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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 
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apsaugos ministerijos Alytaus departamente buvo priimtas sprendimas 2018  m. lapkričio 30 d., Nr. 

(1-11 14.3.4E)BSV-28570 dėl Vidmanto Navicko planuojamos ūkinės veiklos Galvijų ūkio plėtra 

adresu Žadeikos g.2, Daugirdų k., Krokialaukio sen., Alytas r. sav. veiklos galimybių. 
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SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

2018-11-      Nr. (1-11 14.3.4 E)BSV-   

Alytus 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

Vidmantas Navickas 

(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) 

V. Žadeikos g. 2, Daugirdų k., Krokialaukio 

sen., Alytaus r. sav. 

 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto 

adresas)  

mob. tel. 8 615 43 448 

el. p. v.v.navickai@gmail.com 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, 

pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“ 

Įmonės kodas 304230247 

 

(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 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto 

adresas) 

Tel. 8 607 23 980 

El. p. info@ekostruktura.lt  

 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

Galvijų ūkio plėtra 

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  Žadeikos g.2, Daugirdų k., Krokialaukio sen., 

Alytas r. sav. 

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  
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Ūkininko ūkinė veikla vykdoma 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“. Šiame ūkyje taip pat auginami javai. 

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“. Ūkis skirtas pienininkystei, melžiamų karvių ir prieaugio auginimui bei grūdų 

auginimui, džiovinimui. Visas pagamintas pienas parduodamas pieno perdirbėjams, jo perdirbimas 

ūkyje nevykdomas ir neplanuojamas. 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.  

Ūkinė veikla ir toliau bus vykdoma ūkio teritorijoje, kurią sudaro trys sklypai (19,7319 ha 

ploto sklypas, kurio kadastrinis Nr. 3323/0004:511; 2,0181 ha sklypas, kurio kadastrinis Nr. 

3323/0004:146; 8,8615 ha sklypas, kurio kadastrinis Nr. 3323/0004:510). 

Esamame ūkyje stovi gyvenamasis namas, vienas tvartas, du skysto mėšlo rezervuarai (vienas 

jų 300 m3 talpos, kitas 3018 m3 talpos), viena mėšlidė (betonuota 15x21 m aikštelė su trimis 

atraminėmis 2 m sienomis), trys siloso tranšėjos, grūdų bokštai, garažas, pašarų sandėlis, svirnas, 

malkinė, ūkinis pastatas. 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. 

Tvartas nešildomas – šalto tipo, vėdinasi natūraliai. Tvarte ventiliatorių, skirtų vėdinimui, nėra. 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. Mėšlas išvežamas į laukus du kartus per metus, rudenį ir pavasarį, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. 

liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 "Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų 

aprašo patvirtinimo".  Esamos trys po 12x28 m dydžio siloso tranšėjos dengiamos specialia 

trisluoksne juodai balta plėvele, skirta silosuotiems pašarams, atspindinčia šviesą, atsparia 

pramušimams ir plyšimui. 

Po plėtros pastatomi nauji statiniai: 4024 m2 tvartas kartu su melžykla, tris po 12x28 m dydžio 

silosinės, kurios dengiamos ir naudojamos analogiškai esamoms, 576 m2 ploto daržinė, 7159 m3, 

40 m skersmens ir 5,7 metrų aukščio (4 m virš žemės paviršiaus ir 1,7 m po žeme) skysto mėšlo 

rezervuaras, mobili grūdų džiovykla. Planuojamame naujame 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.  

Vanduo tiekiamas iš ūkyje įrengto vandens gręžinio, kurio registro Nr. 35752. Buitinės 

nuotekos yra surenkamos ir valomos biologiniuose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose. 

Apie planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) visuomenė informuota Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys (topografinė 

nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos): 

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis metrais, taršos 

šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos sanitarinės 

apsaugos zonos ribų dydis) 

Sanitarinė apsaugos zona (toliau – SAZ) 

plotas yra 11 ha. SAZ apima tris žemės sklypus 

(kadastrinis Nr. 3323/0004:511,  kadastrinis 

Nr. 3323/0004:146, kadastrinis Nr. 

3323/0004:510). 

 
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 gyvena kartu su šeimos 

nariais. 

PŪV teritorija yra vakariniame Daugirdų 

kaimo pakraštyje. Artimiausios sodybos yra 

nutolusios 165 m (V. Žadeikos g. 4, Daugirdai), 

370 m. (T. N. Naruševičiaus g. 1, Daugirdai), 

470 m. (T. N. Naruševičiaus g. 3, Daugirdai) 

atstumu. Krokialaukio miestelis nutolęs apie 

1,7 km šiaurės vakarų kryptimi. 

Pramoninių, rekreacinių, visuomeninės 

paskirties objektų aplink PŪV nėra. 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 PŪV 

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 PŪV teritorijos nutolusi 

~2,2 km atstumu šiaurės vakarų 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 PŪV sklypo nutolusi ~1,9 km atstumu 

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

UAB „Ekostruktūra“ teigimu, pagrindiniai PŪV  sveikatai įtaką darantys veiksniai yra 

aplinkos oro tarša cheminėmis medžiagomis (anglies monoksidu, azoto dioksidu, lakiaisiais 

organiniais junginiais (toliau – LOJ), amoniaku, sieros dioksidu, kietosiomis dalelėmis KD10 ir 

KD2,5), kvapai, triukšmas.  

Atliekant teršalų išsisklaidymo atmosferos ore skaičiavimus įvertinti ūkyje esantys ir 

planuojami organizuoti ir neorganizuoti taršos šaltiniai. Teršalų išsklaidymo atmosferos ore 

skaičiavimas atliktas programa „Aermod“. Suskaičiuota didžiausia pažeminė 8 val. anglies 

monoksido koncentracija be fono sudaro 0,104 mg/m3, įvertinus foną – 0,294 mg/m3. Suskaičiuota 

didžiausia metinė azoto dioksido koncentracija be fono yra 0,936 μg/m3, įvertinus foną – 3,836 

μg/m3. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono sudaro 47,41 μg/m3, 

o įvertinus foną – 50,31 μg/m3. Suskaičiuota didžiausia metinė kietųjų dalelių KD10 koncentracija 

be fono sudaro 0,481 μg/m3, įvertinus foną – 11,48 μg/m3. Maksimali 24 val. 90,4 procentilio 

kietųjų dalelių KD10 koncentracija be fono sudaro 0,600 μg/m3, įvertinus foną – 11,60 μg/m3. 

Suskaičiuota didžiausia pažeminė metinė kietųjų dalelių KD2.5 koncentracija be fono sudaro 0,296 

μg/m3, įvertinus foną – 6,296 μg/m3. Suskaičiuota didžiausia 1 valandos 99,7 procentilio sieros 

dioksido koncentracija be fono sudaro 39,47 μg/m3, įvertinus foną – 39,77 μg/m3. Maksimali 24 

val. 99,2 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono sudaro 19,65 μg/m3, įvertinus foną – 

19,95 μg/m3. Suskaičiuota didžiausia valandos LOJ 98,55 procentilio koncentracija be fono sudaro 

0,035 mg/m3. Didžiausia valandos amoniako 98,5 procentilio koncentracija be fono gali siekti 0,076 

mg/m3. Teršalų suskaičiuotos koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu objekto aplinkoje bei 

artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos 

apsaugai. 

Ūkio teritorijoje po plėtros numatomi dvylika kvapo taršos šaltinių: tvartai, mėšlidė, srutų 

talpos, silosinės. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atliko kvapo 

koncentracijos matavimus (2018 m. rugpjūčio 14 d. Kvapų koncentracijos nustatymo protokolas 

Nr. Ch 7127/2018-7129/2018). Pagal juos sumodeliuoti kvapai. Įvertinta ūkyje numatomos naudoti 

kvapo mažinimo priemonės (probiotikai, šiaudų danga). Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas 

kompiuterine programa „Aermod“. Maksimali kvapų koncentracija aplinkos ore – 7,45 OUE/m3. 

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). Prie ūkio teritorijoje esančių 

gyvenamųjų namų kvapo koncentracija sieks iki: 6,04 OUE/m3 (V. Žadeikos g. 2) ir 5,21 OUE/m3 

(V. Žadeikos g. 1). 

UAB „Ekostruktūra“ teigimu, triukšmą ūkyje šiuo metu kelia tik mobilūs taršos šaltiniai, 

tačiau po plėtros numatoma, kad bus pastatyta mobili grūdų džiovykla bei valomoji. Karvių 

tvartuose vidinių ir išorinių ventiliatorių esamame tvarte nėra, naujame tvarte jie taip pat 

neplanuojami. Grūdų džiovyklos bei valomosios keliamus triukšmo lygius pateikė užsakovas pagal 

techninių specifikacijų duomenis. Ūkio technikos (traktorių) triukšmo charakteristikos skaičiuotos 

vadovaujantis „Noise NavigatorTM Sound Level Database with Over 1700 Measurement Values. 

Universitet of Michigan, Departament of Environmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

tal Health Science, Ann Arbor, MI June 26, 2015; Version 1.8“. Triukšmo skaičiavimai atlikti 

naudojant CadnaA 4.6 paketo programą. Kadangi ūkyje ir aplink esantys gyvenamieji namai yra 

mažaaukščiai, triukšmo lygis buvo modeliuojamas 1,5 m aukštyje. Apskaičiuotas didžiausias 

triukšmo lygis prie artimiausių gyvenamųjų namų V. Žadeikos g. 1, V. Žadeikos g. 2 dienos metu 

siekia atitinkamai 37,8 dBA ir 42,1 dBA, vakaro – 35,6 dBA ir 39 dBA, naktį – 35,6 dBA ir 39 

dBA, Ldvn – 42,7 dBA ir 46,2 dBA. 

Kitų reikšmingų PŪV visuomenės sveikatai įtaką darančių veiksnių, kurių taršos rodiklių 

ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nebus. 

8. Išvada:  
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(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 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 

591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros 

dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, 

benzenu, anglies monoksidu, švinu, 

kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų 

patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. 

įsakymo 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“, Lietuvos 

higienos normos HN33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 

13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos 

normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos 

ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu 

Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė 

gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų 

kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių 

patvirtinimo“) reikalavimus. 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. 

 

 

Vedėja, laikinai vykdanti 

Alytaus departamento 

direktoriaus funkcijas 

  Alma Aidukienė 
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