, arba 50 m2. 

Tvartai seni, statyti dar sovietmečiu, kadangi galvijai šiame ūkyje buvo laikomi nuo tų 

laikų. Ūkio atnaujinimas, modernizavimas, pagerins ir gyvulių laikymo sąlygas. 

Planuojamos situacijos detalizavimas. 

Plėtros metu numatoma pastatyti tris naujus modernius tvartus (Nr. 04, 01 ir 14), du 

esamus senus tvartus (Nr. 02 ir 03) rekonstruoti nugriaunant ir pastatant jų vietoje naujus 

modernius, taip pat pastatyti ir uždengti tentais 3 skysto mėšlo rezervuarus (Nr. 09, 09*, 09**), 

kurių tūris 7500 m3; 3600 m3; 7500 m3, taip mažiau apkraunant esamą atvirą lagūną, įrengti srutų 

siurblinę, srutų separatorių (su separuoto mėšlo stogine), kieto mėšlo mėšlidę išplėsti iki 8000 m2 ir 

uždengti stogu. Esama 6200 m2 atvira lagūna ir po modernizacijos liks atvira, neplanuojama jos 

uždengti 

Planuojami du pieno melžimo blokai bus tvartuose Nr. 03 ir 04. Numatomi du diendaržiai, 

vienas 600 m2 tarp 13-2 ir 14 tvartų, kitas diendaržis 650 m2 prie 13-2 tvarto.  Tvartas Nr. 05 

rekonstruojamas nebus, jam modernizuojant visą ūkį planuojama tik atlikti kapitalinį remontą, 

sutvarkant stogą, sienas ir kitus fiziškai ir vizualiai nusidėvėjusius elementus, tačiau dėl to tvarto 

parametrai ir vėdinimas nesikeis. 

Modernizuojant ir plečiant ūkį yra numatyta, kad visi vidaus keliai bus padengti 

asfaltbetonio danga, o mėšlo aikštelės bus išbetonuotos, lietaus nuotekos nuo jų latakais bus 

surenkamos į skysto mėšlo rezervuarus. 

Šiuo metu teritorija nėra dengta kieta danga, tačiau modernizuojant ir plečiant ūkį yra 

numatyta, kad visi vidaus keliai bus padengti asfaltbetonio danga, o mėšlo aikštelės bus 
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išbetonuotos, lietaus nuotekos nuo visų šių paviršių projektuojamais latakais bus surenkamos į 

skysto mėšlo rezervuarus. Tai yra vienas iš ūkio modernizacijos tikslų – sutvarkyti visą aplinką, 

padaryta ją patogią ir saugią naudoti. 

Tvartų statybos vyks etapais: 

1. Pirmuoju bus statomas vienas (Nr. 01) tvartas, 

2. Antruoju bus griaunami ir atstatomi karvių tvartai (Nr. 02 ir 03)  bei statomas 

naujas -14 veršelių tvartas. 

3. Trečiuoju etapu turi atsirasti trečiasis naujas – tvartas (Nr.04). 

Numatoma pastatyti du naujus melžiamų karvių tvartus (Nr.01 ir 04). Jų matmenys - 94 x 

39 m. Pastatai vieno aukšto, stogai – dvišlaičiai su vėdinimo stogeliu. Aukštis – 12,6 m. Karvių 

laikymo būdas – besaitis. Projektuojamų veršidžių (14) matmenys 107 x 26 m. Pastato aukštis – 12 

m. Kraikas – šiaudai. Nauji tvartai bus šalto tipo. Vėdinimas vyks per stogo viršuje įrengtą angą. 

Esamas veršelių tvartas (13-2) vėdinamas per atverčiamus langus pastato šonuose. 14 tvarto ir 13-2 

tvarto veršeliai turės galimybę išeiti į du diendaržius, esančius šalia minimų tvartų. Susidaręs tirštas 

mėšlas bus kaupiamas esančioje mėšlidėje. Susidaręs skystas mėšlas bus transportuojamas į naują 

skysto mėšlo rezervuarą. Tvartas 13-1 liks be pasikeitimų. Čia bus laikomi veršeliai ir telyčios nuo 

6 iki 15 mėnesių bei apvaisintos telyčios. Esami tvartai turi 9 ortakius, įrengtus pastato stoge. Šiame 

tvarte susidaro tiek tirštas, tiek ir skystas mėšlas. Tirštas mėšlas bus išvežamas į esančią prie 13-1 

tvarto mėšlidę, kuri bus perprojektuota. Jos plotas padidintas iki 8000 m2, o sukrovus mėšlą iki 3 m, 

tilptų 24 000 m3 tiršto mėšlo. 5 tvartas skirtas karvių laikymui. Jame rekonstrukcija nenumatyta, bet 

modernizuojant ūkį šiam tvartui bus atliekamas kapitalinis remontas. 02 ir 03 tvartai bus griaunami 

ir statomi naujai. 

Antrajame tvarte bus laikomos užtrūkusios, besiveršiuojančios ir sergančios karvės. 

Tvartas bus kreikiamas. Susidariusio 02 ir 13-1 tvarto mėšlas bus laikomas rekonstruotoje 

mėšlidėje. 01 ir 04 tvartai bus statomi naujai, šiuo metu esančiame laisvame plote tarp 03 ir 05 

tvartų. 01, 03, 04 ir 05 tvartuose bus laikomos melžiamos karvės. Susidaręs skystas mėšlas pateks į 

naujai statomus skysto mėšlo rezervuarus. Likusi dalis pateks į esančią 6200 m2 atvirą lagūną. 

Galvijai tvartuose laikomi visus metus (365 d.). Kadangi dalis galvijų laikomi ant kraiko, susidarys 

tirštas mėšlas. Nuo karvių susidarys tik skystas mėšlas. Kraikas – šiaudai ir separuotas tirštas 

mėšlas. Susidarantis mėšlas šalinamas mobiliais krautuvais/traktoriais. Veršeliai bus laikomi 

individualiuose gardeliuose, veislinės telyčios ir penimi galvijai bus palaidi, stovės ant kraiko. 

Susidarantis skystas mėšlas tilps 3 projektuojamuose srutų rezervuaruose ir esamoje lagūnoje. Per 

pusmetį susidarys 28,0 tūkst. m3 srutų, o turimų ir planuojamų talpyklų tūris – 33,5 tūkst. m3. 

Turimų mėšlidžių tūris 9107 m3, o susidarys 7922 m3 tiršto mėšlo. Tai yra pakankamai vietos tiek 

skystam, tiek tirštam mėšlui laikyti 6 mėnesius.  

Bus pradėti naudoti probiotikai, mažinantys amoniako ir kvapų taršą. Informacija apie 

emisijų sumažėjimus, naudojant probiotinę kompoziciją „SCD Odor Away“ pateikta „Specialiųjų 

probiotinių kompozicijų (SPK) naudojimo rekomendacijose“. Kvapo emisija dėl probiotikų 

naudojimo karvidėse vidutiniškai sumažėja apie 12 kartų, o prie srutų duobių, mėšlidžių – apie 14 

kartų1.  

 
1 Priimta, kad kvapus jie mažina tiek pat kartų, kiek ir amoniako koncentracijas T.y. kvapo emisija dėl probiotikų 

naudojimo karvidėse vidutiniškai sumažėja nuo 6 ppm iki 0,5, t.y.12 kartų, o prie srutų duobių, mėšlidžių – nuo 7,5 iki 

0,5 ppm, t.y. 14 kartų (vadovaujantis „Tvartų ir galvijų kompleksų higienizavimas ir biologiškai skaidžių atliekų 
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1 Lentelė. Esama ir planuojama situacija po plėtros (6,4% padidėjimas) 

Galvijų grupė 
Galvijų 

skaičius, vnt. 

Sutartiniai gyvuliai (SG) 

Vienas gyvūnas sudaro 

SG 
Visi gyvūnai sudaro SG 

ESAMA SITUACIJA 

Melžiamos karvės, buliai 1070 1 1070 

Prieauglis iki 1 metų 750 0,25 188 

Prieauglis 1-2 metų 900 0,7 630 

VISO: 2720  1888 

PLANUOJAMA SITUACIJA 

Melžiamos karvės, buliai 1236 1 1236 

Prieauglis iki 1 metų 996 0,25 249 

Prieauglis 1-2 metų 747 0,7 523 

VISO: 2979  2008 

 

 
tvarkymas, taikant biotechnologinius metodus Nr. 1PM-PV-11-1-006991-PR001“. Specialiųjų probiotinių kompozicijų 

(SPK) naudojimo rekomendacijos, Kaunas 2013 m.). Gamintojų skelbiamais duomenimis „SCD Odor Away“ kvapus 

sumažina iki 96 % (http://probiotikai.net/?did=77397). 
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1 pav. Esama situacija bendrovės galvijų ūkyje: esami pastatai ir statiniai 
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2 pav. Planuojama situacija (esami, griaunami/rekonstruojami, planuojami pastatai) 



 
  

  11 

2 Lentelė. Planuojama situacija ir jos detalizavimas (kiekiai,  laikymas, tvartai) 

Tvarto 

Nr. 
Tvartas Galvijų kategorija Vnt. 

Viso, 

vnt. 

Gyvulių 

skaičius, 

atitinkanti

s SG 

Sutartinių 

gyvulių 

skaičius 

SG 

Mėšlo 

kategorija  

Ganymas 

01 Planuojamas 

naujas 

Melžiamos karvės 249 249 1 249 Skystas 

mėšlas 

Neganomi 

02 Rekonstruo-

jamas 

(griaunamas 

esamas ir 

statomas 

naujas) 

Užtrūkusios karvės, 

besiveršiuojančios ir 

sergančios 

240 240 1 240 Tirštas 

mėšlas 

Diendaržis 

03 Rekonstruo-

jamas 

(griaunamas 

esamas ir 

statomas 

naujas) 

Melžiamos karvės 249 249 1 249 Skystas 

mėšlas 

Neganomi 

04 Planuojamas 

naujas 

Melžiamos karvės 249 249 1 249 Skystas 

mėšlas 

Neganomi 

05 Esamas Melžiamos karvės 249 249 1 249 Skystas 

mėšlas 

Neganomi 

13-1 Esamas Veršeliai iki 1 m. 

(Telyčios nuo 6 iki 12 

mėn.) 

249  

 

747 

0,25 62,25 Tirštas 

mėšlas 

Neganomi 

Prieauglis nuo 1 iki 2 

m. (Telyčios nuo 12 iki 

15 mėn.) 

120 0,7 84 Tirštas 

mėšlas 

Neganomi 

Prieauglis nuo 1 iki 2 

m. (Apvaisintos 

telyčios nuo 15 iki 24 

mėn.) 

378 0,7 264,6 Skystas 

mėšlas 

Neganomi 

13-2 Esamas Veršeliai iki 1 m. 

(Veršeliai ir buliukai 

nuo 6 iki 12 mėn.) 

249  

498 

0,25 62,25 Tirštas 

mėšlas 

Diendaržis 

Prieauglis nuo 1 iki 2 

m. (Buliukai nuo 12 iki 

18 mėn.) 

249 0,7 174,3 Tirštas 

mėšlas 

Diendaržis 

14 Planuojamas 

naujas 

 

Veršeliai iki 1 m. 

(Veršeliai iki 6 mėn.) 

498 498 0,25 124,5 Tirštas 

mėšlas 

Diendaržis 

VISO 2979  2979  - 2008 SG - 
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) 

Po plėtros keisis ir pastatų bei statinių kiekis. Pokyčiai numatomi pietinėje bendrovės 

dalyje ir jie pateikti lentelėje. 

3 Lentelė. Statiniai: esama situacija ir planuojama situacija 

Esami pastatai ir statiniai bei įrenginiai Planuojami pastatai ir statiniai bei įrenginiai 

 

Bendrovės teritorijoje yra: 

 

• penki galvijų tvartai (13-1, 05, 03, 02 ir 13-

2); 

• skysto mėšlo lagūna; 

• dvi tiršto mėšlo mėšlidės; 

• mechaninės dirbtuvės, mechanizacijos 

kiemas, kuro sandėlis ir degalinė; 

• grūdų sandėliai; 

• septynios silosinės; 

• daržinės; 

• eksploatuojami du vandens gręžiniai: 6 

m3/val. našumo vandens gręžinys Nr. 3268 ir 

naujas 10 m3/val. vandens gręžinys Nr. 

68288 (atlikti vandens tyrimai rodo, kad 

vandens kokybė gera, leistinos normos 

neviršijamos).  

 

 

Bendrovės teritorijoje numatomi: 

 

• trys nauji tvartai 04, 01 ir 14; 

• numatoma nugriauti 02 ir 03 tvartus ir juos 

atstatyti naujai; 

• trys skysto mėšlo rezervuarai: 

➢ 09* (pagal projektuotojų numeraciją) 

- 7500 m3 dengtas tentu; 

➢ 09 (pagal  projektuotojų numeraciją) – 

3600 m3  dengtas tentu; 

➢ 09** (pagal projektuotojų numeraciją) 

- 7500 m3 dengtas tentu, gylis - 6 m, 

aukštis nuo žemės paviršiaus – 2 m. 

• srutų siurblinė; 

• srutų separatorius (su separuoto mėšlo 

stogine); 

• planuojama išplėsti mėšlidę iki 8000 m2 ir 

uždengti stogu; 

• paviršinių nuotekų tinklai su išleistuvu į 

gamtinė aplinką. Pirmiausiai vanduo pateks į 

vieną iš priešgaisrinių rezervuarų, o 

perteklius -  į melioruotą Sulevėlės upelį; 

• nuotekos nuo asfaltuotų dangų, silosinių – į 

srutų rezervuarus; 

• lietaus nuotekos nuo dengtos pagrindinės 

mėšlidės, bus infiltruojamos į gruntą; 

• lietaus nuotekos nuo13-2, 14 tvartų 

(prieauglis) – į priešgaisrinį rezervuarą, o 

perteklius - infiltruojamas į gruntą. 

 

  
Esama situacija - bendrovės pietinė dalis 

 

Planuojamos plėtra – bendrovės  pietinė dalis 
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Bendrovės galvijų ūkis yra pietinėje Okainių kaimo dalyje, apie 16 km atstumu nuo Kėdainių, 

apie 10 km atstumu nuo Šėtos, apie 4,2 km atstumu nuo Pavermenio, apie 3,5 km nuo magistralinio 

kelio A8 Panevėžys – Aristava – Sitkūnai. Bendrovės galvijų ūkis ribojasi Gerdvilų ir Karališkąja 

gatvėmis, žemės ūkio paskirties žemėmis, priartėja prie gyvenamųjų namų. 

Artimiausi gyvenamieji namai: Šeši artimiausi gyvenamieji namai, nutolę apie 77-194 m 

atstumu nuo bendrovės statinių (tvartų arba mėšlidžių). Okainių kaime be adreso esantys du 

gyvenamieji namai Gerdvilų gatvėje nutolę ~77-87 m, gyvenamasis namas Gerdvilų g. 2 nutolęs 

~88 m, gyvenamasis namas Gerdvilų g. 8 nutolęs ~164 m, gyvenamasis namas Gerdvilų g. 10 

nutolęs ~194 m, gyvenamasis namas Karališkoji gatvė 17 nutolęs ~180 m. 

Ateityje, Okainių ŽŪB artimiausiai esančius (77-87 m nutolusius) du gyvenamuosius namus, 

kurie neturi adreso planuoja įsigyti, atlyginant gyventojams už turtą. 

 

3 pav. Artimiausi gyvenamieji namai 

 

Artimiausias mokslo paskirties pastatas – Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla 

(Kėdainių r. sav., Pavermenio k., Gaisrų g. 1) – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi 

~4,6 km atstumu šiaurės kryptimi. 

Artimiausias gydymo paskirties pastatas – viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos 

priežiūros centro Lančiūnavos ambulatorijos Okainių medicinos punktas (Kėdainių r. sav., Okainių 

k., Karališkoji g. 38) – nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs ~740 m atstumu šiaurės 

kryptimi. 
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Artimiausias religinės paskirties pastatas – Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčia 

(Kėdainių r. sav., Truskavos mstl., Truskavos g. 12A) – nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo 

nutolusi ~6 km atstumu šiaurės kryptimi. 

Artimiausias kultūros paskirties pastatas –Truskavos kultūros centras (Kėdainių r. sav., 

Pavermenio k., Derliaus g. 5) – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs kiek daugiau kaip 5 

km atstumu šiaurės kryptimi. 

Artimiausi administracinės paskirties pastatai: Okainių bendruomenės centras (Kėdainių r. 

sav., Okainių k., Karališkoji g. 42) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs ~640 m 

atstumu šiaurės kryptimi; Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Truskavos seniūnija bei 

Truskavos paštas (Kėdainių r. sav., Pavermenio k., Liepų g. 2) nuo planuojamos ūkinės veiklos 

sklypo nutolę ~5 km atstumu šiaurės kryptimi. 

Artimiausias maitinimo paskirties pastatas – parduotuvė baras UAB „Antanukas“ 

(Kėdainių r. sav., Truskavos mstl., Truskavos g. 16) – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos 

nutolęs kiek daugiau kaip 6 km atstumu šiaurės kryptimi. 

Artimiausių viešbučių  ir/ar poilsio paskirties pastatų bei sporto paskirties pastatų 

Kėdainių rajono savivaldybės Truskavos seniūnijos ribose nėra.  

Prie PŪV yra Okainių senosios kapinaitės Beržytės g. 2, kurios yra kultūros paveldo objektas 

ir nutolusios apie 58 m atstumu. Visoms senosioms kapinės, pagal 1992 m. gegužės 12 d. 

Vyriausybės nutarimą Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XIX 

skyrių „Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos“ numatyta 50 m. apsaugos nuo 

fizinio poveikio zona, kurioje draudžiama atlikti darbus, deformuojančius gruntą ir sukeliančius jo 

vibraciją, statyti statinius, atlikti kitokius darbus, galinčius pakenkti nekilnojamosioms kultūros 

vertybėms ar jų teritorijoms. PŪV šios vertybės reglamentų nepažeidžia. 

Sujungus, perpirkus dalį sklypų PŪV teritoriją sudaro 4 sklypai iš viso 36,8665 ha (kad. Nr. 

5353/0005:44 plotas 9,9054 ha; 5353/0004:90 plotas 7,9118 ha; 5353/0004:78 plotas 12,7586 ha; 

5353/0004:91 plotas 6,2907 ha). 

Visų sklypų paskirtis  - žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės 

sklypai. Po plėtros sklypų paskirtis nesikeis, nes joje ir toliau bus vykdoma žemės ūkio veikla. 

Sklypai nuosavybės teise priklauso Okainių ŽŪB.   

Vandens tiekimas, suvartojimas. Per metus sunaudojama apie 50 000 m3 vandens, 

planuojama, kad po plėtros metinis vandens poreikis sieks apie 62 214 m3. Šiuo metu bendrovė 

eksploatuoja 6 m3/val. našumo vandens gręžinį Nr. 3268, kurio vanduo naudojamas tik gyvuliams.  

 Didėjantiems vandens poreikiams patenkinti rengiant atrankos dokumentus buvo 

suplanuotas naujas giluminis gręžinys iki 100 m gylio, 10 m3/val. našumo. Patikslinama, kad šis 

gręžinys jau išgręžtas ir įregistruotas Lietuvos geologijos tarnyboje, naujo gręžinio Nr. 68288. 

Naujas gręžinys naudojamas tiek gyvuliams, tiek darbuotojams. Okainių k, gyvenatojams šio 

gręžinio vanduo netiekiamas. Šiam gręžiniui yra atlikti vandens tyrimai, kurių rezultatai rodo, kad 

normos neviršijamos, vanduo tinkamas naudoti. 

Senajam gręžiniui Nr. 3268, kurio vanduo naudojamas tik gyvuliams vandens tyrimai 

nebuvo atliekami, tačiau jo kokybė taip pat yra tinkama, kadangi vanduo išgaunamas iš to pačio 

vandeningo sluoksnio kaip ir naujasis gręžinys, kuriam atlikti kokybės tyrimai. 
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Per parą iš gręžinių gali būti išgaunama 384 m3 vandens, per metus – 140 160 m3. 

Bendrovės veiklai reikalingi 63 tūkst.m3 geriamo vandens, o galima išgauti – 140 tūkst.m3, todėl 

vandens poreikis yra ir bus pilnai patenkinamas. Naudojamo vandens kiekis apskaitomas vandens 

skaitliukais.  

Buitinės nuotekos. Per metus susidarys  228 m3 buitinių nuotekų, kurios uždaru vamzdynu 

bus tiekiamos į srutų rezervuarą 09*, 09** ar lagūną ir ten laikomos, kol vėliau kartu su srutomis 

išlaistomos žemės ūkio laukuose. 

Paviršinės lietaus nuotekos. Paviršinės nuotekos nuo tiršto (kieto) mėšlo aikštelių, 

mėšlidžių, silosinių bus surenkamos latakais ir kaupiamos skysto mėšlo rezervuaruose, kadangi 

„Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklių“ 163 punktas nurodo, kad 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. Vėliau kaip srutos 

išlaistomos žemės ūkio laukuose. Planuojama, kad susidarys 16 174 m3/metus paviršinių lietaus 

nuotekų. 

Gamybinių ir paviršinių nuotekų kiekis. Šiuo metu skystas mėšlas laikomas lagūnoje. Jos 

talpa – 14 795 m3. Lagūna atvira. Po plėtros gamybinės ir paviršinės nuotekos sudarys 56 tūkst. 

m3/metus. Gamybinės nuotekos kaupiamas 3 projektuojamuose srutų rezervuaruose ir esamoje 

lagūnoje, vėliau išlaistomos žemės ūkio laukuose. Per pusmetį susidarys 28,0 tūkst. m3 srutų, o 

turimų ir planuojamų talpyklų tūris sieks net 33,5 tūkst. m3, todėl Okainių ŽŪB turi pakankamai 

vietos skystam mėšlui laikyti 6 mėnesius. 

Tirštas (kietas) mėšlas. Turimų mėšlidžių tūris sudaro 9107 m3, o po plėtros susidarys 7922 

m3 tiršto mėšlo, todėl bendrovė taip pat turi pakankamai vietos laikyti tirštą mėšlą 6 mėnesius.  

 Šilumos energijos tiekimas. Tiek esami, tiek planuojami tvartai yra ir išliks šalto tipo, 

pastatų šildymas neplanuojamas, energijos poreikio ir kuro deginimo šilumos gamybai nebus. 

Kuro sunaudojimas. Per metus bendrovės teritorijoje manevruojanti technika 7 

traktoriai/krautuvai ir grūdų džiovykloje sudeginama ~392,6 tonas dyzelinio kuro. Po plėtros 

numatoma, kad bus sunaudojama apie 470 t/metus dyzelinio kuro. 

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Susisiekimas geras: Okainių ŽŪB teritorija išsidėsčiusi 

šalia rajoninio kelio 2001 Šėta-Okainiai-Truskava, kuris šiaurėje už ~5,5 km įsijungia į magistralinį 

kelią A8 Sitkūnai–Panevėžys,  o pietuose, už ~12 km, Šėtos miestelyje įsijungia į krašto kelią Nr. 

145 Kėdainiai – Šėta – Ukmergė. Okainių ŽŪB teritorija vakaruose ribojasi su Gerdvilų gatve, 

šiaurėje su Beržytės gatve. Teritorijoje prie tvartų, mėšlidžių, srutų rezervuarų įrengtos asfaltuotos 

dangos, patogūs privažiavimai ir vietos autotransporto manevravimui. 

Infrastruktūra. Nagrinėjamoje teritorijoje gerai išvystyta infrastruktūra, įrengtos visos 

reikiamos vietinės komunikacijos. Prie kiekvieno tvarto įrengtos privažiavimo aikštelės. Abiejose 

pastatų galuose yra vietos technikos manevravimui. 

Eksploatuojamas esamas vandens gręžinys, yra buitinių, gamybinių bei paviršinių nuotekų 

tinklai, buitinės patalpos. Reikiamam elektros energijos tiekimui įrengta elektros pastotė-

transformatorinė 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. Kaip iki šiol, po plėtros visos ūkinės 

veiklos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų 

tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), perduodamos pagal sutartis atliekas 
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tvarkančiai ir transportuojančioms įmonėms, kurios yra registruotos atliekas tvarkančių įmonių 

registre.  

Statybos metu susidarančios atliekos statybos metu bus laikomos statybos vietoje, tam 

skirtoje aikštelėje, o surūšiuotos bus priduotos atestuotiems atliekų tvarkytojams. Planuojami 

nugriauti du tvartai, kurių vietoje bus pastatyti nauji (griovimo metu susidariusios atliekos ir kiekiai 

pateikiami žemiau pateiktoje lentelėje). Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos 

žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, 

teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos „Atliekų tvarkymo taisyklėse“ ir „Atliekų susidarymo ir 

tvarkymo apskaitos ir ataskaitų taisyklėse“ nustatyta tvarka. Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, 

statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad 

statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba pateikta statytojo pažyma apie 

neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. 

Kritę gyvūnai, pagal nustatytą tvarką, priduodami UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ 

kaip šalutiniai gyvūniniai produktai: planuojama, kad per metus gali susidaryti apie 20 t kritusių, 

apie 1,5 t abortinių gyvulių. 

Panaudotų vaistų buteliukai, švirkštai, kita medicininė įranga renkami atskirai ir 

priduodami kodu 18 01 03*, kaip pavojingos atliekos. Radioaktyvių atliekų nesusidarys. 

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ 

VISUOMENĖS SVEIKATAI 

Aplinkos oro tarša. Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė 

įranga ADMS 4.2 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija).ADMS 

4.2 modeliavimo sistema įtraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, 

sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos 

orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 2008 

m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200). Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas buvo atliktas dviem 

variantais: 1 variantas – vertinta tik bendrovės sudaroma oro tarša; 2 variantas – vertinta bendrovės 

oro tarša kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu. 

4 Lentelė. Okainių žemės ūkio bendrovė ūkinės veiklos metu išmetamų teršalų sklaidos modeliavimo 

rezultatai 

Teršalas ir skaičiuotinas 

laikotarpis 
Ribinė vertė  

Tik bendrovės tarša (1 var.) Kartu su foniniu užterštumu (2 var.) 

Didžiausia 

koncentracija 

Koncentracija, 

ribinės vertės 

dalimis 

Didžiausia 

koncentracija 

Koncentracija, 

ribinės vertės 

dalimis 

Amoniako 24 valandų 

vidurkio 100-asis 

procentilis 

40 µg/m³ 82,54 µg/m³ 2,06 - - 

Amoniako valandos 

98,5-as procentilis 
200 µg/m³ 115,8 µg/m³ 0,579 - - 

NO2 metų vidurkis 40 µg/m³ 9,816 µg/m³ 0,245 13,22 µg/m³ 0,330 

NO2 1 valandos 99,8-as 

procentilis 
200 µg/m³ 65,61 µg/m³ 0,328 69,02 µg/m³ 0,345 
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Teršalas ir skaičiuotinas 

laikotarpis 

Ribinė vertė  Tik bendrovės tarša (1 var.) Kartu su foniniu užterštumu (2 var.) 

Kvapų valandos 98,08-

as procentilis 
8 OUE/m³ 

16,25 

OUE/m³ 
2,03 - - 

KD10 metų vidurkis 40 µg/m³ 33,13 µg/m³ 0,828 42,53 µg/m³ 1,06 

KD10 24 valandų 90,4-as 

procentilis 
50 µg/m³ 43,46 µg/m³ 0,869 52,86 µg/m³ 1,06 

KD2,5 metų vidurkis 20 µg/m³ 18,69 µg/m³ 0,935 26,29 µg/m³ 1,31 

SO2 metų vidurkis 20 µg/m³ 
0,01398 

µg/m³ 
0,001 2,214 µg/m³ 0,111 

SO2 24 valandų 99,2-as 

procentilis 
125 µg/m³ 0,1506 µg/m³ 0,00120 2,351 µg/m³ 0,0188 

SO2 1 valandos 99,7-as 

procentilis 
350 µg/m³ 1,724 µg/m³ 0,00493 3,924 µg/m³ 0,0112 

LOJ pusės valandos 

100-asis procentilis 
1000 µg/m³ 275,7 µg/m³ - - - 

LOJ 24 valandų vidurkio 

100-asis procentilis 
1000 µg/m³ 256,6 µg/m³ - - - 

 

Oro teršalų modeliavimo išvados. Atlikto teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai  rodo, kad 

gyvenamojoje aplinkoje ir ties SAZ ribomis Okainių žemės ūkio bendrovę susidaranti oro tarša 

neviršija ribinių verčių nustatytų pagal Europos sąjungos ir nacionalinius kriterijus. 

Didžiausia 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio amoniako pažemio sudaroma ties SAZ 

riba – 9,49 µg/m³ (0,237 RV). 

Didžiausia valandos 98,5-o procentilio amoniako pažemio koncentracija sudaroma ties SAZ 

riba – 8,08 µg/m³ (0,04 RV). 

Didžiausia metų vidutinė NO2 pažemio koncentracija sudaroma ties SAZ riba – 0,20 µg/m³ 

(0,005 RV). 

Didžiausia 1 valandos 99,8-o procentilio NO2 pažemio koncentracija sudaroma ties SAZ riba 

– 6,26 µg/m³ (0,031 RV). 

Didžiausia metų vidutinė KD10 pažemio koncentracija sudaroma ties SAZ riba – 0,98 µg/m³ 

(0,025 RV). 

Didžiausia metų vidutinė KD2,5 pažemio koncentracija sudaroma ties SAZ riba – 0,56 µg/m³ 

(0,028 RV). 

Didžiausia pusės valandos 100-ojo procentilio LOJ pažemio koncentracija ties SAZ riba – 

89,49 µg/m³. 

Didžiausia 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio LOJ pažemio koncentracija sudaroma ties 

SAZ riba – 41,71 µg/m³. 

Didžiausia metų vidutinė SO2 pažemio koncentracija ties SAZ riba – 0,002 µg/m³ (0,000 

RV). 

Didžiausia 24 valandų 99,2-o procentilio SO2 pažemio koncentracija sudaroma ties SAZ riba 

– 0,23 µg/m³ (0,002 RV). 

Didžiausia 1 valandos 99,7-o procentilio SO2 pažemio koncentracija sudaroma ties SAZ riba 

– 0,03 µg/m³ (0,000 RV). 

 

Kvapai. Numatomi šie kvapo taršos šaltiniai: tvartai, mėšlidės, srutų talpos (rezervuarai, 

lagūna), silosinės.  
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Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų vertinimo kriterijus – 

europinis kvapo vienetas. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 

aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3, HN121:2010 Kvapo koncentracijos ribinė 

vertė gyvenamosios aplinkos ore, Žin., 2010, Nr.120-6148; TAR, 2016-03-23, Nr.5756). Europinis 

kvapo vienetas – kvapiosios medžiagos (kvapiųjų medžiagų) kiekis, kuris išgarintas į 1 kubinį 

metrą neutraliųjų dujų standartinėmis sąlygomis sukelia kvapo vertintojų grupės fiziologinį atsaką 

(aptikimo slenkstis), ekvivalentišką sukeliamam vienos europinės pamatinės kvapo masės (EROM), 

išgarintos į vieną kubinį neutraliųjų dujų metrą standartinėmis sąlygomis. 

Nustatant sanitarinę apsaugos zoną buvo atlikti faktiniai kvapų matavimai iš karvių tvarto, 

esamos skysto mėšlo lagūnos, esamos kieto mėšlo mėšlidės ir esamos silosinės. Kvapo 

koncentracijos nustatymo protokolasNr. Ch 9834/2019 – 9837/2019. Pagal gautus rezultatus 

sumodeliuoti kvapai, taikyta kvapų mažinimo priemonė – probiotikai.  

Kvapų modeliavimo išvados. Kvapo sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad prie 

artimiausių gyvenamųjų namų viršijimai dėl kvapų nenumatomi. Kvapai modeliuoti pagal atliktus 

faktinius matavimus bei taikant priemones. Kvapo sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad prie 

artimiausių gyvenamųjų namų viršijimai dėl kvapų nenumatomi. Kvapai modeliuoti pagal atliktus 

faktinius matavimus bei taikant priemones. Didžiausia koncentracija sudaroma ties SAZ riba – 0,89 

OUE/m³ (0,111 RV). Naudojant probiotikus gyvenamosiose aplinkose  nepasiekiama nei Lietuvoje 

taikoma ribinė 8 OUE/m³  nei 5 OUE/m³ vertė, kuri bus reglamentuojama nuo 2024 m. 

Triukšmas. Bendrovėje triukšmą kelia tiek transportas, kuriuo pristato pašarus, kreikia 

šiaudais, perveža veršelius, veršingas telyčias, išveža pieną, šalina mėšlą, išveža šalutinių gyvūnų 

produktus,  krauna silosą, atvažiuoja ir išvažiuoja darbuotojai.,  tiek ir stacionarūs taršos šaltiniai – 

grūdų elevatoriai. Ūkyje darbai atliekami su 7 traktoriais, kurių kiekis po plėtros nesikeis. 

Prognozuojama, kad padidėjus karvių skaičiui pienovežių skaičius išaugs iki 2 vnt.  

Įvertintas esamo ūkio keliamas triukšmas, prognozuojamas triukšmas po plėtros, įvertintas 

ir foninis triukšmas, kurį sukelia valstybinis rajoninės reikšmės kelias 2001.  

Triukšmo lygis nuo PŪV artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (namas be adreso Gerdvilų 

gatvėje už ~80 m) sieks dienos metu 46,5 dB(A), vakaro metu 40,5 dB(A), nakties metu 40,5 

dB(A), Ldvn 48,4 dB(A); kitoje artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (namas už ~86 m) Gerdvilų 

g. 2 sieks dienos metu 48,2 dB(A), vakaro metu 44,2 dB(A), nakties metu 44,2 dB(A), Ldvn 51,3 

dB(A). Didžiausias triukšmo lygis ties SAZ riba Ldienos metu 54,4 dB(A), Lvakaro metu 43,3 

dB(A), Lnakties metu 43,3 dB(A), paros 53,6 dB(A). Triukšmo lygis už PŪV teritorijos ribų 

esančiose artimiausiose gyvenamosiose aplinkose po plėtros atitiks triukšmo ribines vertes pagal 

HN 33:2011. 

Atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA A 4.6“ paketo parodė, kad  vykdant veiklą, 

triukšmo ribinių verčių viršijimai artimiausiose gyvenamosiose aplinkose 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.  
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1 pav. Artimiausi gyvenamieji namai, prie kurių apskaičiuoti triukšmo lygiai 

 

2 pav. Planuojamos situacijos stacionarūs triukšmo šaltiniai ir mobilių šaltinių judėjimo 

trajektorijos 

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 

metų pradžioje Kėdainių rajono savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius siekė 1 177. Nuo 

2018 metų pradžios iki 2019 metų pradžios šių subjektų skaičius aukščiau nurodytoje savivaldybėje 
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padidėjo 20 vienetų. Veikiančių ūkio subjektų didėjimo tendencija 2018–2019 metų pradžios 

laikotarpiu taip pat stebima tiek visoje Kauno apskrityje, tiek ir visoje Lietuvoje. 2018 metų 

pradžioje veikiančių ūkio subjektų skaičius Kauno apskrityje siekė 21 149 (Lietuvoje – 104 117), o 

2019 metų pradžioje – 21 522 (Lietuvoje – 105 093). 2019 metų pradžioje veikiančių ūkio subjektų 

skaičius pagal ekonominės veiklos rūšį (EVRK 2 red., sekcijų lygiu) „A Žemės ūkis, miškininkystė 

ir žuvininkystė“ Kėdainių rajono savivaldybėje siekė 71, Kauno apskrityje – 418, o visoje mūsų 

šalyje – 2 335. Pažymėtina, kad 2019 metų pradžioje veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal 

ekonominės veiklos rūšį (EVRK 2 red., ženklų lygiu) „A01 Augalininkystė ir gyvulininkystė, 

medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“ Kėdainių rajono savivaldybėje siekė 43, Kauno apskrityje – 

230, Lietuvoje – 1 167. Analizuojant rodiklius, susijusius su 2018–2019 metų pradžioje 

įregistruotais ūkio subjektais pagal ekonominės veiklos rūšį (EVRK 2 red., sekcijų lygiu) „A Žemės 

ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“, stebima neženkli šių subjektų skaičiaus didėjimo tendencija 

tiek Kėdainių rajono savivaldybėje (nuo 104 (2018 metų pradžioje) iki 105 (2019 metų pradžioje)), 

tiek Kauno apskrityje (nuo 642 (2018 metų pradžioje) iki 655 (2019 metų pradžioje)), tačiau visoje 

Lietuvoje aukščiau nurodytu laikotarpiu įregistruotų ūkio subjektų skaičius sumažėjo nuo 3 805 

(2018 metų pradžioje) iki 3 784 (2019 metų pradžioje). 

Analizuojant 2019 metų pradžioje Kėdainių rajono savivaldybėje veikiančius ūkio subjektus 

pagal darbuotojų skaičių juose, matyti, jog kiek daugiau kaip du trečdalius (68,0 proc.) šių subjektų 

sudaro tie, kuriuose dirba iki 4 darbuotojų, mažiau nei šeštadalyje (14,7 proc.) – 5–9 darbuotojai, o 

likusioje dalyje veikiančių subjektų dirba nuo 10 iki 1 000 ir daugiau darbuotojų. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galima teigti, jog Kėdainių rajono Okainių žemės 

ūkio bendrovės planuojama ūkinė veikla turės teigiamą poveikį tiek ekonominiu, tiek socialiniu 

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: 

• ūkinė veikla bus vykdoma užtikrinant teisės aktuose ir/ar kituose dokumentuose 

keliamus reikalavimus tokio pobūdžio veikloms; 

• sklypai, kuriuose planuojama ūkinė veikla, bus naudojami atsižvelgiant į pagrindinę 

žemės naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą; 

• galimi konfliktai dėl kitų sveikatai įtaką darančių veiksnių (aplinkos oro taršos, 

triukšmo, kvapų ir kt.) nenumatomi, kadangi šių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos teisės 

aktuose, artimiausiose gyvenamosiose aplinkose viršijamos nebus. 

 

 

5. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ PLANUOJAMOS 

ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS  

Ūkyje numatoma pradėti naudoti ir probiotikus SCD Odor Away pagal „Specialių 

probiotinių kompozicijų  (SPK) naudojimo rekomendacijas“ (išleistas Lietuvos Respublikos Žemės 

ūkio rūmų). 

Atlikus ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (aplinkos oro teršalų, 

kvapų, triukšmo modeliavimą), nustatyta, jog objekto eksploatacijos metu į aplinkos orą išmetamų 
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teršalų, skleidžiamų kvapų bei triukšmo ribinės vertės, reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, 

artimiausiose gyvenamosiose aplinkose nebus viršijamos. Atkreiptinas dėmesys, kad po plėtros ir 

modernizacijos vykdant ūkinę veiklą bus naudojamos šiuolaikiškos, kokybiškos, aplinkai ir 

sveikatai saugios medžiagos, technologijos bei kitos priemonės. Numatomos taikyti šios poveikio 

mažinimo priemonės: 

• Pagal „Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklių“ 163 punktą ir pagal 

„Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosauginių reikalavimų aprašo“ 31.2 punkto 

reikalavimą, švarios paviršinės nuotekos neturi patekti į paviršinių nuotekų nuo 

potencialiai teršiamų teritorijų tvarkymo sistemą, todėl švarias lietaus (paviršinės) 

nuotekas nuo visų stogų ir švarių teritorijos dangų planuojama išleisti į 

priešgaisrinius rezervuarus, o perteklių į Sulevėlės upelį ir infiltruoti į gruntą. 

Valymo įrenginių neplanuojama statyti. Bus įrengti nauji lietaus nuotekų tinklai. 

• Užterštos lietaus (paviršinės) nuotekos nuo mėšlo saugojimo aikštelės, užterštų 

kelio dangų bei silosinių planuojama nuvedamos į skysto mėšlo rezervuarus ir 

lagūną. 

• Susidaręs tirštas mėšlas kaupiamas tiršto mėšlo mėšlidėse, o skystas mėšlas 

planuojamuose trijuose rezervuaruose ir esamoje lagūnoje, o tūris užtikrina per 6 

mėn. ūkyje susidarančio kiekio saugojimą. Veiklos metu susidaręs mėšlas 

skleidžiamas laukuose. 

• Atsiradus trims srutų rezervuarams, pirmiausia skystu mėšlu bus pildomi jie, o tik 

paskiausiai esama lagūna, kurios tarša, sunkiausiai kontroliuojama ir valdoma. 

• Planuojama naudoti probiotikus SCD Odor Away, mažinančiais amoniako ir kvapų 

taršą. Kvapo emisija dėl probiotikų naudojimo karvidėse vidutiniškai sumažėja apie 

12 kartų, o prie srutų duobių, mėšlidžių – apie 14 kartų. 

• Skysto mėšlo rezervuarai numatomi uždengti tentais, lagūna dengiama šiaudų 

sluoksniu. 

• Tirštas (kraikinis) mėšlas bus laikomas dvejose mėšlidėse, o separuotas – stoginėje 

prie separatorinės. Pagrindinę mėšlidę nuo lietaus patekimo saugos stacionarus 

stogas. Pagrindinė mėšlidė bus uždengta stogu. Tai sumažins kvapų, oro teršalų 

sklidimą ir apsaugos nuo lietaus. Susidarys mažesnis srutų kiekis nutekamuosiuose 

srutų šuliniuose, mažesnis srutų kiekis pateks į skysto mėšlo rezervuarus ir lagūnas. 

 

 

6. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO 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 1200 sutartinių gyvulių (SG)), planuojamai ūkinei veiklai 

reglamentuojamas sanitarinės apsaugos zonos dydis – 500 metrų. 
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500 m atstumu nuo jau esamų galvijų bendrovės pastatų ir įrenginių SAZ plotas sudaro 

apie 160 ha plotą į kurį patenka tiek Okainių ŽŪB, tiek kiti privatūs sklypai.  

Okainių ŽŪB valdomas pieninių galvojų ūkis yra dar nuo sovietinių laikų, todėl 

formuojant / grąžinant aplinkinius sklypus, registrų išrašuose turėjo būti įrašytas Specialiųjų žemės 

ir miško naudojimo sąlygų „XV punktas. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais 

prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos“. 

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.  

Ataskaita buvo parengta ir viešinimas buvo pradėtas dar 2019 m., oficialus viešinimas 

visuomenei vyko nuo 2019 m. gruodžio 16 d., todėl SAZ ribos tikslinamos vadovaujantis tuo metu 

galiojusiomis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygos. PVSV procesas pradėtas dar iki 

naujojo Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įsigaliojimo nuo 2020-01-01. 

Nuo 2020 m. SAZ nustatomas pagal naują Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 4 

priedą Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su prie jų esančiais mėšlo ir srutų kaupimo 

įrenginiais arba be jų sanitarinės apsaugos zonų dydis, pagal kurį Okainių ŽŪB reglamentuojamas 

sanitarinės apsaugos zonos dydis išlieka toks pat kaip ir buvo anksčiau – 500 metrų. 

Nacionalinė žemės tarnyba yra pateikusi išaiškinimą dėl SAZ įregistravimo, o Kėdainių 

NŽT skyrius pateikė neprieštaravimą/sutikimą dėl specialiųjų sąlygų įrašymo aplinkiniuose 

sklypuose. 
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3 pav. Pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas taikoma 500 m SAZ nuo sovietinių 

laikų esamam galvijų ūkiui 

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 –  Kėdainių r. Okainių 

Žemės ūkio bendrovės galvijų ūkio plėtrai, adresu Okainių kaimas, Truskavos sen., Kėdainių r. 

sav.– nustatyti 119 ha ploto siekiančias sanitarinės apsaugos zonos ribas.  

SAZ nuo teorinės 500 m zonos (apima ~160 ha plotą), rekomenduojama sumažinti iki 119 

ha. Į SAZ patenka: 
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• Okainių ŽŪB valdomi sklypai, kuriuose planuojama veikla (kad. Nr. 5353/0005:44 plotas 

9,9054 ha; 5353/0004:90 plotas 7,9118 ha; 5353/0004:78 plotas 12,7586 ha; 5353/0004:91 

plotas 6,2907 ha) iš viso 36,8665 ha. 

• Kiti sklypai patenkantys į SAZ: 5353/0004:92; 5353/0004:88; 5353/0004:87; 

5353/0004:428; 5353/0004:299; 5353/0004:260; 5353/0004:13; 5353/0004:106; 

5353/0004:389; 5353/0005:320; 5353/0005:111; 5353/0005:42; 5353/0005:33; 

5353/0005:106; 5353/0005:20; 5353/0005:38; 5353/0005:301; 5353/0002:318; 

5353/0002:289; 5353/0002:105; 5353/0002:30; 5353/0002:106; 5353/0002:454; 

5353/0002:441; 5353/0002:483; 5353/0002:110; 5353/0002:102; 5353/0002:474; 

5353/0002:303; 5353/0002:411; 5353/0002:256; 5353/0002:87; 5353/0002:456; 

5353/0002:348; 5353/0002:415; 5353/0002:440; 5353/0002:453; 5353/0002:100; 

5353/0001:126; 5353/0001:469; 5353/0001:470. 

Okainių ŽŪB valdomas galvijų ūkis yra dar nuo sovietinių laikų, todėl aplinkiniuose 

sklypuose (priklausančiuose ne tik Okainių ŽŪB, bet ir tretiems asmenims) jau yra arba turi būti 

įrašytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų „XV punktas. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai 

gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos 

zonos“. Nacionalinės žemės tarnybos Kėdainių skyrius pateikė raštišką sutikimą dėl specialiųjų 

sąlygų tuose sklypuose,  kuriuose formuojant sklypus nebuvo įrašyta specialioji sąlyga.  

Į SAZ anksčiau pateko ir SAZ ribose išlieka šie 7 gyvenamieji namai (Gerdvilų g. 2, 8, 10 12, 

Karališkoji g. 17 ir du gyvenamieji namai be oficialių adresų). Jie kaip ir iki šiol pateko į esamo 

galvijų ūkio sanitarinę apsaugos zoną, taip joje ir lieka. 

Planuojama ūkinė veikla atitinka Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų punkto 

reikalavimus „74. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, sanitarinėse apsaugos zonose 

draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius objektus, išskyrus objektus, 

aptarnaujančius įmonę ar ūkininko ūkį ir (ar) su įmonės ar ūkininko ūkio ūkine veikla susijusius 

objektus. Esamus pastatus, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai ir kurių sanitarinėse apsaugos zonose 

yra gyvenamųjų namų ir (ar) visuomeninių objektų, galima rekonstruoti tik įstatymuose ir kituose 

teisės aktuose nustatyta tvarka nustačius, kad ūkinė veikla nedarys neigiamos įtakos visuomenės 

sveikatai. Ši nuostata taikoma tik tuo atveju, kai rekonstravimo tikslas yra keisti ūkinės komercinės 

veiklos rūšį, didinti laikomų ūkinių gyvūnų skaičių. 

PVSV procesas pradėtas dar iki naujojo Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

įsigaliojimo nuo 2020-01-01, tad faktai buvo grindžiami tuo metu galiojusiais teisės aktais. PVSV 

ataskaitoje pateikti ankstesnių teisės aktų reglamentai neprieštarauja ir naujajam Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymui. 
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4 pav. Rekomenduojama SAZ, užkelta ant VĮ „Registrų centras“ kadastro žemėlapio ištraukos.  
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Sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžio tikslinimas pagrindžiamas šiais argumentais: 

• Atlikto teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad artimiausiose 

gyvenamosiose aplinkose ir ties SAZ riba susidaranti oro tarša neviršija ribinių 

verčių. 

• Kvapo sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, didžiausia koncentracija sudaroma 

ties SAZ riba – 0,89 OUE/m³ (0,111 RV). Naudojant probiotikus gyvenamosiose 

aplinkose  nepasiekiama nei Lietuvoje taikoma ribinė 8 OUE/m³,  nei 5 OUE/m³ 

vertė, kuri bus reglamentuojama nuo 2024 m. 

• atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA A 4.6“ paketo parodė, kad vykdant 

veiklą, triukšmo lygis nuo PŪV nei artimiausiose gyvenamosiose aplinkose nei ties 

rekomenduojamomis SAZ ribomis neviršys ribinių verčių. Didžiausias triukšmo 

lygis ties SAZ riba Ldienos metu 54,4 dB(A), Lvakaro metu 43,3 dB(A), Lnakties 

metu 43,3 dB(A), paros 53,6 dB(A). 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, viršijimų dėl triukšmo nenumatoma. 

 

 

Pažymime, kad galvijų ūkis yra suformuotas jau senai, dar sovietiniais metais, todėl 

aplinkiniuose sklypuose galioja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų „XV punktas. Pastatų, 

kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, 

sanitarinės apsaugos zonos“.  

PVSV dokumentų rengėjas UAB „Ekostruktūra“  raštu pasikreipė į Nacionalinės žemės 

tarnybos Kėdainių skyrių, kuris išdavė raštą/sutikimą, kad neprieštarauja, kad į rekomenduojamą 

SAZ patenkančiuose sklypuose būtų įrašyta specialioji sąlyga tuose sklypuose, kuriuose ji nebuvo 

įrašyta formuojant sklypus palei esamą Okainių ŽŪB galvijų fermą. 


