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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ SPRENDIMO PATEIKIMO 

 

 

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“, 45 punktu, informuojame Jus, 

kad 2018 m. gegužės 30 d. yra priimtas Sprendimas Nr. (4-11 14.3.4 E)BSV-13510 „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos galimybių“ (sprendimas pridedamas). 
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PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

 

 

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

2018 m. gegužės          Nr. (4-11 14.3.4 E)BSV- 

Marijampolė 

 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / 

filialo pavadinimas, kodas / fizinio asmens 

vardas, pavardė) 

Dalia Kairaitienė 

 

(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) 

Pavabalkšnio k. 5, Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav. 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 

pašto adresas)  

Tel. (8 682) 27 782 

El. p. daliakairaitiene@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. (8 676) 08 277 

El. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

 Galvijų ūkio plėtra Pavabalkšnio k., Plutiškių sen., 

Kazlų Rūdos sav. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, 

kaimas, gatvė) 

Pavabalkšnio k., Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav.   
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3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

 Galvijų ūkio plėtra Pavabalkšnio k., Plutiškių sen., 

Kazlų Rūdos sav. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, 

kaimas, gatvė) 

Pavabalkšnio k., Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav.   

Elektroninio dokumento nuorašas



 

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  

 Galvijų ūkis skirtas pienininkystei, melžiamų karvių ir 

prieaugio auginimui bei grūdų auginimui, 

džiovinimui, sandėliavimui. Ūkio produkcija – 

žaliavinis pienas, kurio pagaminama 4700 t/m. Visas 

pagamintas pienas parduodamas pieno perdirbėjams. 

Susidaręs mėšlas kaupiamas tiršto mėšlo mėšlidėje ir 

kaupuose tręšiamuose laukuose, susidariusios srutos – 

srutų rezervuare. Ūkyje taip pat auginami javai (dalis 

parduodami grūdų supirkėjams, kita dalis –

sandėliuojama). Plėtros metu numatoma padidinti 

esamų galvijų kiekį nuo 756 sutartinių gyvulių  (SG) 

iki 993 sutartinių gyvulių (SG), išplečiant tris tvartus, 

nugriaunant du esamus tvartus, o jų vietoje numatant 

naują tvartą su 60 vietų uždara melžykla viduje. Ūkio 

tvartai yra ir po plėtros išliks šalto tipo. Numatomas 

pagaminti pieno kiekis 5600 t/m, pieno perdirbimas 

ūkyje nenumatomas. Planuojama pertvarkyti vieną 

silosinę į mėšlidę ir pastatyti vieną srutų kauptuvą. Po 

ūkio plėtros, užauginamų grūdų kiekis išliks 

nepakitęs. Geriamuoju vandeniu ūkis aprūpinamas iš 

ūkyje įrengto artezinio gręžinio. Artimiausia 

gyvenamoji teritorija – šiaurės rytų pusėje. Už ~143 m 

sodyba esanti adresu Pavabalkšnio k. 1, rytų pusėje už 

~177 m sodyba esanti adresu Pavabalkšnio k. 2 ir 

~230 m sodyba esanti adresu Pavabalkšnio k. 3. 

Šiaurės pusėje esantys Subačiškės k. namai yra toliau 

– už ~290 m  adresu Alyvų g. 22, 25, už ~300 m 

adresu Alyvų g. 20, už ~357 m adresu Alyvų g. 21. 

Greta esančių tankiai apgyvendintų teritorijų nėra. 

Artimiausi visuomeniniai objektai – Plutiškės 

gyvenvietėje esanti seniūnija bei mokykla už ~2,5 km 

į pietryčius.  

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) 

Ataskaitoje siūloma sanitarinę apsaugos zoną (toliau – 

SAZ) sutapatinti su ūkio teritorijos ribomis, 

apimančiomis keturis žemės ūkio paskirties sklypus: 

1. Žemės sklypas kad. Nr. 5166/0004:297, kurio plotas 

2,6482 ha; 

2. Žemės sklypas kad. Nr. 5166/0004:248, kurio plotas 

13,0403 ha; 

3. Žemės sklypas kad. Nr. 5166/0004:181, kurio plotas 

4,4800 ha; 

4. Žemės sklypas kad. Nr. 5166/0004:357, kurio plotas 

0,7848 ha. Šis žemės sklypas yra išnuomotas 

ūkininkei Daliai Kairaitienei (2016-10-20 Valstybinės 

žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 20SŽN-303-

(14.20.55.). 



 

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų 

plotas – 20,9533 ha. 

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

 1. Triukšmas. Pagal ataskaitoje pateiktus triukšmo 

skaičiavimus, triukšmo sklaidos žemėlapius, triukšmas 

neviršija Lietuvos higienos normos HN 33:2011 

„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 HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

patvirtinimo“, reglamentuojamų triukšmo ribinių 

dydžių artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninės 

paskirties pastatų (namų) aplinkoje. 

2. Aplinkos oro tarša. Pagal ataskaitoje pateiktus oro 

teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus, oro tarša 

neviršija ribinių oro užterštumo verčių, nustatytų 

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, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 

„Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 

Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių 

kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius 

kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo 

verčių patvirtinimo“. 

3. Kvapai. Pagal ataskaitoje pateiktus kvapų sklaidos 

modeliavimo rezultatus, kvapo koncentracija 

gyvenamosios aplinkos ore neviršija didžiausios 

leidžiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės, 

nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 

„Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 

aplinkos ore“, patvirtintoje 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“. 

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 

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. 



 

teisės akto straipsnį, jo dalį, punktą) 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / neleistina (kas nereikalinga, 

išbraukti) pasirinktoje vietoje. 

 

Marijampolės departamento direktorė                         Asta Šaučiūnienė 

                                                             A.V.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona 
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