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19 PRIEDAS. 

Pakartotinės Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) pastabos PAV 

ataskaitai 



  
 

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

KAUNO DEPARTAMENTAS 
 

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070. 

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,  

el. p. kaunas@nvsc.lt 

 

UAB "Ekostruktūra"  2022-09- Nr. (2-11 14.3.3 Mr)2- 

info@ekostruktura.lt Į 2022-09-07 Nr.  22-387 

 

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

ATASKAITOS 

 
Informuojame, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Kauno departamentas išnagrinėjo 2022 m. rugsėjo 7 d. gautą, UAB „Ekostruktūra“ parengtą Kėdainių 

rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtros, adresu Okainių k., 

Truskavos sen., Kėdainių r. sav., papildytą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita). 

Prašome pataisyti ir papildyti Ataskaitą pagal teikiamas pastabas bei pasiūlymus:  

1. Prašome pagrįsti visų priimamų taršos mažinimo priemonių efektyvumą. Grindinys su skreperiu 

– tikslinti informaciją, kodėl priimamas ne blogiausias scenarijus t.y. 25 proc. efektyvumas, tuo 

pačiu pagrįsti ir šiaudų efektyvumą.  

2. Prašome tikslinti ir pagrįsti informaciją, kaip užtikrinamas kiekvienos naudojamos mažinimo 

priemonės efektyvumas (detalizuojant probiotikų naudojimo technologijas, dažnumą, kiekius, 

mikroklimato užtikrinimo būdus, mėšlo sandėliavimo vietų uždengimui naudojamų šiaudų 

sluoksnio atnaujinimo dažnumą ir kt.). Remdamiesi 2017-10-31 Nr. D1-885 Planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 12.1 p., 1 priedo 16 

p., pakartotinai prašome nurodyti medžiagas, žaliavas, kiekius, poreikį, naudojimo būdus ir kt. 

informaciją.). 

3. Neįvertinta automobilių transporto keliama oro tarša. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 1 priedo 49 

p. pakartotinai prašome įvertinti auto transporto keliamą oro taršą (planuojamos ūkinės veiklos 

teritorijoje bendrą taršą) ir suformuoti išvadą. 

4. Tikslinti ir pagrįsti, ar atlikti matavimai (pateiktuose protokoluose) atitinka blogiausią situaciją, 

nes matuota, kai temperatūra apie 12 °C.  

5. Nėra pateikta ciklono efektyvumą (98,5 proc.) pagrindžiančių dokumentų. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsniu, Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos administracinės procedūros sprendimas 

ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo gali būti skundžiamas administracinių ginčų 

komisijai Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) arba Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. 

 
Kauno departamento direktorius                                                                            Aurimas Raulinaitis 

 

 

A. Sabaliauskienė, tel. 8 (5) 264 9676, el. p. agne.sabaliauskiene@nvsc.lt 

I. Jakštytė, tel. 8 677 60796, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt 

V. Pipirienė, tel. 8 347 51648, el. p. vilija.pipiriene@nvsc.lt 
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Saugos duomenų lapai 



 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS   

DEZOSAN VIGOR  
pagal 2006-12-18 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.1907/2006 

REACH  
Išleidimo data: 2010-08-20 Atnaujinimo data: 2010-08-20 

   

 
 
 
II LEIDIMAS 

 

1. MIŠINIO IDENTIFIKACIJA IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 

 

1.1. PRODUKTO ID  
Prekės pavadinimas: DEZOSAN WIGOR  
1.2. ATITINKAMAI ATPAŽINTI MIŠINIAI IR NAUDOJIMAS, 
NEPAKARTOTAS 

 
Naudojimas: dezinfekcijai, dezinfekcijai ir palankių sąlygų palaikymui veisimo 
patalpose  
1.3. INFORMACIJA APIE SAUGOS DUOMENŲ LAPO TIEKĖJĄ  
Gamintojas: JHJ Sp. z o. o. Nowa Wieś 11, 63-308 Gizałki  
Telefono / fakso numeris: (0-62) 741 92 94 
Regionas: 251018988  
1.4. PAGALBOS TELEFONO NUMERIS  
Pagalbos telefono numeris: (042) 631 47 24 (toksikologinė informacija 

Lenkijoje) 

 

2. PAVOJUS IDENTIFIKACIJA 

 

2.1. MIŠINIŲ KLASIFIKACIJA  
Organinių ir neorganinių junginių mišinys  
2.2. ŽYMĖJIMO ELEMENTAI  
-  
2.3. KITOS RIZIKOS  
- 

 
 
3. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE 

KOMPONENTUS Pavojingi ingredientai: 

Cheminis pavadinimas masės % CAS Nr EINECS Nr Simbolis Simboliai 

įspėjimas grasinimai     
      

Chloraminas 0.2 127-65-1 204-854-7 Xn R 22, R 31, 
 

c R34, R42     

 
2 7758-99-8 231-847-6 Xn R 22, R 36/38, 

Vario sulfato pentahidratas n R 50/53 
   

      

Geležies (II) sulfatas 7- 0,5-1 7782-63-0 231-753-5 Xn R 22, R 24/25 

hidratuoti      
       
Paaiškinimas: Xn = kenksminga, Xi = dirginanti, N = pavojinga aplinkai. Visa R pavojaus simbolių reikšmė pateikta 16 
skyriuje. 
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Išleidimo data: 2010-08-20 Atnaujinimo data: 2010-08-20 
  

 

 
 
 

II LEIDIMAS 

 

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS  

 

Apsinuodijimas įkvėpus:  
1. Gali atsirasti kvėpavimo takų dirginimas. Nukentėjusįjį pašalinkite iš preparato 
poveikio zonos.  
2. Suteikti medicininę pagalbą. 

Nurijimas: ----------------- 
 

Akių užteršimas: 

1. Užterštas akis praplaukite dideliu kiekiu drungno vandens, laikydami atmerktus akių 

vokus. 

2. Kreipkitės į oftalmologą.  
Odos užteršimas: -----------------  

 
 

 

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

 

Gaisro pavojai: Gaisro pavojaus nėra. Nedegus produktas. 

 

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 
 

Dėl jo fizinės būklės ir netoksiškumo, patekus į aplinką specialių atsargumo priemonių 
nereikia. 

 

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 
 

Preparatą reikia laikyti originalioje, sandariai uždarytoje talpykloje, sausoje ir vėsioje 
vietoje. 

 

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA 

 

Techniniai sprendimai:  
Bendra – būtina tinkamam transportavimui, sandėliavimui ir naudojimui 

Paruošimas. 

Asmeninis saugumas:  
Rankos: --------------------- 

Akys: Akiniai 

Kvėpavimo takų apsauga: Kaukės nuo dulkių 
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II LEIDIMAS 

 

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

 

Išvaizda pilkos spalvos milteliai 
  

Kvapas šviežias 
  

Kvapo slenkstis aišku 
  

PH <4 

(5% vandeninis tirpalas) 
 
  

Lydymosi/užšalimo temperatūra ----------------- 
  

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros 

diapazonas 

----------------- 

  

Pliūpsnio taškas ----------------- 
  

Garavimo greitis ----------------- 
  

Degumas (kietas, dujinis) ----------------- 
  

Viršutinė/apatinė degumo riba arba 

apatinė/viršutinė riba 

----------------- 

sprogimo riba  
  

Garų slėgis ----------------- 
  

Garų tankis ----------------- 
  

Santykinis tankis ----------------- 
  

Tirpumas dalinis vandenyje 
  

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo  
  

savaiminio užsidegimo temperatūra ----------------- 
  

Skilimo temperatūra ----------------- 
 

  

Klampumas ----------------- 
 

  

Sprogstamosios savybės ----------------- 
 

  

Oksidacinės savybės ----------------- 
  

 

9.2. KITA INFORMACIJA  
- 

 

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS 
 
 

Produktas yra stabilus 12 mėnesių. Venkite saulės spindulių ir kontakto su kitomis 
dezinfekavimo priemonėmis, įskaitant kalkę 
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II LEIDIMAS 

 
 
 

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

Toksiškų verčių pavyzdžiai: 

Ūmus toksiškumas – (žiurkė per burną) LD50: nėra  
Ūmus toksiškumas – (per odą, triušius) LD50: nėra 
 
Poveikio būdai: 

 

Poveikis žmonėms nekelia grėsmės. Tai gali sukelti tik nenumatytas odos ir akių alergijas. 
 

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

Kenksminga vandens aplinkai dėl vario kiekio. Vario koncentracija preparate 
nekvalifikuoja preparato kaip pavojingo aplinkai. 

 

13. IŠMETIMAS 
 
Pagal 2001 m. balandžio 27 d. atliekų įstatymą (Įstatymų leidinys Nr. 62, b. l. 628) su 
pakeitimais.  
Pagal 2001 m. gegužės 11 d. Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymą  
(Teisės žurnalo Nr. 63, b. 638) su pakeitimais. 

 

14. TRANSPORTO INFORMACIJA 
 

14.1 JT numeris: ------------------------- 
   

14.2 JT tinkamas siuntos pavadinimas ------------------------- 
   

14.3 RID/ADR/IMO klasė: ------------------------- 
   

14.4 pakavimo grupė: ------------------------- 
   

14.5 Pavojai aplinkai ------------------------- 
   

14.6 Specialios atsargumo priemonės, 

skirtos 

------------------------- 

 vartotojų  
   

14.7 Masinis siuntimas ------------------------- 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JHJ SP. Z OO 
4 
PUSLAPASNUO6 



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS   
DEZOSAN VIGOR  

pagal 2006-12-18 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.1907/2006 
REACH  

Išleidimo data: 2010-08-20 Atnaujinimo data: 2010-08-20 
  

 

 
 
 

II LEIDIMAS 

 

15. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA 

 
Kortelė buvo pagaminta pagal:  
· PN-ISO 11014-1:1998 standartas „Cheminė sauga. Cheminių produktų saugos 
duomenų lapas“,  
· 2001 m. sausio 11 d. Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas. (Teisės žurnalo 11 

punktas 84; 

100 1085 

punktas; 

123 1350 punktas; 125 1367 punktas su 2002-07-05 pakeitimu. (Teisės žurnalas 142, 1187 

punktas),  
· Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 2 d. dėl cheminių medžiagų ir 
preparatų klasifikavimo kriterijų ir metodo (Įstatymų leidinys Nr. 171, 1666 punktas).  
· Darbo ir socialinės politikos ministro 2002 m. lapkričio 29 d. (Teisės žurnalas, 217, 1833 
punktas)  
dėl didžiausių leistinų sveikatai kenksmingų veiksnių koncentracijų ir intensyvumo  
darbo aplinkoje, 

· 2001 m. balandžio 27 d. aktas. dėl atliekų (Teisės žurnalas 62 b. 628) ir reglamentas 

ministras aplinką 

2001 m. rugsėjo 27 d dėl atliekų katalogo (Įstatymų leidinys 112, 1206 punktas),  
- Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 17 d. reglamentas dėl biocidinių 
produktų kategorijų ir grupių pagal paskirtį (Įstatymų leidinys 175, 1433 punktas) 
 
Etiketėse turi būti ši informacija: 

Įspėjamieji simboliai  

paketus - 

vienetas:  

Įspėjamasis užrašas ant  

paketus - 

vienetas:  

Pavojaus (R) skaičiai: 52/53 

Saugaus naudojimo numeriai - 
(S): 
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16. KITA INFORMACIJA 
 
Cheminis terminas  Organinių junginių mišinys 

produktas 
 

      

Simbolių reikšmė  Įspėjamasis simbolis ant pakuotės: 
      

C – ėsdinantis produktas 

  N – pavojinga aplinkai 

  Xn – Kenksmingas produktas 

  Xi – dirginantis 

  2 pavojaus simbolių reikšmė: 
     

  R 20/21/22 - Kenksminga įkvėpus/įkvėpus 

  patekus ant odos/prarijus 
  R 24/25 - Toksiška prarijus ir susilietus su 

  oda 
  R 31 - susilietus su rūgštimis išskiria toksiškas dujas 

  R 34 – nudegina 

  R 36/37/38 – Dirgina akis / kelius 

  kvėpavimo takų/odos 
  R 42 - Gali sukelti alergiją 

  poveikis įkvėpus 
  R 50/53 – labai toksiška vandens organizmams ir 
  gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį 
  vandens aplinkos pokyčiai. 
  R 52/53 - Kenksminga vandens organizmams ir gali 
  sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį 
  vandens aplinka. 

  Saugaus naudojimo sąlygas nurodančios frazės:  

  S 26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu 
  vandens kiekį ir kreipkitės į gydytoją 
 

 

Dėmesio:Aukščiau pateikti duomenys atitinka dabartines žinias ir buvo surinkti 

atsižvelgiant į saugos reikalavimus. Jūs esate atsakingi už visų veiksmų, kad būtų 

laikomasi nacionalinių ar vietinių įstatymų. Aukščiau pateiktame lape pateikta 

informacija yra DEZOSAN WIGOR naudojimo saugos reikalavimų aprašymas. Tik 

vartotojas yra atsakingas už gaminio tinkamumo konkretiems tikslams nustatymą. 

Šiame duomenų lape pateikti duomenys nėra naudotojo darbo vietos saugos 

įvertinimas. Saugos duomenų lapas negali būti laikomas gaminio savybių garantija. 
 
 
 
 

***** 
 
 
 
 

 

JHJ SP. Z OO 
6 PUSLAPASNUO6 





























































































































Poveikio aplinkai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2022 m. 
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Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentui 

El. p. kaunas@nvsc.lt  

 

     2022-09-28    Nr. 22-394 

Į  2022-09-20 Nr. (2-11 14.3.3 Mr)2-45462 

 

 

DĖL PAKARTOTINAI PATAISYTOS IR PAPILDYTOS OKAINIŲ ŽŪB GALVIJŲ 

ŪKIO PLĖTROS PAV ATASKAITOS PAGAL TEIKIAMAS PASTABAS  

 

Teikiame pagal 2022-09-20 pastabas pataisytą ir papildytą Kėdainių rajono Okainių 

ŽŪB galvijų ūkio plėtros, adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita). Pastabos ir pasiūlymai bei atsakymai į juos: 

1 pastaba. Prašome pagrįsti visų priimamų taršos mažinimo priemonių efektyvumą. 

Grindinys su skreperiu – tikslinti informaciją, kodėl priimamas ne blogiausias scenarijus t.y. 25 

proc. efektyvumas, tuo pačiu pagrįsti ir šiaudų efektyvumą. 

Atsakymas: Priemonių efektyvumas kinta priklausomai nuo aplinkos sąlygų. 

Skaičiavimuose taikomas vidurkis, kadangi yra žinoma, kad didžiausi efektyvumai siekia prie 

didžiausių emisijų. Kadangi skaičiavimuose naudoti didžiausi taršos šaltinių emisijų kiekiai bei 

priimta, kad emisijos yra vienodos ištisus metus, todėl analizuojant priemonių efektyvumą 

priimtas jų vidurkis ir tokiu atveju modeliavimas atliktas prie blogesnių sąlygų. 

Taip pat, atkreipiame dėmesį, kad pagal pateiktą šaltinį, efektyvumas yra pateiktas tik 

grindinio kuris svyruoja nuo  25 iki 46 proc., skreperio efektyvumas nėra pateiktas. Skreperio 

paskirtis greičiau pašalinti nuo grindinio mėšlą, todėl realus bendras/kombinuotas priemonių 

efektyvumas bus didesnis, todėl teigiama, kad vertinime priimtas 35 proc. efektyvumas yra 

korektiškas. 

Šiaudų efektyvumas remiantis skirtingais šaltiniais skirtingas. Vienas šaltinis nurodo, 

kad 30 cm šiaudų efektyvumas siekia 90 proc., kitas 85 proc., kadangi tai skirtingi šaltiniai, dėl 

šios priežasties taikomas vidurkis. Kita vertus, nėra jokių teisės aktų draudžiančių ar nurodančių 

prie kokių priemonių efektyvumo reikia atlikti teršalų modeliavimą. Modeliavime priimtos ir 

taip blogiausios sąlygos: blogiausi meteorologiniai parametrai, didžiausi emisijos kiekiai 

(maks. gyvulių kiekis) ir t.t., visiškai atlikti modeliavimo prie blogiausių sąlygų nėra tikslinga 

bei nėra prasmės, kadangi toks scenarijus neįmanomas.  

2 pastaba. Prašome tikslinti ir pagrįsti informaciją, kaip užtikrinamas kiekvienos 

naudojamos mažinimo priemonės efektyvumas (detalizuojant probiotikų naudojimo 

technologijas, dažnumą, kiekius, mikroklimato užtikrinimo būdus, mėšlo sandėliavimo vietų 

uždengimui naudojamų šiaudų sluoksnio atnaujinimo dažnumą ir kt.). Remdamiesi 2017-10-

31 Nr. D1-885 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (toliau 

– Tvarkos aprašas) 12.1 p., 1 priedo 16 p., pakartotinai prašome nurodyti medžiagas, žaliavas, 

kiekius, poreikį, naudojimo būdus ir kt. informaciją.). 

mailto:kaunas@nvsc.lt
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Atsakymas:  Į pastabą atsižvelgta, PAV ataskaita papildyta informacija, susijusia su 

mažinimo priemonių efektyvumų užtikrinimu bei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 12.1 p., 1 priedo 16 p. reikalavimais (žiūr. 3 lentelę). 

3 pastaba. Neįvertinta automobilių transporto keliama oro tarša. Vadovaujantis 

Tvarkos aprašo 1 priedo 49 p. pakartotinai prašome įvertinti auto transporto keliamą oro taršą 

(planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje bendrą taršą) ir suformuoti išvadą. 

Atsakymas. Informacija patikslinta, atliktas naujas modeliavimas įtraukiant ir 

automobilių generuojamą taršą, tačiau atkreipiame dėmesį, jog maksimalios koncentracijų 

vertės nekito, kadangi automobilių transporto eismas, nuvažiuotas kelias yra per menkas, jog 

turėtų įtakos oro kokybei. Bendrovėje dominuoja kiti taršos šaltiniai: džiovyklos, gyvulių 

auginimas ir pan. 

4 pastaba. Tikslinti ir pagrįsti, ar atlikti matavimai (pateiktuose protokoluose) atitinka 

blogiausią situaciją, nes matuota, kai temperatūra apie 12 °C. 

Atsakymas: Kvapų modeliavimas atliktas remiantis Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, kurie yra sudėtinė PAV 

dokumento rengimo dalis. Remiantis nurodymais, analizuojant kvapų poveikį, analizė gali būti 

atliekama remiantis matavimais „8.3. kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės 

veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribos, Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos 

zonos ribas pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis faktiniais vykdomos ūkinės veiklos 

skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis (pvz., matavimų, 

skaičiavimų, modeliavimo duomenimis).“ Nurodymuose niekur nėra rašoma, kokiomis 

aplinkos sąlygomis atlikti matavimus. Matavimus atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratorija kuri pati nurodo kurią dieną atvyks atlikti matavimus atsižvelgiant į 

galimybes ir meteorologines oro sąlygas. Matavimus neatlieka šaltuoju paros periodu bei lyjant. 

Atkreipiamas dėmesys, kad PAV rengėjas nekontroliuoja laboratorijos. 

Taip pat, atkreipiame dėmesį, jog  matavimo metu užfiksuoti didesni kvapo emisijos 

kiekiai. Pvz., kvapo koncentracija nuo skysto mėšlo paviršiaus siekia 2049 OU/m3, o tai reiškia, 

kad kvapo emisija nuo 1 m2 siekia 17 OU/s* m2 (2049 OU/m3* 30 m3/val./3600s), tuo tarpu 

remiantis Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklės ŽŪ TPT 01:2009 (iki 2021-10-

01 redakcijos) nuo mėšlo laikymo vietų kvapo emisija nurodoma, jog siekia 7-10 OU/s*m2  t.y. 

1,7-2,4 karto mažesnis kvapo intensyvumas. Pvz., koncentracija nuo silosinės paviršiaus siekia 

6277 OU/m3, o tai reiškia, kad kvapo emisija nuo 1 m2 siekia 52,3 OU/s* m2 (6277 OU/m3* 

30 m3/val./3600s), tuo tarpu remiantis „Odor and Air Quality Assessment Surrey Hill Energy 

Anaerobic Digestion Plant“ 6 psl. 2 lentelėje, pateikiama informacija, kvapo emisija  siekia 20 

OU/m2*s t.y. 2,6 karto mažesnis kvapo intensyvumas. Žemiau pateikta iškarpa iš dokumento 

su aktualios informacijos vertinimu.  
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Akivaizdu, jog nepaisant matavimo dieną užfiksuotos oro temperatūros, oro taršos 

modeliavimas atliktas prie didesnių emisijų nei remiantis aukščiau minėtais dokumentais. 

Nepaisant to, siekiant įrodyti, jog modeliavimas atliktas prie blogo scenarijaus, atlikta 

papildoma kvapų palyginamoji analizė apskaičiuojant kvapų emisijas remiantis pagal išmetamų 

teršalų turinčių kvapo slenksčiais, kadangi vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, kvapų įvertinimas remiantis kvapo 

slenksčiais nurodo, kaip vieną iš vertinimo būdų. „5.2..informacija apie kvapų koncentracijos 

skaičiavimo parinktis (reljefas, pastatai, nuosėdos, emisijų kitimas laiko atžvilgiu ir t. t.), jei 

tokios buvo naudotos, naudota kompiuterinė programinė įranga, naudotos cheminių medžiagų 

kvapų slenkstinės vertės, kvapų koncentracijos skaičiavimo rezultatai..“.  

Atliktas kvapų emisijų skaičiavimo, pagal kvapų matavimus ir amoniako kvapo 

slenkstį, palyginimas parodė, jog kvapo emisijų kiekiai pagal natūrinius kvapų tyrimus yra 

ženkliai didesni, nei vertinant pagal amoniako kvapo slenkstinę vertę. 

Pagal natūrinius kvapų tyrimus bendra ūkio išmetama momentinė kvapo emisija siekia 

243323 OU/s (be priemonių), o skaičiuojant pagal amoniako kvapo slenkstinę vertę bendra ūkio 

išmetama momentinė kvapo emisija siektų 325 OU/s (be priemonių). 

Daroma išvada, kad ataskaitoje įvertintas ženkliai blogesnis analizuojamos situacijos 

scenarijus, vertinant pagal natūrinius kvapų tyrimus, nei vertinant pagal amoniako kvapo 

slenkstį. 

Pavyzdinis (O.t.š. 601) kvapo emisijos skaičiavimas pagal kvapo slenkstį: 

CNH3 = E/Q, mg/m3; (1) 

CNH3 = 42,21 / 13,37 = 3,16 mg/m3; (2) 

CNH3 – amoniako koncentracija oro sraute iš taršos šaltinio, mg/m3; 

ENH3 – momentinė amoniako emisija, 42,21 mg/s; 

Q – skaičiuojamasis tūrio debitas iš taršos šaltinio, 13,37 m3/s. 
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COue = CNH3 / CNH3 KVAPO SLENKSTIS = 42,21 / 4,066 = 0,78 OUe/m3; (3) 

COue – kvapo koncentracija oro sraute iš taršos šaltinio, OUe/m3; 

CNH3 – amoniako koncentracija oro sraute iš taršos šaltinio, 3,16 mg/m3; 

CNH3 KVAPO SLENKSTIS – amoniako kvapo slenkstis, 4,066 mg/m3 (“Kvapų valdymo metodinės 

rekomendacijos”). 

 

EOUe = COUe * Q = 0,78 * 13,37 = 10 OUe/s; (4) 

EOUe – momentinė kvapo emisija, OUe/s; 

COue – kvapo koncentracija oro sraute iš taršos šaltinio, 0,78 OUe/m3; 

Q – skaičiuojamasis tūrio debitas iš taršos šaltinio, 13,37 m3/s. 

Analogiškai skaičiuojama ir kitų taršos šaltinių momentinė kvapo emisija pagal 

amoniako kvapo slenkstį. Iš pavyzdinio skaičiavimo matome, jog taršos šaltinio 601 emisija 

(10 OUe/s) yra ženkliai mažesnė, nei ataskaitoje paskaičiuotas pagal natūrinius tyrimus – 2727 

OUe/s. Tai tik patvirtina, kad ataskaitoje PŪV vertinimas buvo atliktas blogiausiu scenarijumi. 

5 pastaba. Nėra pateikta ciklono efektyvumą (98,5 proc.) pagrindžiančių dokumentų. 

 Atsakymas: Ciklonų efektyvumas priimtas remiantis parengta oro taršos šaltinių 
inventorizacijos ataskaita. Ataskaita pridedama kaip priedas oro taršos dalyje. 

 

 Pridedama papildyta PAV ataskaita pdf ir word formatais. 

 

  

Direktorė Ona Samuchovienė 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius El. p. darius.pratasius@ekostruktura.lt, mob. 

+370 862 615 983 

Direktorė Ona Samuchovienė El. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt, tel. +370 607 23980, 

mob. +370 676 08277 

mailto:darius.pratasius@ekostruktura.lt
mailto:o.samuchoviene@ekostruktura.lt
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Subjektų pritarimai PAV ataskaitai 



Originalas nebus siunčiamas 

 
 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 550, el. p. administracija@kedainiai.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188768545 

________________________________________________________________________________________________ 

UAB „Ekostruktūra“ 

Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas 

El. p. info@ekostruktura.lt 

     2022-07- Nr. AS- 

Į 2022-07-14 Nr. 22-366 

 

 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

 

Atsakydami į Jūsų 2022 m. liepos 14 d. raštą Nr. 22-366 „Dėl Okainių ŽŪB galvijų 

plėtros, adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav. PAV ataskaitos derinimo“ 

informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) 

susipažino su Kėdainių rajono Okainių ŽŪB planuojamos ūkinės veiklos (galvijų ūkio plėtra adresu 

Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (toliau – 

Ataskaita). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. 

įsakymu Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 40 punkto nuostatomis Administracija motyvuotų išvadų ir reikalavimų dėl 

Ataskaitos bei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai neturi. 

Administracija, įvertinusi patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, t. y. 

Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. TS-322 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, sprendinius planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje 

(žemės ūkio teritorijų zona), pritaria planuojamai ūkinei veiklai. 

 

 

 

Administracijos direktorius    Arūnas Kacevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albertas Narvidas, (8 347) 20 505, el. p. albertas.narvidas@kedainiai.lt 
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PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO 

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

KAUNO PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA 
 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Ekostruktūra“ 

el.p. info@ekostruktura.lt 

  

   

2022- 

Į  

  

 

Nr.           

Nr.  

 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – Kauno PGV) savo kompetencijos ribose išnagrinėjo 

Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtros, adresu Okainių k., 

Truskavos sen., Kėdainių r. sav., poveikio aplinkai vertinimo papildyta ataskaitą. Poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitą deriname ir pritariame planuojamai ūkinei veiklai. 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas                                                                                      Tomas Sušinskas 
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Nerijus Baranauskas, tel. (8 37) 24 01 07, el. p. nerijus.baranauskas@vpgt.lt 

Nerijus Spancerna,  tel. (8 707) 69 519, el. p. nrijus.spancerna@vpgt.lt 
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DĖL OKAINIŲ ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS, ADRESU OKAINIŲ K., TRUSKAVOS
SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. PAV ATASKAITOS DERINIMO

Kultūros  paveldo  departamento  prie  Kultūros  ministerijos  Kauno  teritorinis  skyrius
susipažino su „Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu Okainių k., Truskavos sen.,
Kėdainių  r.  sav.”  poveikio  aplinkai  vertinimo  (PAV)  ataskaita.  Informuojame,  kad  poveikio
aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitai pritariame, planuojamai ūkinei veiklai neprieštaraujame. 

Šis  sprendimas  gali  būti  skundžiamas  per  vieną  mėnesį  nuo  sprendimo  gavimo  dienos
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos
administracinio  teismo  Kauno  rūmams  (A.  Mickevičiaus  g.  8A,  Kaunas)  arba  Lietuvos
administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas).

Sprendimą  parengė  ir,  esant  klausimams,  Jums  reikiamą  informaciją  suteiks  Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistė Dainora
Ramanauskė, tel. 8-37 201896, el. paštas: dainora.ramanauske@kpd.lt  

 
Vyr. specialistė

l.e. vedėjo pareigas                                                                                                      Asta Naureckaitė

    

UAB „Ekostruktūra“
el. paštas: info@ekostruktura.lt 
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NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

KAUNO DEPARTAMENTAS 
 

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070. 

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,  

el. p. kaunas@nvsc.lt 
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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

ATASKAITOS 

 

 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėją – 

UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. p. 

info@ekostruktura.lt. 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – Kėdainių r. Okainių ŽŪB, juridinio asmens kodas 

161272418, Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., LT-58471, tel. +370 699 11140. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, 

adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav. (toliau – PAV Ataskaita). 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Okainių kaimas, Truskavos seniūnija., Kėdainių rajono 

savivaldybė. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vertinimas. 

Galvijų ir pienininkystės kompleksas 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. Kompleksas ribojasi Gerdvilų ir Karališkąja 

gatvėmis, žemės ūkio paskirties žemėmis. Artimiausi veiklai gyvenamieji namai yra Kėdainių r. sav., 

Truskavos sen., Okainių k., Gerdvilų g. 8, kuris nuo artimiausio taršos šaltinio – planuojamo tvarto 

nutolęs ~82 m; Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Okainių k., Gerdvilų g. 10, kuris nuo artimiausio 

taršos šaltinio – planuojamo tvarto nutolęs ~102 m; Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Okainių k., 

Gerdvilų g. 2, kuris nuo artimiausio taršos šaltinio – planuojamo tvarto nutolęs apie 132 m; Kėdainių 

r. sav., Truskavos sen., Okainių k., Karališkoji g. 17, kuris nuo artimiausio taršos šaltinio – esamo 

tvarto nutolęs apie 132 m. 

Šiuo metu galvijų ūkyje laikoma 3052 vnt. galvijų, kurie sudaro 1961 sutartinių gyvulių (SG). 

Ūkis skirtas pienininkystei ir mėsinių galvijų auginimui, yra dešimt esamų tvartų, kur laikomos 

melžiamos karvės, užtrukusios karvės, telyčios, buliai, veršeliai. Susidaro skystas ir tirštas mėšlas, 
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todėl ūkyje yra du skysto mėšlo rezervuarai, skysto mėšlo lagūna, dvi tiršto mėšlo aikštelės. Pašarai 

laikomi silosinėse. Oro taršos ir kvapų sumažinimui naudojami probiotikai. Po plėtros planuojama, 

kad gali būti auginama 5850 vnt. galvijų (2600 vnt. melžiamų karvių, 1773 vnt. veršelių, 1142 vnt. 

veršingų telyčių, 335 vnt. prieauglio (buliai)), kurie sudarys 3828 sutartinių gyvulių (SG), numatoma 

naujų septynių tvartų statyba, du esami tvartai bus rekonstruojami, bus įrengti du nauji skysto mėšlo 

rezervuarai. Ūkyje ir toliau susidarys skystas ir tirštas mėšlas. 

Atlikus objekto išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą nustatyta, kad esant blogiausiomis 

sąlygomis teršalų koncentracijos tiek esamoje, tiek projektinėje situacijose už ūkinės veiklos ribų ir 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nebūtų viršytos. Atlikus oro teršalų sklaidos modeliavimus 

licencijuota Aermod View programa, nurodoma, kad nei esamoje situacijoje, nei po plėtros nė vienas 

teršalas neviršys ribinių verčių už Okainių ŽŪB sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribų ar 

artimiausiose gyvenamosiose aplinkose. Nors planuojama laikyti didesnį galvijų skaičių, pastatant 

naujus tvartus ir atitinkamai papildomas mėšlo laikymo vietas, tačiau maksimali amoniako paros 

koncentracija ties labiausiai įtakojamu artimiausio gyventojo riba, adresu Karališkoji g. 17, padidės 

tik 1,5 μg/m3, nuo 24,6 μg/m3 iki 26,1 μg/m3, arba nuo 0,62 ribinės vertės iki 0,65 ribinės vertės, bet 

nebus viršijamos. Didžiausia 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio amoniako pažemio 

koncentracija labiausiai veikiamoje artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje, adresu Karališkoji g. 17, 

sieks iki 26,1 μg/m3 (0,65 RV, kai RV = 40 μg/m3). Didžiausia valandos 98,5-o procentilio amoniako 

pažemio koncentracija labiausiai veikiamoje artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje, adresu 

Karališkoji g. 17, sieks iki 26,2 μg/m3 (0,13 RV, kai RV = 200 μg/m3). Didžiausia metų vidutinė NO2 

pažemio koncentracija labiausiai veikiamoje artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje, adresu Gerdvilų 

g. 8, sieks iki 7,4 μg/m3 (0,19 RV, kai RV = 40 μg/m3). Didžiausia 1 valandos 99,8-o procentilio NO2 

pažemio koncentracija labiausiai veikiamoje artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje, adresu Gerdvilų 

g. 8, sieks iki 58,8 μg/m3 (0,29 RV, kai RV = 200 μg/m3). Didžiausia metų vidutinė KD10 pažemio 

koncentracija labiausiai veikiamoje artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje, adresu Gerdvilų g. 2 

sieks iki 7,2 μg/m3 (0,18 RV, kai RV = 40 μg/m3). Didžiausia 24 valandų 90,4-o procentilio KD10 

pažemio koncentracija labiausiai veikiamoje artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje, adresu Gerdvilų 

g. 2, sieks iki 14,6 μg/m3 (0,29 RV, kai RV = 50 μg/m3). Didžiausia metų vidutinė KD2,5 pažemio 

koncentracija labiausiai veikiamoje artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje, adresu Gerdvilų g. 2, 

sieks iki 3,9 μg/m3 (0,20 RV, kai RV = 20 μg/m3). Didžiausia pusės valandos 98,5-o procentilio LOJ 

pažemio koncentracija labiausiai veikiamoje artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje, adresu Gerdvilų 

g. 2, sieks iki 254,8 μg/m3 (0,25 RV, kai RV = 1000 μg/m3). Didžiausia aštuonių valandų 100-o 

procentilio CO pažemio koncentracija labiausiai veikiamoje artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje, 

adresu Gerdvilų g. 8, sieks iki 24,2 μg/m3 (<0,01 RV, kai RV = 10000 μg/m3). 

Esamoje situacijoje pradėti naudoti probiotikai, kurie bus naudojami ir po plėtros tam, kad ne 

tik pagerintų esamą situaciją, tačiau ir neutralizuotų galimą taršą po plėtros visame bendrovės 
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komplekse. Probiotikai naudojami tvartuose, kuriuose susidaro skystas mėšlas. Probiotikų 

efektyvumas nemažesnis, nei 50 procentų. Tvartuose naudojant probiotikus atitinkamai 50 procentų 

sumažėja išsiskiriančių amoniako ir kvapų emisijos. Taip pat papildomai taikomas skysto ir kieto 

mėšlo laikymo vietų dengimas 20 cm storio šiaudų sluoksniu, kuris sumažina amoniako ir kvapų 

emisijas atitinkamai 70 ir 80 procentų. Planuojamoje situacijoje, tvartuose, kuriuose susidaro skystas 

mėšlas ir toliau bus naudojami probiotikai, kurių efektyvumas 50 procentų, tačiau didėjant laikomų 

gyvulių skaičiui, atsiranda poreikis taikyti griežtesnes amoniako ir kvapų mažinimo priemones iš 

skysto ir kieto mėšlo laikymo vietų. Šiuo požiūriu skysto mėšlo rezervuarus planuojama dengti 

tentinėmis dangomis, kurios amoniako ir kvapų emisijas sumažins 95 procentais, o skysto mėšlo 

lagūna ir kraikinio mėšlo mėšlidės bus dengiamos 30 cm storio šiaudų sluoksniu, kuris sumažins 

amoniako ir kvapų emisiją 87 procentais. 

2020-08-05 Nr. (2-11 14.3.4 E)BSV-18141 Okainių ŽŪB buvo nustatyta 119 ha dydžio SAZ. 

Į 119 ha ploto SAZ pagal naujausius 2022 m. nekilnojamojo turto registro išrašus ir naujausią 

kadastro žemėlapį patenka: 37,7609 ha ploto galvijų komplekso trys sklypai, kuriuose specialioji 

sąlyga jau įrašyta; kiti 40,6321 ha plotą užimantys Okainių ŽŪB nuosavybės teise priklausantys 

sklypai, privatūs sklypai, kuriuos Okainių ŽŪB nuomojasi arba privatūs sklypai, kuriuose jokia su 

ūkiu veikla nevykdoma, tačiau kuriuose specialioji sąlyga jau įrašyta; kiti ~34,8732 ploto užimantys 

Okainių ŽŪB nuosavybės teise priklausantys sklypai arba privatūs sklypai, kuriuose specialioji 

sąlyga dar neįrašyta, kadangi šiuo metu vis dar tebevykdomos sklypų nekilnojamojo turto registro 

duomenų pakeitimų procedūros pagal 2020 m nustatytą SAZ ribą (dar neužbaigti visi sklypai); 

~5,7338 ha plotas į kurį patenka valstybinė žemė, keliai. 

PAV Ataskaitoje nurodoma, jog atlikus blogiausio scenarijaus kvapo taršos modeliavimą tiek 

esamoje, tiek projektinėje situacijose, taikant numatytas taršos mažinimo priemones, kvapų ribinės 

vertės tiek ant bendrovės teritorijos ribos, tiek už teritorijos ribos nebus viršijamos ir nesieks nei šiuo 

metu galiojančios 8 OUE/m3 RV, nei nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios naujos kvapo RV – 5 

OUE/m3. Po plėtros didžiausia kvapų koncentracija – 37,2 OUE/m3 susidarys virš skysto mėšlo 

lagūnos, bendrovės teritorijoje. Už bendrovei nustatytų SAZ ribų ribinė 8 kvapo vienetų vertė nebus 

viršijama, o maksimali kvapo vertė sieks 4,7 OUE/m3 arba 0,59 ribinės vertės. Tai pat neviršijamos 

ribinės kvapo vertės ties labiausiai įtakojama artimiausia gyvenama aplinka, adresu Karališkoji g. 17. 

Maksimali kvapo koncentracija ties gyventoju sieks 4,9 OUE/m3, arba 0,61 ribinės vertės. Ties 

gyvenama aplinka, adresu Gerdvilų g. 2, maksimali kvapo koncentracija sieks 3,5 OUE/m3 arba 0,44 

ribinės vertės. Ties gyvenama aplinka, adresu Gerdvilų g. 8, maksimali kvapo koncentracija sieks 1,5 

OUE/m3 arba 0,19 ribinės vertės. 

Komplekse jau esamoje situacijoje naudojamos ir po plėtros taip pat bus naudojamos taršos 

kvapais mažinimo priemonės: rezervuarų dengimas tentais, mėšlidžių, lagūnų dengimas 30 cm storio 

šiaudais bei purškiami arba pilami probiotikai. 
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Įprastomis dienomis, pagrindiniai ir dominuojantys triukšmo šaltiniai bendrovės teritorijoje yra 

ūkio technika: traktoriai, krautuvai, kurių pagalba atliekami kasdieniniai darbai: mėšlo šalinimas iš 

tvartų, gyvulių šėrimas, pašarų paruošimas, tvartų kreikimas ir t.t. Įprastu rėžimu bendrovės 

teritorijoje vidutiniškai važinėja iki 7 traktorių/krautuvų. Ūkio technika naudojama tik 7-19 

valandomis, važinėjama po visą bendrovės teritoriją. Be paminėtų mobilių triukšmo šaltinių 

kiekvieną dieną į bendrovės teritoriją atvyksta iki 10 lengvųjų automobilių, iki 4 kartų per mėnesį 

UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija”, iki 4 kartų per mėnesį atvažiuoja gyvulių supirkimo įmonės, 

2 kartus per dieną atvažiuoja pienovežis. Visi darbai yra atliekami darbo valandomis nuo 7 iki 19 val. 

Po plėtros, pakis transporto priemonių (traktorių/krautuvų) judėjimo trajektorija pačioje bendrovės 

teritorijoje ir kasdieniniai ūkio darbai bus atliekami naudojant 10 traktorių/krautuvų. Padidės mėšlo 

išvežimo kartų per dieną skaičius iki 10 reisų per dieną, pašarų (žaliavos) ruošimas į siloso tranšėjas 

iki ~10 savaičių atliekant vidutiniškai 56 reisus, pienovežių skaičius iki 4 vienetų per dieną, iki 15 

kartų prognozuojama jog gali atvykti UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija”, iki 8 kartų - gyvulių 

supirkimo įmonės. Atvykstančių darbuotojų skaičius lengvaisiais automobiliais iki 15 kartų per dieną. 

Taip pat, dalį tiršto mėšlo planuojama laikyti lauko rietuvėse, mėšlas į lauko rietuves bus išvežamas 

3 kartus per savaitę. Bendrovės teritorijoje triukšmą taip pat kelia grūdų apdirbimo linija, įvairios 

grūdų džiovyklos, degiklių, sandėlių ventiliatoriai. Grūdų apdirbimo (valymo, džiovinimo, 

sandėliavimo) linija maksimaliu režimu dirba du mėn. per metus. Esant poreikiui ir visą parą. Šiuo 

metu esamuose tvartuose yra oro maišymo ventiliatoriai (viename tvarte), mėšlo šalinimo skreperiai. 

Taip pat, triukšmą kelia pieno bloko išoriniai aušintuvo kompresoriai bei vykdoma įvairi ūkinė veikla 

pagalbiniuose pastatuose (garažuose, dirbtuvėse). Pagalbiniuose pastatuose sandėliuojami įvairūs 

rankiniai prietaisai: suktuvai, gręžtuvai, pjūklai, kampiniai šlifuokliai, plaktukai ir t.t . Pastatuose 

taisomi sulūžę ar kitaip sugadinti daiktai, remontuojama ūkio technika. Po plėtros, triukšmą kels tie 

patys įrenginiai, o naujuose tvartuose oro maišymo ventiliatoriai ir mėšlo šalinimo skreperiai. 

Atliekant triukšmo sklaidos skaičiavimus, visa ūkinės veiklos teritorija ir joje esantys bei 

planuojami triukšmo šaltiniai (transportas, technika, ventiliatoriai ir t.t.) buvo traktuojami kaip 

stacionarūs triukšmo šaltiniai. Atlikti prognoziniai triukšmo lygio skaičiavimai parodė, jog viršijimų 

pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimus nebus. 

PAV ataskaitoje atliktas vertinimas parodė, kad oro taršos, kvapų, triukšmo Lietuvoje taikomos 

ribinės vertės neišeina nei šiuo metu, neišeis ir po plėtros iš bendrovės SAZ ribų, taip pat neviršijamos 

ribinės vertės ir prie SAZ ribose esančių gyvenamųjų namų, gyvenamųjų aplinkų, todėl Okainių ŽŪB 

nustatytos ~119 ha dydžio sanitarinės apsaugos zonos ribos nesikeičia. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsniu, 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos administracinės 

procedūros sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo gali būti skundžiamas 
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administracinių ginčų komisijai Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) arba 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam 

teismui. 

 

 

Išvada. „Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu Okainių k., Truskavos sen., 

Kėdainių r. sav.“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms 

pritariame. 

 

 

Kauno departamento direktorius                                                                            Aurimas Raulinaitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sabaliauskienė, tel. 8 (5) 264 9676, el. p. agne.sabaliauskiene@nvsc.lt 

I. Jakštytė, tel. 8 677 60796, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt 
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