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ĮVADAS 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas Šiaulių apskrityje, 

Šiaulių rajono savivaldybėje, Ginkūnų seniūnijoje, Žeimių kaime. Esančioje pieninių galvijų 

auginimo žemės ūkio bendrovėje planuojama padidinti galvijų skaičių nuo 683 sutartinių gyvulių 

(toliau - SG) iki 1193,21 SG, nugriaunant esamus pastatus, o jų vietoje pastatyti dvi modernias 

karvides, pieno bloką, siurblinę,  du srutų rezervuarus bei dvi silosines. 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166, 

suvestinė redakcija nuo 2023-01-04) 4 priedas nurodo, kad pastatams, kuriuose laikomi gyvūnai yra 

nustatomos sanitarinės apsaugos zonos. Planuojamai plėtrai (nuo 300 iki 1199 SG) taikoma 

apsaugos zona 300 m. Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės 

apsaugos zonos ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ataskaitoje.  

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“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01).  Vertinimai (triukšmo, oro taršos ir 

kvapų) atlikti licencijuotomis programomis. 

Planuojama veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2017-11-01) 2 priedo 

sąrašo, punktus 1. Žemės ir vandens ūkis, miškininkystė: 1.1. intensyvus gyvūnų ar paukščių 

auginimas statiniuose, jeigu vietų jiems laikyti yra: 1.1.4. karvėms, buliams – 250 ar daugiau; 1.1.5. 

veršeliams iki 1 metų – 1 000 ar daugiau; 1.1.6. galvijų prieaugliui nuo 1 iki 2 metų – 350 ar 

daugiau, todėl planuojamai plėtrai buvo atlikta atranka dėl PAV. 

Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą 2022-05-19 Nr. (30.2)-A4E-5867, 

kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Žiūr. 2  priede. 
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – ŽŪB Ginkūnų agrofirma 

Įmonės kodas – 175728892  

Adresas – Malavėnų g. 1, Ginkūnai, LT-81494 Šiaulių r. 

Tel.: +370 41 589069, mob. +370 687 77460 

Faksas: +370 41 589069 

El. p. info@ginagro.lt, asta@ginagro.lt   

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS 

SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „Ekostruktūra“ 

Įmonės kodas – 304230247  

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 (pateikta: ataskaitos 1 Priede). 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, mob. 

+370 676 08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

3.1. ūkinės veiklos pavadinimas, 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“; 

Pavadinimas: ŽŪB Ginkūnų agrofirma Žeimių karvių komplekso fermų modernizavimas 

Sodo g. 23, 25, Žeimių kaimas, Šiaulių raj. 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“.  



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV).  UAB „Ekostruktūra“, 2023 m. 

 

  8 

 

3.2. planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos paslaugos) 

(pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos 

medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, 

rizika); 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas ir sanitarinės 

apsaugos zona (SAZ) nustatoma Šiaulių apskrityje, Šiaulių rajono savivaldybėje, Ginkūnų 

seniūnijoje, Žeimių kaime. Esančioje pieninių galvijų auginimo žemės ūkio bendrovėje planuojama 

padidinti galvijų skaičių nuo 683 sutartinių gyvulių (tolia - SG) iki 1193,21 SG, nugriaunant esamus 

pastatus, o jų vietoje pastatyti dvi modernias karvides, pieno bloką, siurblinę,  du srutų rezervuarus 

bei dvi silosines. 

Žemės ūkio bendrovė „Ginkūnų agrofirma“ Žeimių karvių komplekse galvijų auginimo 

veiklą vykdo nuo praeito amžiaus 8-ojo dešimtmečio.  

Esama situacija. Šiuo metu ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ Žeimių karvių komplekse 

auginama 683 sutartiniai gyvuliai (SG). 

Bendrovėje šiuo metu yra keturi tvartai, dvi mėšlidės 3400 m³ ir 4050 m³, srutų rezervuaras 

2600 m³, silosinės, daržinė ir nenaudojamas pastatas. 

1 lentelė. Esami galvijų kiekiai  

Galvijų grupė 
Galvijų skaičius, 

vnt. 

Visi gyvūnai sudaro 

SG 

Melžiamos karvės (1 SG) 400 400 

Užtrūkusios karvės (1 SG) 0 0 

Prieauglis iki 1 metų (0,25 SG 0 0 

Prieauglis 1 – 2 metų (0,7 G)  250 175 

Buliai (1 SG) 108 108 

VISO: 758 683 

 

Planuojama, kad po plėtros bendrovėje bus auginama 1193,21 sutartinių gyvulių (SG): 

veršeliai iki 6 mėn. sudarys 185 vnt. (46,25SG), prieauglis 6-12 mėn. 165 vnt. (41,25 SG), telyčios 

12-15 mėn.  80 vnt. (57,14 SG), telyčios 15-24 mėn. 250 vnt. (178,57SG), melžiamos karvės 870 

vnt. (870)SG (tame tarpe 210 užtrūkusių).  

Planuojama nugriauti bulides ir nenaudojamus pastatus, o jų vietoje pastatyti dvi 

modernias karvides, kuriose stovės 660 melžiamų karvių ir pieno bloką (pieno blokas su 

jungiamaisiais koridoriais, melžimo aikštele, palaukimo aikštele, pieno šaldymo patalpa, ofisu), 

siurblinę ir du srutų rezervuarus po 6100 m³ bei dvi silosines. 

Po plėtros  pastačius naujas karvides bus pakeista karvių laikymo technologija į besaičio 

karvių laikymo sistemą. Nauja technologija sąlygos šiuos pokyčius, kurie didins gamybos našumą. 

Komplekse bus diegiama nauja melžimo technologija. Karvių laikymui bus naudojama bekraikė 

technologija. 
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2 lentelė. Planuojami galvijų kiekiai  

Tvartas 
Laikomi 

gyvuliai 
Mėšlo tipas Galvijų grupė 

Galvijų 

skaičius, vnt. 

Visi gyvūnai 

sudaro SG 

Užtrūkusių 

karvių tvartas  
Kiti galvijai Kietas Užtrūkusios karvės 210 210 

Prieauglio tvartas  
Kiti galvijai Kietas 

Telyčios 12-15 mėn. 80 57,14 

Telyčios 15-24 mėn. 250 178,57 

Prieauglio tvartas  
Kiti galvijai Kietas 

Veršeliai iki 6 mėn. 185 46,25 

Prieauglis 6-12 mėn. 165 41,25 

Karvidė  Melžiamos 

karvės 
Skystas Melžiamos karvės 330 330 

Karvidė  Melžiamos 

karvės 
Skystas Melžiamos karvės 330 330 

VISO: 1550 1193,21 

 

 

1 pav. PŪV teritorija, esama situacija ir planuojami darbai  

 

 

Naujai projektuojamose šalto tipo fermose numatomas besaitis galvijų laikymas. Karvidės 

projektuojamos pagal naujausius standartus. Jose bus sumontuota sekanti šiuolaikiška karvių fermų 

įranga: 
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- Karvių pavarovas. Skirtas užtikrinti sklandų galvijų judėjimo valdymą, kad procesas 

vyktų be trukdžių, o galvijai judėdami nepanikuotų, nesusižeistų. Įrengtas pavarovas supaprastina 

gyvulių paskirstymo, varymo darbus, leidžia geriau kontroliuoti galvijus ir visą melžimo procesą. 

- Gyvulininkystės sąlygų stebėjimo sistema. Sistemos esmė – kiekviena melžiama karvė 

turės identifikavimo daviklį. Įranga apims rujos, galvijų aktyvumo, ėdimo nustatymo funkcijas, 

įskaitant selekcinę vartų sistemą . Karvių identifikavimo daviklių pagalba vartų sistema užtikrins 

reikiamų gyvulių nukreipimą į atskiras zonas, automatizuotą galvijų varymą, judėjimo kontrolę ir 

sekimą. 

- Gyvulininkystės sąlygų stebėjimo sistema. Sistemos esmė – kiekviena melžiama karvė 

turės identifikavimo daviklį. Įranga apims rujos, galvijų aktyvumo, ėdimo nustatymo funkcijas, 

įskaitant selekcinę vartų sistemą. Karvių identifikavimo daviklių pagalba vartų sistema užtikrins 

reikiamų gyvulių nukreipimą į atskiras zonas, automatizuotą galvijų varymą, judėjimo kontrolę ir 

sekimą. 

- Guoliaviečių čiužiniai. Fermose bus suformuotos optimalios guoliavietės: numatyta 

įsigyti lateksinius čiužinius, guoliaviečių pertvaras ir abiejuose tvartuose sukurti šiandienos 

standartus atitinkančias, komfortabilias galvijų auginimo sąlygas. Nuo tinkamai įrengtos 

guoliavietės priklauso galvijo savijauta ir sveikata. Neužtikrinus gerų galvijų laikymo sąlygų 

pasikeičia gyvulio energinis balansas, labai padidėja energijos nuostoliai, blogėja pašarų 

įsisavinimas, kartu auga pašarų sąnaudos. 

-   Guminė danga. Galvijų judėjimo zonoje bus paklota guminė danga, nes betoninės 

grindys nėra elastingos, lyginant su gumine danga, todėl, esant galimybei, karvės šio paviršiaus 

bando išvengti, ypač, jei jų nagos sužalotos. Naudojant betonines grindis, dengtas guminiais 

kilimėliais, būna gerokai mažiau problemų su nagų ligomis. Įdiegus guminę dangą , bus pagerintos 

sąlygos galvijų kojoms, užtikrintas saugus ir stabilus galvijų judėjimas, jiems nesusižalojant, 

neišnešiojant nešvarumų. 

-   Mėšlo šalinimo sistema. Mėšlas šalinamas skreperiais, pagamintais taikant pažangias 

mėšlo tvarkymo technologijas. Tokiu būdu yra apsaugomas grindų paviršius nuo greito 

susidėvėjimo. Karvidžių valymas bus vykdomas kasdien. Skystasis mėšlas iš karvidžių bus 

šalinamas skreperiniais transporteriais į skersinį mėšlo šalinimo kanalą numatomą karvidės centre. 

Šiuo kanalu mėšlas iš karvidės savitaka pateks į šalia karvidės numatomą skysto mėšlo siurblinę. 

Siurblinei prisipildžius mėšlas siurblio pagalba slėginiais vamzdžiais bus transportuojamas į srutų 

rezervuarus. Valant skreperiais bus sumažintos darbo snaudos, o mėšlas pašalintas dažniau ir 

efektyviau, nepaliekant srutų ir mėšlo likučių. 

- Galvijų atskyrimo vartai ir šėrimo tako atitvaras. Tikslu užtikrinti sklandų galvijų 

judėjimo valdymą, kad procesas vyktų be trukdžių, o galvijai judėdami nepanikuotų, nesusižeistų, 

bus sumontuoti teleskopiniai galvijų paskirstymo vartai. Jie supaprastins gyvulių paskirstymo, 

varymo darbus, leis sklandžiau organizuoti veiklą, geriau kontroliuoti galvijus, kels mechanizacijos 

lygį. Šėrimo tako atitvaras užtikrins kiekvienam galvijui priėjimą prie pašarų. 

-  Ventiliacinės užuolaidos. Pakankamą šviežio oro padavimą į tvartą užtikrins ventiliacijos 

įranga – ventiliacinės užuolaidos. Šaltuoju metų laiku ventiliacinės užuolaidos apsaugos nuo 

skersvėjų ir sumažins galvijų kvėpavimo takų susirgimų skaičių. 
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-   Girdyklos. Skirtos patenkinti gyvulių poreikį vandeniui. Užtikrina, kad gyvulys bet kada 

galėtų laisvai atsigerti. Šiuolaikinių girdyklų priežiūra paprastesnė, todėl bus užtikrintas 

veterinarinių, sanitarinių reikalavimų vykdymas. 

-   Šepetys. Automatiniai galvijų šepečiai padeda pašalinti nuo kailio dulkes, niežėjimą , 

skatiną kraujotaką. Dėl to gerėja galvijų savijauta ir produktyvumas. 

- Pašarų pristūmimo robotas. Pašarų pristūmimo robotas automatiškai pagal sudarytą 

programą pastoviai juda šėrimo taku, greta atitvaro ir stumia pašarą į galvijams pasiekiamą zoną, o 

tylus veikimas netrikdo galvijų. Užtikrina efektyvų ir našų galvijų šėrimą, geresnį pašarų 

panaudojimą, sumažina nuostolius, eliminuoja darbo jėgos poreikį. 

Visi pagrindiniai gamybiniai procesai karvidėse mechanizuoti. Galvijų laikymo diendaržiai 

prie pastatų neįrengiami. 

Pieno blokas. Projekto įgyvendinimo metu bus pastatytas modernus 1189 m² ploto 

melžimo bloko pastatas, kuris bus skirtas aptarnauti dvi karvides. Karvidės koridoriais bus 

sujungtos su pieno bloku. Karvių melžimui numatyta melžimo aikštelė. Prieš melžimo aikštelę 

įrengiama palaukimo aikštelė vienai grupei karvių (80 vietų). Į palaukimo aikštelę karvės pateks 

jungiamuoju koridoriumi. Pienas uždaru vamzdynu pateks į 20.000 l talpos pieno aušintuvus, 

kuriuose bus ataušinamas ir paruošiamas pardavimui.  Pamelžtos karvės į fermą sugrįš koridorių 

sistema. Reikalingos gydyti karvės skirstomų jų vartų pagalba pateks į įrengiamą gydymo zoną . 

Fermoje prie šėrimo tako bus įrengta fiksavimo tvora, leidžianti fiksuoti kiekvieną gyvulį prie 

šėrimo tako ir atlikti veterinarinę priežiūrą . Kiekviena karvė turės savo identifikacinį daviklį, kuris 

prižiūrinčiam darbuotojui suteiks galimybę gauti visą informaciją apie primelžto pieno kiekį, karvės 

aktyvumą, rujojimą. Karvės bus melžiamos 20 vietų melžimo aikštelėje. Nuotekos ir skystas mėšlas 

iš melžimo aikštelės ir priešmelžiminės aikštelės šalinamas suplaunant jį į nuotekų šalinimo 

kanalus, kuriais jie sutekės į skysto mėšlo siurblinę. Projekto vykdymo metu pastatyti nauji tvartai 

su modernia mėšlo tvarkymo technologija užtikrins mechanizuotą , operatyvų ir efektyvų tvartų 

valymą, sumažins oro taršą (amoniako sklidimą į aplinką ), prisidės prie švaresnės aplinkos 

išsaugojimo, pagerins darbo sąlygas ir minimizuos žalingą poveikį žmogui. Fermos darbuotojams 

bei atvykstantiems specialistams reikalingos buitinės ir sanitarinės patalpos numatomos melžimo ir 

pagalbinių patalpų bloke. Apibendrinant, įdiegta melžimo aikštelė leis automatizuoti pieno gamybą, 

stebėti galvijų produktyvumo rodiklius, taupyti laiką (sklandus galvijų judėjimas, greitas melžimo 

aparato uždėjimas, karvės neužsibus melžimo vietoje), sumažinti žmogiškų jų išteklių poreikį, 

maksimizuoti pieno kokybę (nuolatinė nepertraukiama pieno kontrolė, sistemų plovimas ir 

dezinfekavimas daugelyje etapų, saugus pieno transportavimas, nekokybiško pieno nukreipimas, 

efektyvus pieno aušinimas ir t.t.).   

Girdymui yra įrengtos automatinės girdyklos. Tvartai nešildomi – šalto tipo. 

Siloso tranšėjos yra ir bus 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. Maksimaliai atvira 

vieta vienu metu, kuri atidengiama galvijų maitinimui, gali siekti iki 50 m2. 

Gyvūninės kilmės atliekos (kritę galvijai) laikomos atskiruose sandariuose konteineriuose 

ir ne vėliau kaip per 24 valandas perduodamos UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“. 

Ūkyje naudojamos ir po plėtros bus naudojamos žaliavos pateiktos lentelėje žemiau. 
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3 lentelė. Žaliavų, cheminių medžiagų ir preparatų naudojimas 

 

 

3.3. ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo (objekto naudojimo) 

trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė veikla); 

PVSV ataskaita, statybos techninis projektas 2023 m. 

Planuojamos statybos ir eksploatacijos pradžia 2023-2024 m. 

Numatomas ilgalaikis neterminuotas objekto naudojimas. 

3.4. ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių 

išdėstymo planas; 

Šiame punkte nurodyta informacija pateikta ankstesniame 3.2 skyriuje. 

3.5. informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių statybos, 

sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės veiklos nutraukimo ar kt. –

atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas; 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinės 

apsaugos zonos ribas planuojamai plėtrai, galvijų skaičiaus didinimui. 

3.6. siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas neprivalomas, kai atliekamas 

vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinės apsaugos zonų ribas, 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. 

Alternatyvos nenagrinėjamos, kadangi SAZ nustatomas esamo ūkio planuojamai plėtrai, ne 

naujoje, o esamoje teritorijoje. 
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ: 

4.1. planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis 

ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, 

gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne senesnis kaip 3 metų žemėlapis su 

gretimybėmis (ortofoto ar kitokiame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo 

priemonėse apibrėžta planuojama teritorija; planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į 

planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius), 

esamos ir suplanuotos gretimybės (žemės sklypai ir pastatai, su kuriais ribojasi teritorija), 

teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, svarba aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos 

saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos sanitarinės 

apsaugos zonos, informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir įregistravimą, 

kita svarbi informacija; 

Planuojamos veiklos adresas: Šiaulių apskritis, Šiaulių rajono savivaldybė, Ginkūnų 

seniūnija, Žeimių kaimas, Sodo g. 23, 25. 

~22,0812 ha teritorijos pienininkystės komplekso teritoriją sudaro šeši sklypai (kadastro 

Nr. 9120/0004:244, 9120/0004:266, 9120/0004:303, 9120/0004:216, 9120/0004:217, 

9120/0004:310), nuosavybės teise priklausantys planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui – ŽŪB 

Ginkūnų agrofirma. 

Sklypų paskirtis: Žemės ūkio, o žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties 

žemės sklypai. 

Statyba ir pokyčiai planuojami trijuose sklypuose:  

• kad. Nr. 9120/0004:244 (planuojamas tvartas, pieno blokas, dvi silosinės); 

• kad.  Nr. 9120/0004:266 planuojamas tvartas; 

• kad.  Nr. 9120/0004:266 planuojami du srutų rezervuarai. 

 

2 pav. PŪV vieta  
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Pagal patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrą jį planą PŪV teritorija 

patenka į žemės ūkio paskirties žemės tvarkymo zoną (https://siauliuraj.lt/bendrieji-planai/siauliu-

rajono-bendrasis-planas/1086). Bendrovės kompleksas bendrajame plane yra užfiksuotas. 

Remiantis Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo plano gamtinio kraštovaizdžio ir 

biologinės įvairovės apsaugos teritorijos sprendinių gamtinio karkaso brėžiniu, numatomos veiklos 

žemės sklypai nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją, nuo jų nutolę toliau kaip 1,5 km/ 

Ūkio plėtros metu transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai 

nenumatomi, kadangi statybos vyks  esamoje  pienininkystės ūkio teritorijoje, atokiau nuo 

intensyviau naudojamų kelių, eismo trikdymai nenumatomi. 

 

 

3 pav. Šiaulių rajono bendrojo plano ištrauka („Pagrindinis brėžinys“). PŪV neprieštarauja 

bendrojo plano sprendiniams 
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Veiklos vieta reikšminga žemės ūkio aspektu, nes gretimai vystoma intensyvi žemdirbystė. 

Sklypai, kuriuose vykdoma ūkinė veikla, žemės ūkio paskirties. 

PŪV teritorija nepatenka ir į saugomas ir Europinio ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

teritorijas bei su jomis nesiriboja. Artimiausia „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbi teritorija 

(PAST) – Gubernijos miško biosferos poligonas (LTSIAB005) yra nutolusi apie 6 km šiaurės 

vakarų kryptimi. PŪV žemės sklypuose bei jų artimoje aplinkoje saugomų rūšių nefiksuota.  

 

4 pav. Artimiausios saugomos teritorijos, 2023 m. Duomenys pagal sutartį su Geoportal.lt 

 

Pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) duomenis, PŪV 

teritorijoje vandens telkinių nėra. Artimiausias vandens telkinys – ištiesintos vagos Juodupio (un. 

kodas 41010294) upelis nuo PŪV sklypų ribų nutolęs apie 0,3 km pietvakarių kryptimi. 

PŪV teritorija nepatenka į jokių paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas ir 

zonas. 

Artimiausia vandenvietė (Nr. 4469) yra nutolusi 0,3 km šiaurės pietvakarių kryptimi (šios 

vandenvietės apsaugos zona – 50 m). 

Numatoma vietovė ir jos gretimybės taip pat nepatenka ir į potvynių grėsmės ir rizikos 

teritorijas.  

Ūkio gretimybėje nėra naudojamų žemės gelmių išteklių, aktyvių geologinių procesų ir 

reiškinių, tokių kaip erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos ir pan.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo departamento kultūros vertybių 

registro duomenimis artimiausia nekilnojamoji kultūros vertybė – Žeimių kaimo pirmosios senosios 

kapinės (un. kodas 4684) iš pietų pusės ribojasi su vienu iš PŪV žemės sklypų. Numatoma, kad 

galvijų ūkio modernizavimas šiai kultūros paveldo vertybei neigiamo vizualinio poveikio nedarys, 
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kadangi naujai statomi pastatai bus dislokuojami PŪV sklypų šiaurinėje dalyje už jau esančių 

statinių. Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės nuo PŪV vietos yra nutolusios didesniu kaip 0,5 

km atstumu. 

 

5 pav. Artimiausi vandens telkiniai 

 

6 pav. Artimiausios kultūros paveldo vertybės, 2023 m. 
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Gyvenamos teritorijos. Pienininkystės kompleksas nuo Šiaulių miesto nutolęs apie 4,8 km, 

nuo Ginkūnų kaimo apie 2,7 km. 

Nagrinėjamas gyvulininkystės kompleksas yra Žeimių kaimo gretimybėje (šiaurės 

pakraštyje). 

 

Artimiausi gyvenamieji pastatai nuo artimiausio taršos šaltinių nutolę: 

• Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k., Topolių g. 7 nuo planuojamų silosinių nutolęs 

~145 m, nuo planuojamų tvartų ~165 m; 

• Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k., Topolių g. 5, nuo planuojamų silosinių 

nutolęs ~166 m, nuo esamų tvartų ~218 m, nuo planuojamų tvartų ~234 m; 

• Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen.,  Žeimių k., Topolių g. 3 nuo planuojamų silosinių 

nutolęs ~195 m; 

• Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k., Sodo g. 15 nuo esamų tvarų nutolęs ~189 m, 

nuo planuojamų naujų tvartų ~320 m, nuo planuojamų srutų rezervuarų ~368 m. 

Suplanuoti gyv. paskirties sklypai  Beržų g. nuo esamų silosinių nutolę apie 157 m, nuo 

planuojamų tvartų ~270 m. 

Tvartai planuojami esamų statinių vietoje (bulidžių ir kitų), juos nugriaunant, o srutų 

rezervuarai atitraukiami maksimaliai nuo Žeimių kaimo į šiaurę už viso bendrovės komplekso. 

 

 

7 pav. Gyvenamoji aplinka, artimiausi gyvenamieji namai. 
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4.2. žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, 

naudojimo būdas (-ai) (esamas ir planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo turto registro 

centrinio duomenų banko kopija); 

 

Pienininkystės kompleksą sudaro šeši sklypai, kurių bendras plotas 22,0812 ha. Teritoriją 

sudaro šeši sklypai: 

• 5,9906 ha ploto sklypas, Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k., Sodo g. 25,  

unikalus Nr. 4400-0097-8121, kadastro Nr. 9120/0004:244; 

• 1,8574 ha ploto sklypas, Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k., Sodo g. 23,  

unikalus Nr. 4400-0594-4827, kadastro Nr. 9120/0004:266); 

• 3,3308 ha ploto sklypas, Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k., unikalus Nr. 

4400-1038-3074, kadastro Nr. 9120/0004:303; 

• 5,3906 ha ploto sklypas, Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k., unikalus Nr. 

9120-0004-0216, kadastro Nr. 9120/0004:216; 

• 4,9118 ha ploto sklypas, Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k., unikalus Nr. 

9120-0004-0217, kadastro Nr. 9120/0004:217); 

• 0,6000 ha ploto sklypas, Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k., unikalus Nr. 

4400-1493-2790, kadastro Nr. 9120/0004:310. 

 

Sklypai nuosavybės teise priklauso Žemės ūkio bendrovei "Ginkūnų agrofirma". 

4 Lentelė.  Sklypų, kurie sudaro kompleksą duomenys. 

Eil. Nr. Sklypo unikalus 

Nr., kadastro Nr. 

Žemės 

sklypo 

plotas, ha 

Žemės 

paskirtis/žemės 

sklypo naudojimo 

būdas 

Adresas Sklypo trumpas 

apibūdinimas.  

Esantys ir planuojami 

statiniai 

1. 4400-0097-8121 

9120/0004:244 

 

5.9906 
Žemės ūkio/ 

kiti žemės 

ūkio 

paskirties 

žemės sklypai 

Šiaulių r. sav., 

Ginkūnų sen., 

Žeimių k., Sodo 

g. 25 

Sklype planuojamas 

tvartas, pieno blokas, 

dvi silosinės, yra 

silosinės, daržinė, 

pašarų malūnas. 

Spec. sąlyga jau 

įrašyta 

2. 4400-0594-4827 

9120/0004:266 

1.8574 
Žemės ūkio/ 

kiti žemės 

ūkio 

paskirties 

žemės sklypai 

Šiaulių r. sav., 

Ginkūnų sen., 

Žeimių k., Sodo 

g. 23 

Sklypas kur 

planuojamas naujas 

tvartas, stovi du 

esami tvartai 

Spec. sąlyga jau 

įrašyta 

3. 4400-1038-3074 

9120/0004:303 

3.3308 
Žemės ūkio/ 

kiti žemės 

ūkio 

paskirties 

žemės sklypai 

Šiaulių r. sav., 

Ginkūnų sen., 

Žeimių k. 

Sklypas kur stovi 

esamas rezervuaras ir 

planuojami du nauji 

srutų rezervuarai . 

Spec. sąlyga jau 

įrašyta 

4. 9120-0004-0216 

9120/0004:216 

5.3906 
Žemės ūkio/ 

kiti žemės 

ūkio 

paskirties 

Šiaulių r. sav., 

Ginkūnų sen., 

Žeimių k. 

Sklypas kur bus 

priešgaisrine kūdra . 

Spec. sąlyga jau 

įrašyta 
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žemės sklypai 

5. 9120-0004-0217 

9120/0004:217 

4.9118 
Žemės ūkio/ 

kiti žemės 

ūkio 

paskirties 

žemės sklypai 

Šiaulių r. sav., 

Ginkūnų sen., 

Žeimių k. 

Spec. sąlyga jau 

įrašyta 

6. 4400-1493-2790 

9120/0004:310 

0.6000 
Žemės ūkio/ 

kiti žemės 

ūkio 

paskirties 

žemės sklypai 

Šiaulių r. sav., 

Ginkūnų sen., 

Žeimių k. 

Spec. sąlyga  

neįrašyta 

Viso: 
 

22,0812 ha 

Žemės sklypų dokumentai pateikiami PVSV ataskaitos 3 priede. 

 

8 pav. PŪV vieta, kadastro ištrauka. PŪV teritoriją sudaro šeši sklypai, priklauso PŪV 

organizatoriui 

 

4.3. vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir 

išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.); 

 

Vandens tiekimas, suvartojimas. Vandens tiekimas naujiems pastatams ir statiniams 

planuojamas iš esamo gręžinio. Jo našumas 7 m³/h. Bendras planuojamas vandens poreikis 
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gyvuliams bus 34547 m³. Įgyvendinus PŪV sprendinius vandens naudojimo pobūdis nesikeis, o 

esamo vandens gręžinio pajėgumų pakaks. 

Esamos veiklos ir PŪ V susidariusio tirštojo mėšlo laikymui esamų mėšlidžių pajėgumų 

pakanka (mėšlidės Nr.1 tūris 3400 m³, mėšlidės Nr. 2 tūris 4050 m³, t.y. bendra talpa 7450 m³). 

Mėšlas ir srutos kaip iki šiol ir toliau bus tvarkomos ir panaudojamos dirbamų laukų 

tręšimui pagal „Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo“ reikalavimus. Šiuo 

metu bendrovė nuosavybės ir nuomos pagrindais valdo apie 2,4 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų, iš 

kurių nuosava žemė sudaro apie 700 ha.  Mėšlui paskleisti reikalingas apie ~620 ha ploto, todėl 

bendrovė nuosavybės teise turi pakankamai žemės ūkio naudmenų ploto. 

Srutos šalinamos į esamą rezervuarą ir naujai planuojamus. Bendras rezervuarų tūris 

numatomas 14800 m³. Rezervuarų tūris gali būti patikslintas vykdant rezervuarų projektavimo 

darbus.  

Buitinės nuotekos. Šiuo metu visos susidariusios buitinės nuotekos yra nukreipiamos į 

esamą srutų rezervuarą, po plėtros naujuose tvartuose ir techninėse patalpose susidariusios buitinės 

nuotekos bus nukreipiamos į naujus planuojamus srutų rezervuarus. Buitinių nuotekų kiekis 

vertinamas, vadovaujantis Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklėmis ŽŪ TPT 01:2009 

pagal darbuotojų skaičių :  

• Šiuo metu fermoje dirba 23 darbuotojai. Preliminarus sunaudojamo vandens ir 

susidarančių nuotekų kiekis: 23 darbuotojų x 70 l = 1,68 m³/parą arba 613 

m³/metus.  

• Planuojama, kad rekonstruotoje fermoje dirbs 18 darbuotojų. Preliminarus 

sunaudojamo vandens ir susidarančių nuotekų kiekis: 18 darbuotojų x 70 l = 1,26 

m³/parą arba 460 m³/metus. 

 

Gamybinės nuotekos. Šiuo metu visos gamybinės nuotekos (technologinių įrenginių 

plovimo, patalpų valymo, mėšlinų paviršių plovimo metu) iš tvartų ir kitų patalpų nukreipiamos į 

esamą srutų rezervuarą. Planuojamuose naujuose tvartuose ir techninėse patalpose susidariusios 

gamybinės nuotekos bus nukreipiamos į naujus planuojamus srutų rezervuarus. Gamybinių nuotekų 

kiekis vertinamas, vadovaujantis LR žemės ūkio ministerijos parengtu „Gerosios žemės ūkio 

praktikos kodeksu, kurio taikymas mažintų neigiamą žemės ūkio poveikį dirvožemiui, vandeniui, 

orui ir klimatui“ pagal SG skaičių:  

• Preliminarus susidarančių gamybinių nuotekų kiekis: 2049 m³/metus.   

• Planuojama, kad po modernizacijos ir plėtros preliminarus susidarančių gamybinių 

nuotekų kiekis: 3564 m³/metus. 

Lietaus nuotekų tinklai. Sąlyginai švarių lietaus nuotekų surinkimas vykdomas į 

šulinėlius ir išleidžiama į šalia esantį žemės ūkio paskirties sklypą kad. Nr. 9120/0004:217 

sugerdinimui į gruntą. Lietaus nuotekos nuo galimai užterštų paviršių (mėšlidžių, srutų pakrovimo į 

autotransportą aikštelėse ir pan.) surenkamos siurblinės rezervuare ir galimai greičiau 

transportuojamos į srutų kaupimo rezervuarus. Nuo tvarto stogų susidarys ~7348 m³/metus švarių 

nuotekų.  
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Galimai taršios teritorijos. Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų 

(mėšlidžių ir mėšlo/srutų pakrovimo į autotransportą aikštelių ) tiek šiuo metu, tiek įgyvendinus 

PŪV sprendinius bus surenkamos ir nukreipiamos į srutų rezervuarus. Vertinamas plotas: mėšlidės 

– 3092 m², esamas ir du nauji srutų rezervuarai – 2621 m², kitos galimai teršiamos teritorijos 

(mėšlo/srutų pakrovimo į autotransportą aikštelės) – 700 m². Šių paviršinių nuotekų kiekis 

apskaičiuojamas pagal plotą ir kritulių kiekį, vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamentu ir sudarys 3370 m³/metus:  

Wf = 10 x 650 x 0,85 x 0,61 x 1 = 3370 m³/m. 

 

Šilumos energijos tiekimas. Tiek esami, tiek planuojamas tvartas yra ir išliks šalto tipo, 

pastatų šildymas neplanuojamas. 

Vykdant ūkinę veiklą elektros energija yra naudojama technologiniams ir 

administraciniams poreikiams tenkinti (šiuo metu sunaudojama apie 215 MWh/m.). Įgyvendinus 

PŪ V sprendinius planuojamas elektros energijos poreikio išaugimas (iki 310 MWh/m.).  

Šilumos energija naudojama tik technologinių ir buitinių patalpų šildymui. Elektros 

energijos tiekimas planuojamas iš esamos transformatorinės TP 302. Modernizacijos metu ant 

naujai statomų karvių fermų stogo bus sumontuota 100 kW galingumo saulės jėgainė, kuri per 

metus pagamins apie 100 MWh elektros energijos ir tuo pilnai padengs padidėjusį elektros 

energijos poreikį. 

Infrastruktūra. Šiuo metu ūkinės veiklos sklypuose yra šios inžinerinės komunikacijos:  

privažiavimo ir vidaus keliai, vandens gręžinys (gręžinio Nr. 40749, gylis 80 m, pajėgumas 7,0 

m³/h, per parą esamu metu sunaudojama 40 m³ vandens), vandentiekio tinklai, srutų surinkimo ir 

šalinimo linijos, srutų kaupimo rezervuaras, buitinių nuotekų linijos. 

Atlikus fermų modernizavimą papildomai kloti privažiavimo kelius nereikės. Bus 

pasinaudota esamais. 

Fermoje eksploatuojamose transporto priemonėse naudojamas dyzelinis kuras (šiuo metu 

sunaudojama apie 45 t/m.), kurio poreikis dėl padidėjusio darbo krūvio padidės (iki 50 t/m.). 

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Įvažiavimas į bendrovės kompleksą geras. Už ~140 m 

nuo PŪV teritorijos šiaurės vakarų kryptimi eina rajoninis kelias Nr. 4001 Žeimiai –Pamūšis – 

Pašvitinys, kurį su PŪV sklypu jungia vietinės reikšmės keliukas. Rajoniniu keliu galima 

privažiuoti iki krašto kelio Nr. 150 Šiauliai – Pakruojis - Pasvalys. Atstumas iki apskrities centro 

Šiaulių miesto 9 km, iki seniūnijos centro Ginkūnų – 5 km. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. Vykdant statybos darbus atliekų apskaita 

bus vykdoma ir 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“ (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-31). 

Pastatų statybos metu susidarys betono atliekos (kodas 17 01 01), mišrios statybinės 

atliekos (17 09 04), medis (17 02 01), geležis ir plienas (17 04 05), plastiko pakuotė (15 01 02), 

popieriaus pakuotė (15 01 01), medienos pakuotė (15 01 03) bei kitos panašios atliekos. 

Atliekų sudėtis ir kiekis bus detalizuotas statybos projekto rengimo metu.  Statybvietėje turi 

būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 
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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. Visos atliekos yra 

perduodamos pagal sutartį atliekas tvarkančiai ir transportuojančiai įmonei, kuri yra registruota 

atliekas tvarkančių įmonių registre. 

4.4. ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą ūkinę 

veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės paskirties, 

rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, nurodytus Lietuvos Respublikos 

visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje, ar kitus visuomenės sveikatos 

saugos požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas, anksčiau šiame žemės sklype vykdyta ūkinė 

veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje nurodytų objektų). 

 

Nagrinėjamas gyvulininkystės kompleksas yra Žeimių kaimo gretimybėje (šiaurės 

pakraštyje). Artimiausi gyvenamieji pastatai nuo artimiausio taršos šaltinių (esamų ir 

planuojamų silosinių tvartų, rezervuarų nutolę ~145-368 m atstumu. Plačiau pateikta 7 pav. ir 

4.1 skyriuje. 

Artimiausias viešbučių / poilsio paskirties pastatas – viešbutis „Grafaitė“ (Šiaulių r. sav., 

Ginkūnų sen., Ginkūnų k., Aušros g. 1) – nuo žemės ūkio bendrovės „Ginkūnų agrofirma“ 

teritorijos nutolęs apie 4,4 km atstumu. 

Artimiausi mokslo paskirties pastatai: Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų 

progimnazija (Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Ginkūnų k., Aušros g. 2) nuo žemės ūkio bendrovės 

„Ginkūnų agrofirma“ teritorijos nutolusi apie 4,3 km atstumu; Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis 

(Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Ginkūnų k., Rasos g. 2B) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos 

nutolęs apie 4,5 km.  

Artimiausi gydymo paskirties pastatai: UAB „Fabrica dentalis“ (Šiaulių r. sav., Ginkūnų 

sen., Ginkūnų k., Žeimių g. 4-1) nuo žemės ūkio bendrovės „Ginkūnų agrofirma“ teritorijos 

nutolusi apie 4,2 km atstumu; viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 

Ginkūnų šeimos gydytojo kabinetas (Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Ginkūnų k., Aušros g. 4) nuo 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs apie 4,4 km atstumu. 

Artimiausi kultūros paskirties pastatai: viešoji įstaiga „Ginkūnų dvaras“ (Šiaulių r. sav., 

Ginkūnų sen., Ginkūnų k., Žeimių g. 7) nuo žemės ūkio bendrovės „Ginkūnų agrofirma“ teritorijos 

nutolusi apie 4,1 km atstumu; Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filialas ir Šiaulių 

rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos filialas Ginkūnų biblioteka (Šiaulių r. 

sav., Ginkūnų sen., Ginkūnų k., Žeimių g. 9) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolę apie 

4,2 km atstumu. 

Artimiausi sporto paskirties pastatas – Šiaulių rajono sporto klubas „Lukas“ (Šiaulių r. 

sav., Ginkūnų sen., Ginkūnų k., Aušros g. 2) – nuo žemės ūkio bendrovės „Ginkūnų agrofirma“ 

teritorijos nutolęs apie 4,3 km atstumu. 
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Artimiausias religinės paskirties pastatas – Šiaulių laisvųjų krikščionių bažnyčia (Šiaulių r. 

sav., Ginkūnų sen., Ginkūnų k., Žeimių g. 7) – nuo žemės ūkio bendrovės „Ginkūnų agrofirma“ 

teritorijos nutolusi apie 4,1 km atstumu. 

Rekreaciniai objektai. Rekreacinių objektų, rekreacinių teritorijų bendrovės aplinkoje 

nėra, todėl rekreaciniu aspektu neigiamos įtakos neturės.  

Remiantis Geoportal informacija ir išnagrinėjus atstumus iki pramoninių objektų, PŪV į 

kitas sklypo registrų išraše nepaminėtas apsaugos ar sanitarines zonas nepatenka. 

Pramoniniai ir komerciniai objektai. Pramonių ir komercinių objektų bendrovės 

aplinkoje nėra, aplinkinės teritorijos skirtos žemės ūkiui. 

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS 

SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR KOKYBINIS 

APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS (IDENTIFIKUOJAMI IR APRAŠOMI PLANUOJAMOS AR 

VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS LEMIAMI SVEIKATAI ĮTAKĄ DARANTYS VEIKSNIAI, 

APRAŠOMAS GALIMAS JŲ POVEIKIS VISUOMENĖS SVEIKATAI ARTIMIAUSIOJE 

GYVENAMŲJŲ PASTATŲ APLINKOJE, VISUOMENINĖS PASKIRTIES TERITORIJOSE IR 

STATINIUOSE, REKREACINĖSE TERITORIJOSE IR KITUOSE SVARBIUOSE OBJEKTUOSE, 

NURODYTUOSE POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODINIŲ 

NURODYMŲ PRIEDO 4.4 PAPUNKTYJE): 

5.1. planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, 

vertinimas: aprašoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas), kurios metu susidarys 

ir į aplinkos orą bus išmetami teršalai, stacionarių (organizuotų ir neorganizuotų) ir mobilių 

taršos šaltinių ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema) ir išmetamų teršalų kiekio skaičiavimai 

(skaičiavimo metodikos), vietovės meteorologinės sąlygos, aplinkos oro foninis užterštumas, 

numatomų išmesti teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, aplinkos oro užterštumo 

prognozė: pateikiami duomenys, naudoti numatomų išmesti teršalų didžiausiai koncentracijai 

skaičiuoti, naudotos skaičiavimo metodikos, informacija apie teršalų koncentracijos skaičiavimui 

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

buvo naudotos, naudota kompiuterinė programinė įranga, foniniai aplinkos užterštumo 

duomenys ir jų pasirinkimo pagrindimas, teršalų koncentracijos skaičiavimo rezultatai ir jų 

analizė (skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar pan.), nurodomas skaičiavimų aukštis, modeliavimo 

teritorijos dydis, taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir 

mastelis, pateikiama aplinkos oro užterštumo prognozė ir galimas poveikis visuomenės sveikatai; 

Vertinimo metodas 

Oro ir kvapų tarša įvertinta matematiniu modeliu „ISC – AERMOD – View“. AERMOD 

modelis skirtas pramoninių ir kitų tipų šaltinių ar jų kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje 

skaičiuoti. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV 

– 200 įsakymu ,,Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo 

modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ LR Aplinkos ministerija AERMOD įvardina 

kaip vieną iš modelių, kurie gali būti naudojami atliekant strateginį bei išsamų poveikio aplinkai bei 

sveikatos vertinimus. 

Siekiant užtikrinti maksimalų modelio rezultatų tikslumą, į jį suvesti analizuojamai 

teritorijai būdingi parametrai: 

• Sklaidos koeficientas (Urbanizuota/kaimiška) 
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Šis koeficientas modeliui nurodo, kokie šilumos kiekiai yra išmetami nagrinėjamoje 

teritorijoje. Šiuo atveju naudotas kaimiškos vietovės koeficientas – „Rural“. 

• Rezultatų vidurkinimo laiko intervalas 

Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkinimo laiko 

intervalai, atitinkantys konkrečiam teršalui taikomos ribinės vertės vidurkinimo laiko intervalą. 

• Taršos šaltinių nepastovumo koeficientai 

Šie koeficientai nurodo, ar teršalas yra išmetamas pastoviai ar periodiškai. 

• Meteorologiniai duomenys 

Atliekant teršalų sklaidos matematinį modeliavimą konkrečiu atveju naudojamas arčiausiai 

nagrinėjamos teritorijos esančios hidrometeorologijos stoties, penkių metų meteorologinių duomenų 

paketas. Šiuo atveju naudoti Kauno hidrometeorologijos stoties duomenys (Sutarties pažyma 

ataskaitos 4 priede, oro taršos dalyje). 

• Reljefas 

Vietovėje vyrauja lygus reljefas. 

• Receptorių tinklas 

Receptorių tinklas reikalingas sumodeliuoti sklaidą ir suskaičiuoti koncentracijų vertes iš 

anksto numatytose teritorijose tam tikrame aukštyje. Šiuo atveju teršalai modeliuojami 1,5 m 

aukštyje, o tarpai tarp receptorių 50-100 m. Naudota LKS 94 koordinačių sistema. 

• Procentiliai 

Siekiant išvengti statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti 

bendrą vaizdą, modelyje naudojami procentiliai. Šiuo atveju naudoti procentiliai: 

• NO2 – (1 val.) 99,8 procentilis; 

• KD10 – (24 val.) 90,4 procentilis; 

• LOJ – (1 val.) 98,5 procentilis; 

• NH3 – (1 val.) 98,5 procentilis; 

• Kvapui – (1 val.) 98,08 procentilis. 

• Foninė koncentracija 

Analizuojamas objektas nepatenka į teritoriją, kuriai yra parengti oro taršos sklaidos 

žemėlapiai, ir yra toliau nei 2 km spinduliu nuo veikiančių OKT stotelių, todėl foninei taršai 

identifikuoti naudotos Šiaulių regiono kaimo foninių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių 

koncentracijų vertės (šie duomenys skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje aaa.lrv.lt). 

Vadovaujantis laisvai prieinamomis informacinėmis duomenų bazėmis (geoportal.lt, tpdris.lt ir kt.), 

analizuojamos teritorijos gretimybėje nerasta kitų, esamų ar planuojamų, foninių ūkinių veiklų. 
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5 lentelė. Foninė koncentracija. Šaltinis: oras.gamta.lt 

Regionas 
Teršalo pavadinimas ir koncentracija µg/m3 

KD10 KD2,5 NO2 CO 

Šiaulių 8,6 6,1 4,9 210 

 

Oro taršos šaltiniai teritorijoje 

Stacionarūs oro taršos šaltiniai (o.t.š.) analizuojamoje teritorijoje, po projekto įgyvendinimo: 

• Tvartai. Iš galvijų laikymo vietų į aplinkos orą išsiskiria šie teršalai: amoniakas, 

kietosios dalelės1  (KD10 ir KD2,5) ir lakieji organiniai junginiai2  (LOJ). Galvijai tvarte laikomi 

ištisus metus. Tvarto ventiliacija natūrali, vidaus patalpų oras pasišalina per stoge esančias angas. 

Tvartuose susidaro skystas arba kraikinis mėšlas; 

•  Rezervuarai. Iš srutų kauptuvų į aplinkos orą išsiskiria amoniakas ir azoto dioksidas; 

•  Kraikinio mėšlo mėšlidės. Iš kraikinio mėšlo mėšlidžių į aplinkos orą išsiskiria 

amoniakas ir azoto dioksidas; 

•  Silosinės. Silosas dengiamas orui nelaidžia plėvele, kuri atidengiama tik gyvulių 

šėrimo metu apie 50 m2. Atidengus į aplinkos orą išsiskiria kvapai. 

 

 

 
1 Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar 

atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės). Toliau ataskaitoje minima, kaip kietosios dalelės 10 ir 2,5 arba 

trumpiniais KD10 ir KD2,5. 
2 Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį. Toliau ataskaitoje minima, kaip lakūs 

organiniai junginiai arba trumpiniu LOJ. 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV).  UAB „Ekostruktūra“, 2023 m. 

 26 

 

 

9 pav. Oro taršos šaltiniai PŪV teritorijoje 
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Į atmosferą išmetami teršalai ir jų kiekis 

Teršalų emisijų kiekis, išsiskiriantis iš gyvulių ir mėšlo laikymo vietų 

Teršalų (NH3, KD10, KD2,5 ir LOJ), išsiskiriančių į atmosferą iš galvijų laikymo vietų, bei teršalų (NH3 ir NOx) išsiskiriančių iš mėšlo 

laikymo vietų (mėšlidžių, lagūnų) apskaičiavimui naudota Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika, 2019 m. 

(angl. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, chapter 3B. Manure management, 2019). Skaičiavimams naudota metodika įrašyta į 

atmosferą išmetamų teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. 

įsakymu Nr. 395. Išsiskiriančio NH3 ir NOx kiekis apskaičiuotas pagal minėtos metodikos tikslesnių duomenų reikalaujančią Tier 2 metodologiją. 

Naudota EMEP/EEA 2021 m. pateikta skaičiuoklė (Manure management N-flow tool, MS excel formatu). KD ir LOJ skaičiavimams naudota 

minėtos metodikos Tier 1 metodologija. 

6 lentelė. Laikomų galvijų skaičius vienetais ir sąlyginiais vienetais projektinėje situacijoje 

Taršos šaltinis Laikomi gyvuliai Mėšlo tipas Amžiaus grupė Galvijų kiekis, vnt./sg. 

1 2 3 4 5 

Užtrūkusių karvių tvartas Nr. 601 Kiti galvijai Kietas Užtrūkusios karvės 210/210 

Prieauglio tvartas Nr. 602 
Kiti galvijai Kietas 

Telyčios 12-15 mėn. 80/57,14 

Telyčios 15-24 mėn. 250/178,57 

Prieauglio tvartas Nr. 603 
Kiti galvijai Kietas 

Veršeliai iki 6 mėn. 185/46,25 

Prieauglis 6-12 mėn. 165/41,25 

Karvidė Nr. 612 Melžiamos karvės Skystas Melžiamos karvės 330/330 

Karvidė Nr. 613 Melžiamos karvės Skystas Melžiamos karvės 330/330 

Viso 1550/1193,21 

 

7 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai 
Teršalų 

išmetimo 

trukmė, val./m. Pavadinimas Apibūdinimas Nr. 
Koordinatės (LKS’94) 

Aukštis, 

m 

Išmetimo angos 

matmenys, m 

Srauto greitis, 

m/s 

Temperatū

ra, 

°C 

Tūrio debitas, 

(m3/s) 
X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Esamas tvartas Natūrali ventiliacija per stogo kraigą 601 

463996 

464012 
463967 

463951 

6204124 

6204113 
6204051 

6204063 

4,5 20 x 79 - Aplinkos - 8760 
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Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai 
Teršalų 

išmetimo 

trukmė, val./m. Pavadinimas Apibūdinimas Nr. 
Koordinatės (LKS’94) 

Aukštis, 

m 

Išmetimo angos 

matmenys, m 

Srauto greitis, 

m/s 

Temperatū

ra, 

°C 

Tūrio debitas, 

(m3/s) 
X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Esamas tvartas Natūrali ventiliacija per stogo kraigą 602 

464038 
464056 

464013 

463995 

6204087 
6204075 

6204016 

6204030 

4,5 23 x 73 - Aplinkos - 8760 

Esamas tvartas Natūrali ventiliacija per stogo kraigą 603 

464079 

464097 

464054 
464036 

6204057 

6204044 

6203986 
6203998 

4,5 23 x 73 - Aplinkos - 8760 

Planuojamas tvartas Natūrali ventiliacija per stogo kraigą 612 

464062 

464090 
464141 

464114 

6203980 

6203961 
6204031 

6204050 

4,5 35,2 x 84,4 - Aplinkos - 8760 

Planuojamas tvartas Natūrali ventiliacija per stogo kraigą 613 

464195 
464224 

464171 

464145 

6203992 
6203973 

6203905 

6203924 

4,5 35,2 x 84,4 - Aplinkos - 8760 

Esama mėšlidė Kieto (kraikinio) mėšlo kauptuvas 605 

464033 

464052 

464015 
463996 

6204118 

6204143 

6204170 
6204145 

2,3 32 x 46 - Aplinkos - 8760 

Esama mėšlidė Kieto (kraikinio) mėšlo kauptuvas 606 

464109 

464119 
464053 

464041 

6204057 

6204074 
6204122 

6204106 

2,5 20 x 81 - Aplinkos - 8760 

Esamas rezervuaras Skysto mėšlo (srutų) kauptuvas 607 464100 6204122 4,3 Ø 27,3 - Aplinkos - 8760 

Planuojamas rezervuaras Skysto mėšlo (srutų) kauptuvas 614 464125 6204153 6,0 Ø 36,0 - Aplinkos - 8760 

Planuojamas rezervuaras Skysto mėšlo (srutų) kauptuvas 615 464136 6204097 6,0 Ø 36,0 - Aplinkos - 8760 

Esama silosinė 

Gyvulių pašaro siloso laikymo tranšėjos. 

Laikoma uždengus, orui ir drėgmei 

nelaidžia plėvele. Atidengiama apie 50 m2 
gyvulių šėrimo metu (ryte ir vakare po 1 

valandą) 

610 

464011 
464041 

464004 

463976 

6203974 
6203955 

6203906 

6203925 

3,0 35 x 62 - Aplinkos - 730 

Planuojama silosinė 
Gyvulių pašaro siloso laikymo tranšėjos. 

Laikoma uždengus, orui ir drėgmei 

nelaidžia plėvele. Atidengiama apie 50 m2 

616 
464122 
464131 

464161 

6203906 
6203918 

6203896 

3,0 36 x 15 - Aplinkos - 730 
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8 lentelė. Numatomi į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekiai pagal atskirus taršos šaltinius 

Taršos objektas Nr. Teršalo pavadinimas 
Teršalo 

kodas 

Tarša be priemonių Tarša su priemonėmis 
Taršos mažinimo priemonė 

g/s t/metus g/s t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Esamas tvartas 601 

Amoniakas (NH3) 134 0,01182 0,373 0,00946 0,298 

Mikroklimato užtikrinimas – 20 proc. 

efektyvumas;3 

Probiotikai – 50 proc. efektyvumas 

Suminis – 60 proc. efektyvumas. 

Lakūs organiniai junginiai (LOJ) 308 0,0593 1,869 - - - 

Kietosios dalelės (KD10) 4281 0,0018 0,057 - - - 

Kietosios dalelės (KD2,5) 4281 0,0012 0,038 - - - 

Esamas tvartas 602 

Amoniakas (NH3) 134 0,01447 0,456 0,01158 0,365 

Mikroklimato užtikrinimas – 20 proc. 

efektyvumas3; 

Probiotikai – 50 proc. efektyvumas; 

Suminis – 60 proc. efektyvumas. 

Lakūs organiniai junginiai (LOJ) 308 0,0932 2,938 - - - 

Kietosios dalelės (KD10) 4281 0,0028 0,089 - - - 

Kietosios dalelės (KD2,5) 4281 0,0019 0,059 - - - 

Esamas tvartas 603 

Amoniakas (NH3) 134 0,0086 0,271 0,00688 0,217 

Mikroklimato užtikrinimas – 20 proc. 

efektyvumas3; 

Probiotikai – 50 proc. efektyvumas; 

Suminis – 60 proc. efektyvumas. 

Lakūs organiniai junginiai (LOJ) 308 0,0988 3,116 - - - 

Kietosios dalelės (KD10) 4281 0,0030 0,095 - - - 

Kietosios dalelės (KD2,5) 4281 0,0020 0,063 - - - 

Planuojamas tvartas 612 Amoniakas (NH3) 134 0,08357 2,635 0,04346 1,370 

Grindinys su šlapimo drenavimo 

sistema ir skreperiu – 35 proc. 

efektyvumas; 

 
3 Guidance document for preventing and abating ammonia emissions from agricultural sources 2014 (Gothenburg protocol). 

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai 
Teršalų 

išmetimo 

trukmė, val./m. Pavadinimas Apibūdinimas Nr. 
Koordinatės (LKS’94) 

Aukštis, 

m 

Išmetimo angos 

matmenys, m 

Srauto greitis, 

m/s 

Temperatū

ra, 

°C 

Tūrio debitas, 

(m3/s) 
X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

gyvulių šėrimo metu (ryte ir vakare po 1 
valandą) 

464152 6203884 
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Taršos objektas Nr. Teršalo pavadinimas 
Teršalo 

kodas 

Tarša be priemonių Tarša su priemonėmis 
Taršos mažinimo priemonė 

g/s t/metus g/s t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mikroklimato užtikrinimas – 20 proc. 

efektyvumas3; 

Probiotikai – 50 proc. efektyvumas; 

Suminis – 74 proc. efektyvumas. 

Lakūs organiniai junginiai (LOJ) 308 0,1877 5,919 - - - 

Kietosios dalelės (KD10) 4281 0,0066 0,208 - - - 

Kietosios dalelės (KD2,5) 4281 0,0043 0,135 - - - 

Planuojamas tvartas 613 

Amoniakas (NH3) 134 0,08357 2,635 0,04346 1,370 

Grindinys su šlapimo drenavimo 

sistema ir skreperiu – 35 proc. 

efektyvumas; 

Mikroklimato užtikrinimas – 20 proc. 

efektyvumas3; 

Probiotikai – 50 proc. efektyvumas 

Suminis – 74 proc. efektyvumas. 

Lakūs organiniai junginiai (LOJ) 308 0,1877 5,919 - - - 

Kietosios dalelės (KD10) 4281 0,0066 0,208 - - - 

Kietosios dalelės (KD2,5) 4281 0,0043 0,135 - - - 

Esama mėšlidė 605 
Amoniakas (NH3) 134 0,00529 0,167 0,00159 0,050 

20 cm storio šiaudų sluoksnis – 80 

proc. efektyvumas 

Azoto oksidai (NO2) (C) 6044 0,00044 0,014 - - - 

Esama mėšlidė 606 
Amoniakas (NH3) 134 0,00529 0,167 0,00159 0,050 

20 cm storio šiaudų sluoksnis – 80 

proc. efektyvumas 

Azoto oksidai (NO2) (C) 6044 0,00044 0,014 - - - 

Esamas rezervuaras 607 
Amoniakas (NH3) 134 0,03191 1,006 0,00957 0,302 

20 cm storio šiaudų sluoksnis – 80 

proc. efektyvumas 

Azoto oksidai (NO2) (C) 6044 0,00006 0,002 - - - 

Planuojamas rezervuaras 614 
Amoniakas (NH3) 134 0,06382 2,012 0,01915 0,604 

20 cm storio šiaudų sluoksnis – 80 

proc. efektyvumas 

Azoto oksidai (NO2) (C) 6044 0,00006 0,002 - - - 

Planuojamas rezervuaras 615 
Amoniakas (NH3) 134 0,06382 2,012 0,01915 0,604 

20 cm storio šiaudų sluoksnis – 80 

proc. efektyvumas 

Azoto oksidai (NO2) (C) 6044 0,00006 0,002 - - - 
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Priemonių naudojimo pagrindas 

Vadovaujantis dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3d-342 ,,Dėl Mėšlo ir srutų 

tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija 2021-

12-05  iki 2023-12-31) „9.Asmenys, laikantys 10 SG ar daugiau, skystojo mėšlo ir (ar) srutų 

kauptuvuose turi taikyti aplinkos oro taršos ir kvapų mažinimo priemones pasirinktinai: kietąsias 

sandarias stogo dangas, lanksčiąsias dangas (tentus), vientisas plūdriąsias dangas (plastiko lakštų 

ar granulių, lengvų birių medžiagų, oro pripučiamas, šiaudų, natūraliai susidarančios plutos), 

biologinius filtrus, skaidyti srutas aerobiniu (aeravimas) arba anaerobiniu būdu biodujų 

įrenginyje ir (ar) naudoti kitas aplinkos oro taršos ir kvapų mažinimo priemones (metodus), 

nurodytas 2017 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/302, kuriuo 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų 

gamybos būdų (toliau – GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo 

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 688), Gerosios žemės ūkio praktikos kodekse, paskelbtame 

Žemės ūkio ministerijos interneto tinklalapyje 

https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Bendroji_zemes_ukio_

politika/GZUP%20Kodeksas%20taisytas%20po%20AplinkosM-%20birzelis.pdf, ar taikyti kitas 

moksliškai pagrįstas priemones. 

Šiuo konkrečiu atveju, numatoma skysto ir kieto mėšlo kaupiklius dengti 20 cm šiaudų 

dangomis, o tvartuose naudoti probiotikus, kurių efektyvumas (amoniako ir kvapų atžvilgiais4) 

siektų atitinkamai 80 proc.5 ir 50 proc6. 

 

.Mėšlavežio metu, prie rezervuaro privažiuoja traktorius su uždara srutų cisterna. 

Skystas mėšlas elektrinių siurblių pagalba yra pumpuojamas sandariais vamzdžiais į cisterną ir 

išvežamas į laukus. Kietas mėšlas krautuvu bus pakraunamas į kratytuvą ir išvežamas į laukus. 

Paskleistas ant dirvos paviršiaus tirštasis ir skystasis mėšlas bus įterpiamas ne vėliau kaip per 24 

valandas. Mėšlo išvežimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 rugsėjo 26 d. Nr. D1-735/3D-700 „Dėl mėšlo ir 

srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 

Tiršto mėšlo krova, skysto mėšlo pumpavimas, transportavimas ir skleidimas laukuose 

pasireiškia didesne chemine ir kvapų tarša nei įprastai ir įprastomis ūkinės veiklos dienomis. 

Tačiau tai trumpalaikis ir neišvengiamas poveikis egzistuojantis visose ūkiuose. Jokios 

priemonės mėšlavežio metu nėra taikomos ir neegzistuoja. Vienintelė priemonė kontroliuojanti 

mėšlo tvarkymo darbus mėšlavežio metu yra Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2011 rugsėjo 26 d. Nr. D1-735/3D-700 „Dėl mėšlo ir srutų 

tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas, kuriuo veiklos vykdytojas laikosi.  

 

 
4 Remiantis „Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ amoniakas yra pagrindinis kvapus sudarančių medžiagų 

sklaidos komponentas ir uoslės slenksčio mažinimo komponentas, sumažinus amoniako išsiskyrimą pasiekiamas 

ženklus, remiantis šiuo faktu daroma prielaida, kad amoniakas ir kvapai tarpusavyje koreliuoja 

5Gas Emissions from Straw Covered Liquid Dairy Manure During Summer Storage and Autumn Agitation. 

Published by the American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, Michigan; 

„Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ VGTU, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilnius 2012 m.; 

6 https://www.scdprobiotics.com/pages/case-studies. 
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Teršalų kiekiai išsiskiriantys ūkio technikos darbo metu 

Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA emission 

inventory guidebook 2019 (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 

patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2005 m. liepos 

15 d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.4 Non road mobile machinery 2019. Skaičiavimai 

atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier 1, paremtą 

teršalų kiekio apskaičiavimu atsižvelgiant į sunaudojamą metinį kuro kiekį. 

Šiuo metu veiklos vykdymui naudojama įvairi mobili technika (įvairūs krautuvai, 

traktoriai, sunkiasvorės mašinos ir kt..), naudojanti dyzelinį kurą (sunaudojama apie 45 t/m.). 

Įgyvendinus PŪV, neplanuojama įsigyti naujos mobilios technikos, tačiau numatoma, kad 

padidės esamos įrangos darbo laikas ir atitinkamai kuro sąnaudos. Planuojama, kad įgyvendinus 

PŪV sprendinius kuro sąnaudos gali padidėti iki 50 t/m. Skaičiavimuose vertinamas bendras 

vidutinis teorinis darbo laikas – vidutiniškai 8 val./dieną. 

Skaičiuojama pagal formulę: 

E=KSvid*EFi/t; 

E – momentinė emisija, g/s; 

KSvid – vidutinės kuro sąnaudos, t; 

EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/t kuro; 

t – darbo laikas, s. 

9 Lentelė. Emisijos faktoriai EF 

Taršos šaltinis Kuro tipas CO, g/t NOx, g/t LOJ, g/t KD10, g/t KD2,5, g/t 

Ūkio technika Dyzelis 11469 34457 3542 1913 1913 
 

10 Lentelė. Išmetami momentiniai ir metiniai teršalų kiekiai į aplinkos orą 

Taršos šaltinis 
CO NOx LOJ KD10 KD2,5 

g/s t/m g/s t/m g/s t/m g/s t/m g/s t/m 

Ūkio technika 0,0546 0,574 0,1687 1,773 0,0169 0,177 0,0091 0,096 0,0091 0,096 
 

* Vadovaujantis „blogiausio scenarijaus“ principu, modeliavimo metu, priimta, kad visa ūkio technika dirba 24 val. 

per parą, 365 dienas metuose. 

Automobilių transportas 

Iš automobilių transporto išsiskiriančių teršalų kiekiai priklausys nuo planuojamos 

ūkinės veiklos generuojamo (pritraukiamo) automobilių eismo intensyvumo į įmonės teritoriją ir 

automobilių darbo pačioje teritorijoje. Iš viso transportavimo reikmėms darbo dienos metu į 

PŪV teritoriją atvyks 1 sunkioji transporto priemonė (pienovežis) ir iki 10 lengvųjų transporto 

priemonių. Šių transporto priemonių manevravimo laikas ir rida ūkio teritorijoje bus labai 

trumpa, ko pasekoje ir išmetami emisijos kiekiai bus labai maži ir nereikšmingi, bei neturintys 

esminio pokyčio oro kokybei. Emisijos kiekiai iš minėtų taršos šaltinių nėra skaičiuojami, o 

teršalų sklaida nėra modeliuojama. 
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Reglamentuojamos ribinės vertės ir modeliavimo rezultatai 

Apskaičiuotos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su ribinėmis aplinkos oro 

užterštumo vertėmis (RV), patvirtintomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos 

ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų 

nustatymo“ (Žin., 2010, Nr.82-4364). 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro bei LR sveikatos apsaugos ministro 2007m birželio 

11d. įsakymo Nr.D1-329/V-469 redakcija „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 

nacionalinius kriterijus. Sąrašas ir ribinės aplinkos oro užterštumo vertės.“ poveikio aplinkos 

orui vertinimui taikoma pusės valandos ribinė vertė (teršalams, kuriems pusės valandos ribinė 

vertė nenustatyta, taikoma vidutinė paros ribinė vertė). 

 

11 lentelė. Teršalų ribinės vertės nustatytos žmonių sveikatos apsaugai 

Teršalo pavadinimas Periodas Ribinė vertė 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 200 μg/m³ 

kalendorinių metų 40 μg/m³ 

Kietos dalelės (KD10) 
paros 50 μg/m³ 

kalendorinių metų 40 μg/m³ 

Kietos dalelės (KD2,5) kalendorinių metų 20 μg/m³ 

Amoniakas (NH3) 
pusės valandos 200 μg/m³ 

paros 40 μg/m³ 

Angliavandeniliai (LOJ) pusės valandos 1000 μg/m³ 

Anglies monoksidas (CO) 8 valandų 10000 μg/m³ 

 

Planuojamo objekto išmetamų teršalų sklaidos modeliavimo pažemio sluoksnyje 

rezultatai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. Oro taršos sklaidos žemėlapiai pateikti 

ataskaitos 4 priede. 

 

12 lentelė. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų analizė 

Teršalo pavadinimas Ribinė vertė, μg/m3 

Maksimali pažeminė 

koncentracija 

Maksimali pažeminė 

koncentracija gyvenamojoje 

aplinkoje7 

μg/m3 RV dalimis μg/m3 RV dalimis 

Projektinė be fono 

Azoto dioksidas (NO2) 
200 valandos 119,3 0,60 56,6 0,28 

40 metų 9,2 0,23 1,9 0,05 

Kietos dalelės (KD10) 
50 paros 3,4 0,07 0,8 0,02 

40 metų 1,4 0,04 0,3 <0,01 

Kietos dalelės (KD2,5) 20 metų 1,0 0,05 0,2 0,01 

Angliavandeniliai (LOJ) 1000 pusės valandos 334,0 0,33 92,2 0,09 

Anglies monoksidas (CO) 10000 8 valandų 37,3 <0,01 16,4 <0,01 

Amoniakas (NH3) 
200 pusės valandos  36,6 0,18 12,8 0,06 

40 paros 31,2 0,78 18,0 0,45 

Projektinė su fonu 

Azoto dioksidas (NO2) 
200 valandos 124,2 0,62 61,5 0,31 

40 metų 14,1 0,35 6,8 0,17 

 
7 Aplinka, kurioje fiksuojama didžiausia tam tikro teršalo koncentracija atsižvelgiant į meteorologinius reiškinius 

(vėjo kryptis, greitis ir t.t.) 
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Teršalo pavadinimas Ribinė vertė, μg/m3 

Maksimali pažeminė 

koncentracija 

Maksimali pažeminė 

koncentracija gyvenamojoje 

aplinkoje7 

μg/m3 RV dalimis μg/m3 RV dalimis 

Kietos dalelės (KD10) 
50 paros 11,6 0,23 8,9 0,18 

40 metų 10,0 0,25 8,9 0,22 

Kietos dalelės (KD2,5) 20 metų 7,1 0,36 6,3 0,32 

Anglies monoksidas (CO) 10000 8 valandų 247,3 0,02 226,4 0,02 

 

Išvados 

Iš taršos šaltinių į aplinką išmetami teršalų kiekiai buvo nustatyti skaičiavimo būdu 

pagal galiojančias metodikas, o jų pasiskirstymas aplinkos ore įvertintas programinio 

modeliavimo būdu. Atlikus objekto išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, nustatyta kad esant 

blogiausiomis sąlygomis teršalų koncentracijos, projektinėje situacijoje, už nustatytų ūkinės 

veiklos SAZ ribų ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nebūtų viršytos. 

Atlikus objekto išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, nustatyta kad esant 

blogiausiomis sąlygomis amoniako (paros) koncentracija PŪV teritorijos ir jos gretimybės 

aplinkos ore siektų iki 31,2 μg/m³ (0,78 RV), o didžiausia pažeminė amoniako (paros) 

koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje siektų iki 18,0 μg/m³ (0,45 RV). Kitų teršalų 

ribinės vertės PŪV teritorijoje, tiek be foninės tiek su fonine tarša, taip pat nebūtų viršytos. 

Didžiausios teršalų koncentracijos kartus su fonine koncentracija SAZ ribomis 

siektų iki: LOJ- 142,8 ug/m3, NH3 (0,5 val.)- 18,1ug/m3, NH3 (24 val.)- 26,3 ug/m3, CO – 26 

ug/m3, NO2 (1 val.)- 83,8 ug/m3, NO2 (vid. metų.)- 3,6 ug/m3, KD10 (24 val.)- 1,4 ug/m3, 

KD10 (vid. metų)- 0,5 ug/m3, KD2,5 (vid. metų.)- 0,4 ug/m3. 

 

5.2. galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės 

veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus: aprašoma kiekviena numatoma vykdyti veikla 

(veiklos etapas), kurios metu susidarys ir į aplinkos orą išsiskirs kvapai, kvapus skleidžiančios 

cheminės medžiagos, kvapų susidarymo šaltiniai (stacionarūs organizuoti ir neorganizuoti) ir 

jų ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema) ir išmetamų kvapų emisijų skaičiavimai 

(skaičiavimo metodikos), vietovės meteorologinės sąlygos, aplinkos oro užterštumo kvapais 

prognozė: pateikiami duomenys, naudoti numatomų skleidžiamų kvapų koncentracijai 

aplinkos ore skaičiuoti, naudotos skaičiavimo metodikos, 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 

(pagal galimybes įvertinant ir greta planuojamos ūkinės veiklos esančių kvapų susidarymo 

šaltinių, galinčių turėti poveikį visuomenės sveikatai ir sanitarinės apsaugos zonų riboms, 

skleidžiamą taršą) ir jų analizė (skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar pan.), nurodomas 

skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos 

sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis; pateikiama aplinkos oro užterštumo 

kvapais prognozė ir galimas poveikis visuomenės sveikatai; 

Kiekvienas individualiai mėgsta arba nemėgsta tam tikrų kvapų. Pvz., vaikai mėgsta 

beveik visus kvapus. Akivaizdu, kad kiekvienas individas skirtingai reaguoja į bet kokį kvapų 

šaltinį. Žmogus instinktyviai reaguoja į kvapą: malonų arba bjaurų. Bendriausia organizmo 

reakcija yra sutrikdyta nuotaika, pvz., malonus kvapas gali sukelti atsipalaidavimo ir malonumo 

emocijas, o nemalonus, bjaurus – pykčio arba nuovargio. Kvapas gali būti matuojamo streso 

atsako priežastimi, kaip, pvz., kraujo spaudimo arba gliukozės kiekio kitimu, jis gali daryti įtaką 
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nuotaikai ir net psichologinei būklei, pvz., dėl mėšlo kvapo gali sutrikti nuotaika, atsiranda 

pyktis, neramumas, įtampa, depresija, sumišimas ir fizinis silpnumas. Kvapų suvokimas labai 

priklauso nuo kiekvieno žmogaus per gyvenimą patirtų potyrių. Kai kuriems gali būti priimtini 

kai kurie kvapai, kitiems gali būti suvokiami kaip bjaurūs, atstumiantys ir nepriimtini. Žmogaus 

nosis susidaro priimtinų kvapų standartą, kad aptiktų ir apibrėžtų kvapų intensyvumą. Kol kas 

nėra sukurta prietaiso, kuris atkurtų žmogaus reakciją į kvapą. 

Kvapai vertinami kaip malonūs ir nemalonūs, problemą kelia nepageidaujami ar net 

atstumiantys kvapai, kurie paprastai suvokiami kaip signalas, kad kvapą skleidžiantis objektas 

gali būti pavojingas sveikatai. Odorantais (kvapios medžiagos) gali būti atskiri cheminiai 

junginiai arba junginių mišiniai. Kuomet kvapus skleidžia junginių mišiniai galimybės atlikti 

kvapus skleidžiančių medžiagų cheminę analizę sudėtinga. Lietuvoje didžiausia leidžiama ribinė 

kvapo koncentracijos vertė pagal HN 121:2010, gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai 

kvapo vienetai (8 OUE/m3). 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; 

Remiantis laboratoriniais tyrimais kvapus pagal intensyvumą galima suskirstyti:  

• 1 OUE/m3 yra kvapo nustatymo riba; 

• 5 OUE/m3 yra silpnas kvapas;  

• 10 OUE/m3 yra ryškus kvapas.  

Atpažinimo slenkstis dažniausiai siekia apie 3 kvapo vienetus. 

 

Vertinimo metodas 

Lietuvoje kvapas reglamentuojamas 2011 m. sausio 1 d., įsigaliojusiu Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V – 885 Lietuvos 

higienos norma HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore”.  

Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 

8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3), o nuo 2024 m. kvapo koncentracijos ribinė vertė 

gyvenamosios aplinkos ore bus 5 europiniai kvapo vienetai (5 OUE/m3).  

PŪV sukeliamo kvapo sklaida aplinkos ore nustatyta modeliavimo būdu naudojant 

programinę įrangą „ISC - AERMOD-View“. Modeliavimo būdu skaičiuojama 1 val. kvapo 

koncentracija aplinkos ore su 98,0 procentiliu. 

Pradiniai duomenys 

Kvapo modeliavimas nuo gyvulių laikymo patalpų, skysto mėšlo rezervuarų ir kieto 

mėšlo aikštelių analizuojamoje teritorijoje buvo atliktas vadovaujantis leidinio „Odour emissions 

from livestock production facilities“ (nuoroda internete 

https://www.researchgate.net/publication/241903291_Odouremissions_from_livestock_producti

onfacilities) 1 ir 5 lentelėse pateikta informacija. 

 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV).  UAB „Ekostruktūra“, 2023 m. 

  36 

13 lentelė. Išskiriami kvapo dydžiai 

Taršos šaltinis Kvapo intensyvumas 

Vienas sąlyginis gyvulys  30 OU/s 

Mėšlo paviršius 2.72 OU/(m2s) 

 

Kvapo emisija iš silosinių įvertinta remiantis „Odor and Air Quality Assessment Surrey 

Hill Energy Anaerobic Digestion Plant“ metodika, kurioje pateikta kvapo emisijos vertė. Kvapo 

emisija nuo atidengto silosinės ploto – 20 OU/m2*s. 

Silosinės dengiamos specialia trisluoksne juodai balta plėvele, skirta silosuotiems 

pašarams, atspindinčia šviesą, atsparia pramušimams ir plyšimui. Plėvelė saugo silosą nuo 

vandens ir oro, gerina jo laikymo sąlygas. Ši plėvelė neleidžia sklisti kvapams. Patiesta plėvelė 

apdedama padangomis, neleidžiančiomis ją pakelti vėjuotą dieną. Visą šėrimo sezoną 

maksimaliai būna atvira tik ~50 m2 silosinės. Kvapų modeliavimo metu priimta, kad silosinė 

atvira  būna ~50 m2. 

 

14 lentelė. Prognozuojami kvapų išmetami kiekiai iš ūkio teritorijos 

Taršos 

objektas 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Sutartinis gyvulių 

skaičius (SG)/ 

paviršiaus plotas 

m2 

Kvapo 

intensyvumas 

1 SG arba 1 

m2 

Kvapo 

intensyvumas iš 

taršos objekto 

OU/s 

Kvapo 

intensyvumas iš 

taršos objekto su 

priemonėmis 

OU/s 

Taršos 

mažinimo 

priemonė 

1 2 4 5 6 7 8 

Esamas 

tvartas 
601 210 SG 30 OU/s 6300 3150 

Probiotikai – 50 

proc. 

efektyvumas8 

Esamas 

tvartas 
602 235,71 SG 30 OU/s 7071 3536 

Probiotikai – 50 

proc. 

efektyvumas7 

Esamas 

tvartas 
603 87,5 SG 30 OU/s 2625 1313 

Probiotikai – 50 

proc. 

efektyvumas7 

Planuojamas 

tvartas 
612 330 SG 30 OU/s 9900 4950 

Probiotikai – 50 

proc. 

efektyvumas7 

Planuojamas 

tvartas 
613 330 SG 30 OU/s 9900 4950 

Probiotikai – 50 

proc. 

efektyvumas7 

Esama 

mėšlidė 
605 1518 m2 

2,72 

OU/m2*s 
4129 826 

20 cm storio 

šiaudų sluoksnis 

– 80 proc. 

efektyvumas9; 

Esama 

mėšlidė 
606 1886 m2 

2,72 

OU/m2*s 
5130 1026 

20 cm storio 

šiaudų sluoksnis 

– 80 proc. 

efektyvumas8; 

Esamas 

rezervuaras 
607 585 m2 

2,72 

OU/m2*s 
1591 318 

20 cm storio 

šiaudų sluoksnis 

 
8 https://www.scdprobiotics.com/pages/case-studies. 
9 Gas Emissions from Straw Covered Liquid Dairy Manure During Summer Storage and Autumn Agitation. 

Published by the American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, Michigan; 

„Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ VGTU, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilnius 2012 m.; 

Agricultural & Natural Resource Engineering Applications, „Covers: A Method to Reduce Odor from Manure 

Storages“, John P. Chastain, Ph.D. Professor & Extension Engineer, 2008 m. 
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Taršos 

objektas 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Sutartinis gyvulių 

skaičius (SG)/ 

paviršiaus plotas 

m2 

Kvapo 

intensyvumas 

1 SG arba 1 

m2 

Kvapo 

intensyvumas iš 

taršos objekto 

OU/s 

Kvapo 

intensyvumas iš 

taršos objekto su 

priemonėmis 

OU/s 

Taršos 

mažinimo 

priemonė 

1 2 4 5 6 7 8 

– 80 proc. 

efektyvumas8; 

Planuojamas 

rezervuaras 
614 1018 m2 

2,72 

OU/m2*s 
2769 554 

20 cm storio 

šiaudų sluoksnis 

– 80 proc. 

efektyvumas8; 

Planuojamas 

rezervuaras 
615 1018 m2 

2,72 

OU/m2*s 
2769 554 

20 cm storio 

šiaudų sluoksnis 

– 80 proc. 

efektyvumas8; 

Esama 

silosinė 
610 50 m2 20 OU/m2*s 1000 - - 

Planuojama 

silosinė 
616 50 m2 20 OU/m2*s 1000 - - 

 

Modeliavimo rezultatai 

Kvapų sklaidos žemėlapis pateiktas ataskaitos 5 priede. 

Atliktas kvapo kaip teršalo modeliavimas parodė, jog kraikinio mėšlo mėšlides ir skysto 

mėšlo rezervuarus uždengus 20 cm storio šiaudų sluoksniu, bei tvartuose naudojant probiotikus 

kurių efektyvumas nemažesnis nei 50 procentų, kvapo koncentracija ties artimiausia gyvenama 

teritorija, adresu Sodo g. 15 siektų 1,6 kvapo vienetus, tuo tarpu maksimali koncentracija PŪV 

teritorijoje ir jos gretimybėje siektų 4,2 kvapo vienetus. 

 

Išvada 

Atliktas kvapo kaip teršalo modeliavimas parodė, jog kraikinio mėšlo mėšlides ir skysto 

mėšlo rezervuarus uždengus 20 cm storio šiaudų sluoksniu, bei tvartuose naudojant probiotikus 

kurių efektyvumas nemažesnis nei 50 procentų, kvapo koncentracija ties artimiausia gyvenama 

teritorija, adresu Sodo g. 15 siektų 1,6 kvapo vienetus, tuo tarpu maksimali koncentracija PŪV 

teritorijoje ir jos gretimybėje siektų 4,2 kvapo vienetus. 

Pagal HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, 8 

kvapo vienetai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nebus viršijama, t.y kvapų ribinės 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 

Maksimali kvapo koncentracija ties PŪV sklypo riba siektų iki 2 OU/m3. 
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5.3. fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį 

visuomenės sveikatai, vertinimas: esamos būklės įvertinimas, taršos šaltinių (stacionarių ir 

mobilių) aprašymas, jų ypatybės bei vieta (schema), informacija apie skleidžiamą taršą 

(emisijas), šios taršos ribiniai dydžiai, taršos sklidimo prognozė / sklaidos modeliavimo 

rezultatai (lentelės, žemėlapiai): 

5.3.1. pateikiami planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo 

triukšmo emisijos duomenys, pateikiamos stacionarių triukšmo šaltinių gamintojų 

techninių specifikacijų, kuriose pateikta informacija apie stacionarių triukšmo šaltinių 

spinduliuojamą triukšmą (garso galingumo lygį), kopijos, nurodomas stacionarių 

triukšmo šaltinių darbo pobūdis ir darbo laikas, triukšmo šaltinių, esančių patalpų viduje, 

vertinimui pateikiamos pastato (pastatų) išorinių sienų oro garso izoliavimo Rw rodiklis 

(rodikliai), pastato patalpų tūris, plotas, aukštis; tais atvejais, kai stacionarių triukšmo 

šaltinių gamintojai nepateikia informacijos apie planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių 

triukšmo šaltinių spinduliuojamą triukšmą, šie duomenys gali būti gauti pagal 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“, 19.1–19.3 

papunkčiuose nurodytus ar lygiaverčius Lietuvos standartus kitoje vykdomoje ūkinėje 

veikloje atlikus jau naudojamų ekvivalentiškų stacionarių triukšmo šaltinių garso slėgio 

lygio ar garso intensyvumo matavimus garso galingumui apskaičiuoti; 

PŪV triukšmo analizė, gretimybės, pradiniai duomenys 

Analizuojamoje teritorijoje yra tiek mobilūs tiek stacionarūs triukšmo šaltiniai. 

Esminiai esami ir planuojami pagrindiniai mobilūs triukšmo šaltiniai: 

• šiuo metu pašarų pristatymui, tvartų kreikimui, mėšlo šalinimui ir t.t (kasdieniai 

ūkio darbai) –  darbams atlikti naudojamos 3 techninės priemonės (krautuvai, 

traktoriai) technika važinėja po visą bendrovės teritoriją, tvartus ir t.t. 7-19 

valandomis. Po plėtros technikos skaičius nekis; 

• pieno išvežimas pienovežiu – 1 kartas per dieną, 8-17 val.  dienos metu. Po 

plėtros, srauto skaičius nekis; 

• šalutinių gyvūninių produktų (toliau – ŠGP ) išvežimas – ~1 kartas per mėnesį, 

dienos metu 8-17 valandomis, ateityje iki 1 kartų per mėn. 

• darbuotojų lengvieji automobiliai - 10 automobilių per parą, 7-19 valandomis. 

Ateityje kiekis nekis.  

• Mėšlo, srutų išvežimas į laukus. 8-17 val. 100 reisų per dieną traktoriais. Po 

plėtros reisų skaičius nekis, trukmė nuo ~2 savaičių gali pailgėti iki ~ 4 savaičių. 

Tręšimas vykdomas remiantis „Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos 

reikalavimų aprašo“ reikalavimais. 

• Pašarų ruošimas 8-20 val. Vidutiniškai padaroma 60 reisų per dieną traktoriais 

rugpjūčio-rugsėjo mėn. (~3 savaitės). Ateityje (~5 savaitės). 

 

Ūkyje darbai atliekami su 3 traktoriais/krautuvais. Po plėtros technikos skaičius 

nedidės. Ūkio technikos triukšmo charakteristikos skaičiuotos vadovaujantis triukšmo lygių 

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

Universitet of Michigan, Departament of Environmental Health Science, Ann Arbor, MI June 

26, 2015; Version 1.8“.Šiame dokumente pateikiamos beveik visų fermose, transporte, 
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pramonėje, aviacijoje, statybose ir kt. egzistuojančių triukšmo šaltinių charakteristikos, kurios 

gautos ilgalaikių matavimų būdu. 

 

Esminiai esami ir planuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai: 

• Bendrovės teritorijoje triukšmą kelia 1 vnt. esamas grūdų malūnas, esantis 

pastate. 

• Planuojamas srutų siurblinės pastatas. 
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10 pav. Esamos ir planuojamos situacijos planas ir analizuojami triukšmo šaltiniai nagrinėjamoje teritorijoje 
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15 Lentelė. Esamas ir planuojamas triukšmo lygis pastatuose 

 

Triukšmo 

šaltinio vieta  

Triukšmo 

šaltinis 

Esamas triukšmo 

šaltinių skaičius 

Prognozuojamas 

triukšmo šaltinių 

skaičius 

Triukšmo lygis patalpose dB(A) 
Darbo laikas 

nuo-iki val./ 
Pastaba 

Esamas Prognozuojamas 

Siurblinės pastatas 

Nr. 3 
Siurblinė - 4 vnt. -  Po 92 

Priimta  

24 val. 

Pastatų sienos bus sudarytos iš 

daugiasluoksnių panelių Rw – ≥2510 dB 

Triukšmas įvertintas remiantis užsienio 

dokumentu,  „Noise NavigatorTM Sound 

Level Database with Over 1700 

Measurement Values“ 

Pašarų malūno 

pastatas Nr. 8 
Pašarų malūnas 1 1 vnt. 85 85 7-19 val. 

Pastatų sienos bus sudarytos iš medinių lentų 

Rw – ≥18 remiantis „Dėl dokumento 

"Aplinkosauginių priemonių projektavimo, 

įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių 

eismo triukšmo mažinimas APR-T 10" 

patvirtinimo“ dokumentu.  

Triukšmas įvertintas remiantis užsienio 

dokumentu,  „Noise NavigatorTM Sound 

Level Database with Over 1700 

Measurement Values“ 

 

16 Lentelė. Esami ir planuojami triukšmo lygiai įmonės teritorijoje  

Triukšmo šaltiniai 

pastatų išorėje 

Triukšmo šaltinio vieta ir 

apibūdinimas  

Triukšmo šaltinių 

intensyvumas/skaičius situacijose 

Spinduliuojamas triukšmo 

lygis taršos šaltinio 
Darbo laikas 

nuo-iki val./ 
Pastaba 

Esama Planuojama Esamas Prognozuojamas 

Ūkio technika manevruojanti po 

visa teritoriją 
3 vnt. 3 vnt. Po 96 dB(A) Po 96 dB(A) 7-19 val.  

Triukšmas įvertintas remiantis užsienio 

dokumentu,  „Noise NavigatorTM Sound 

Level Database with Over 1700 

Measurement Values“ 

SA judėjimas (ŠGP) 1 aut. per mėn. 1 aut. per mėn. - - 8-17 val. 
Spinduliuojamą triukšmo lygį įvertina 

programa automatiškai. 

Pienovežis 1 aut./parą 1 aut./parą - - 8-17 val. 
Spinduliuojamą triukšmo lygį įvertina 

programa automatiškai. 

 
10 Pvz.  http://ramsta.lt/lt/sandwich-plokstes 
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Triukšmo šaltiniai 

pastatų išorėje 

Triukšmo šaltinio vieta ir 

apibūdinimas  

Triukšmo šaltinių 

intensyvumas/skaičius situacijose 

Spinduliuojamas triukšmo 

lygis taršos šaltinio 
Darbo laikas 

nuo-iki val./ 
Pastaba 

Esama Planuojama Esamas Prognozuojamas 

Lengvieji automobiliai 10 aut./parą 10 aut./parą - - 7-19 val. 
Spinduliuojamą triukšmo lygį įvertina 

programa automatiškai. 

Pašarų vežimas 
60 reisų 

(~3 sav./metuose) 

60 reisų 

(~5 sav./metuose) 
Po 96 dB(A) Po 96 dB(A) 8-20 val. 

Triukšmas įvertintas remiantis užsienio 

dokumentu,  „Noise NavigatorTM Sound 

Level Database with Over 1700 

Measurement Values“ 
Mėšlo vežimas 

100 reisų  

(~2 sav./metuose) 

100 reisų 

(~4 sav./metuose) 
Po 96 dB(A) Po 96 dB(A) 8-17 val. 

 

• Foniniai triukšmo šaltiniai 

Gretimybėje foninį triukšmą sukuria transporto eismas valstybinės reikšmės kelyje Nr. 4001. Remiantis eismoinfo.lt informacija, vidutinis metinis 

paros eismo intensyvumas kelyje siekia 1163 aut./parą, o sunkiojo transporto dalis siekia 94 aut./parą žr. 0. 

• Aplinka pagal HN 33:2011 

Artimiausia saugotina aplinka pagal HN 33:2011 yra besiribojantys suformuoti gyvenamosios paskirties sklypai beržų gatvėje žr. 0. 

• Vertinimo/modeliavimo metu priimtos sąlygos 

o Analizuojama tik projektinė situacija; 

o Įvertinta prognozinė akustinė situacija nuo visų esamų ir planuojamų triukšmo šaltinių ūkio teritorijoje (transportas, krova ir t.t.); 

o Įvertinta prognozinė akustinė situacija  nuo PŪV generuosiančio transporto privažiavimo keliuose su fonu. 

 

Triukšmo modeliavimo rezultatai 

Visų triukšmo sklaidos modeliavimų variantų žemėlapiai pateikti ataskaitos 6 priede. 

• Prognozuojama situacija (PŪV teritorija) 

Visa ūkinės veiklos teritorija ir joje esantys bei planuojami triukšmo šaltiniai (transportas, ventiliatoriai ir t.t.) traktuojama kaip stacionarus triukšmo 

šaltinis. Atlikti prognoziniai triukšmo lygio skaičiavimai parodė, jog viršijimų pagal HN 33:2011 nebūtų. Triukšmo lygis prie artimiausia saugotina aplinka 

pagal HN 33:2011 (beržų gatvėje) Ldienos metu siektų iki 38,4 dB(A), Lvakaro ir Lnkaties metais <35 dB(A). Ties PŪV sklypų ribomis prognozuojami 

triukšmo lygiai Ldienos metu iki 49,9 dB(A), Lvakaro ir Lnakties metais mažiau kaip 35 dB(A). 
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17 Lentelė. Prognozuojami triukšmo lygiai ties PŪV sklypų ribomis  

Pūv sklypo riba Ldiena Lvakaras Lnaktis 

Šiaurinė <35 <35 <35 

Rytinė Iki 37,2 <35 <35 

Pietinė Iki 46,8 <35 <35 

Vakarinė Iki 49,9 <35 <35 

Ribinė vertė pagal HN 

33:2011 

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 

• Prognozuojama situacija – nuo  PŪV transporto sukeliamo triukšmo privažiavimo keliuose  

Atliktas nuo PŪV generuosiančio transporto triukšmo modeliavimas nuo visų galimų 

privažiavimų kelių  su fonu, skaičiavimai parodė, kad viršijimų taip pat nebūtų. Didžiausi triukšmo 

lygiai prognozuojami Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k., Sodo g. 15 ties sklypo riba. 

Triukšmo lygis dienos metu sieks iki 61,9 dB(A) (RV-65 dB(A)), vakaro iki 59,2 dB(A) 

(RV-60 dB(A)), nakties iki 50,2 dB(A) (RV-55 dB(A)). Aplinkoje dominuotų foninis triukšmas. 

Nakties metu, PŪV transportas nevažinėja ir nevažinės. 

 

Triukšmo vertinimo išvados. Atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA A 4.6“. 

Prognoziniai triukšmo lygio skaičiavimai parodė, kad triukšmo lygis nuo ūkinės 

veiklos teritorijos artimiausiose gyvenamosiose aplinkose neviršys ribinių verčių. Triukšmo 

lygis prie artimiausia saugotina aplinka pagal HN 33:2011 (beržų gatvėje) Ldienos metu 

siektų iki 38,4 dB(A), Lvakaro ir Lnkaties metais <35 dB(A). Ties PŪV sklypų ribomis 

prognozuojami triukšmo lygiai Ldienos metu iki 49,9 dB(A), Lvakaro ir Lnakties metais 

mažiau kaip 35 dB(A).  

 

 

5.3.2. nurodoma naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga, 

naudotas skaičiavimo standartas, triukšmo rodikliai, vietovės meteorologinės sąlygos, 

skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, triukšmo sklaidos žingsnio dydis, taršos 

sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis; 

Triukšmo skaičiavimai atlikti ir sklaidos modeliavimas atliktas licencijuota kompiuterine 

programa CADNA A, kuri įvairių triukšmo šaltinių analizei. Triukšmo modeliavimo metu 

atsižvelgdami į triukšmo šaltinių tipą taikoma atitinkama triukšmo  metodika: 

• Pramoninis triukšmas: ISO 9613-2: „Akustika. Atvirame ore sklindančio garso 

slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo metodika“. 

• Kelių transporto triukšmas: Triukšmo rodiklių įvertinimo metodika pagal Prancūzijos 

nacionalinę skaičiavimo metodiką "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-

CSTB), nurodytą "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 

Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6" ir Prancūzijos standartą" XPS 31-133. Šias 

metodikas rekomenduoja 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos 
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direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo bei Lietuvos 

higienos norma HN 33:2011. 

 

Analizuojant triukšmo poveikį remtasi įstatyminėmis bazėmis, rekomendacijomis ir t.t. 

• Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas, 2004 m. spalio 26 d. Nr.IX–2499, 

(žin., 2004, Nr. 164–5971) (aktuali redakcija nuo 2020-09-01).  

• 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl 

aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. 

• Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos ministro 2011 birželio 13 d. įsakymu Nr. V–604 (aktuali redakcija nuo 

2018-02-14). 

18 lentelė. Reglamentuojamas triukšmo lygis aplinkoje (HN 33:2011) 

Objekto pavadinimas 
Paros laikas, 

val. 

Ekvivalentinis garso slėgio 

lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso 

slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 

kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų palatos 

07–19 

19–22 

22–07 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 

paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto 

sukeliamą triukšmą 

07–19 

19–22 

22–07 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 

paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 

sukeliamo triukšmo 

07–19 

19–22 

22–07 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

*Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio 

(Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 

Paros laiko periodai: dienos metas (nuo 7 val. iki 19 val.), nakties metas (nuo 22 val. iki 7 val.), vakaro metas 

(nuo 19 val. iki 22 val.). 

Triukšmo įvertinimo metu atsižvelgta į statinius, jų aukščius, tipus reljefą, augmeniją, 

absorbcines savybes, meteorologines sąlygas, triukšmo šaltinių duomenis. Triukšmo sklaida 

modeliuota 1,5 m aukštyje. 
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5.3.3. pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys: radiotechninių objektų 

techniniai duomenys pagal Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir 

elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl 

Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės 

stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; papildomai nurodoma 

skaičiavimams naudota elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos programa, naudotas 

skaičiavimo standartas ir / ar metodas, skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, 

elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio 

koordinačių sistema ir mastelis; 

Ūkinės veiklos metu nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių nėra, todėl galimas jų 

poveikis visuomenės sveikatos saugos aspektu šioje ataskaitoje nėra analizuojamas. 

5.4. įvertinami kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys 

veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, 

aprašomas galimas jų poveikis visuomenės sveikatai; 

Kitų reikšmingų planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darančių veiksnių, 

kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nebus, todėl jie nėra 

vertinami ir aprašomi. 

5.5. gali būti identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės 

sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai, psichologiniai), kurių 

taršos rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos norminiuose teisės aktuose (gali būti 

naudojami kokybinio pobūdžio įvertinimo (aprašomieji) metodai, pavyzdžiui, pateikiami 

mokslinių tyrimų, tam tikrų visuomenės grupių apklausos duomenys, analizės, ekspertų 

nuomonės, konkrečios teritorijos situacijos analizė ir pan.). 

 

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai. 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“, žemės ūkio bendrovės „Ginkūnų agrofirma“ veikla priskiriama „A“ 

sekcijai „Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“, „01“ skyriui „Augalininkystė ir 

gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“, „01.4“ grupei „Gyvulininkystė“, „01.41“ 

klasei „Pieninių galvijų auginimas“ [2]. Žemiau esančioje lentelėje pateikiame informaciją apie 

veikiančių ūkio subjektų skaičiaus pokytį 2019–2023 metų pradžioje Šiaulių rajono savivaldybėje, 

visoje Šiaulių apskrityje bei visoje Lietuvoje atsižvelgiant į aukščiau nurodytas ekonominės veiklos 

rūšis [3]. 

1 lentelė. Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių apskrityje bei visoje Lietuvoje veikiantys 

ūkio subjektai 2019–2023 metų pradžioje pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.) 

(Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

EVRK 2 red. 

Veikiantys ūkio subjektai metų 

pradžioje (vnt.) 

2019 2020 2021 2022 2023 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ 

A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 92 89 94 94 96 

A01 Augalininkystė, gyvulininkystė,  62 58 61 60 62 
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medžioklė ir susijusių paslaugų veikla 

A01.41 Pieninių galvijų auginimas – – – – – 

ŠIAULIŲ APSKRITIS 

A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 354 352 360 364 353 

A01 
Augalininkystė, gyvulininkystė,  

medžioklė ir susijusių paslaugų veikla 
239 229 234 233 223 

A01.41 Pieninių galvijų auginimas 8 1 2 1 1 

LIETUVOS RESPUBLIKA 

A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 2 335 2 344 2 318 2 352 2 382 

A01 
Augalininkystė, gyvulininkystė,  

medžioklė ir susijusių paslaugų veikla 
1 167 1 176 1 174 1 177 1 190 

A01.41 Pieninių galvijų auginimas 38 24 22 19 21 

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2023 metų pradžioje Šiaulių rajono 

savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius (pagal visas ekonominės veiklos rūšis) siekė 1 257 

vienetus, visoje Šiaulių apskrityje – 8 328 vienetus, o visoje mūsų šalyje 122 458 vienetus. Nuo 

2019 metų pradžios iki 2023 metų pradžios veikiančių ūkio subjektų skaičiaus (pagal visas 

ekonominės veiklos rūšis) didėjimo tendencija buvo stebima visose aukščiau nurodytose 

administracinėse teritorijose, t. y. Šiaulių rajono savivaldybėje šių subjektų skaičius padidėjo 190 

vienetų, Šiaulių apskrityje – 757 vienetais, o visoje Lietuvoje – 17 365 vienetais [3]. 

Informacija apie 2023 metų pradžioje Šiaulių rajono savivaldybėje veikiančius ūkio 

subjektus, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių juose, pateikiama žemiau esančioje lentelėje [3].  

2 lentelė. Šiaulių rajono savivaldybėje veikiantys ūkio subjektai pagal darbuotojų skaičių 

juose 2023 metų pradžioje (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

Darbuotojų skaičiaus grupės 

veikiančiuose ūkio 

subjektuose 

Absoliutus skaičius (vnt.) Procentai 

0–4 darbuotojai 898 71,4 

5–9 darbuotojai 182 14,5 

10–19 darbuotojų 77 6,1 

20–49 darbuotojai 65 5,2 

50–99 darbuotojai 25 2,0 

100–149 darbuotojai 9 0,7 

150–249 darbuotojai – – 

250–499 darbuotojai 1 0,1 

500–999 darbuotojai – – 

1 000 ir daugiau darbuotojų – – 

Iš viso: 1 257 100 
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Šiaulių rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 2023–2025 metams, patvirtintame 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-393 „Dėl Šiaulių 

rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023–2025 metams patvirtinimo“, vienas iš nurodytų 

svarbiausių veiklos prioritetų – konkurencinga rajono ekonomika [4]. Siekiant, kad Šiaulių rajonas 

taptų palankiausias verslui, planuojama įgyvendinti keletą uždavinių: skatinti gyventojų verslumą, 

plėtoti paramą ir formuoti verslui bei investicijoms palankią aplinką, vystyti konkurencingą žemės 

ūkį ir miškininkystę, didinti turizmo paslaugų kokybę bei įvairovę. Aukščiau esančiame dokumente 

pažymėta, jog Šiaulių rajono teritorija, kurioje dominuoja žemumos, yra itin palanki žemdirbystei ir 

žemės ūkiui, todėl rajone gausu žemės ūkio bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių. Tai rodo 

stiprią Šiaulių rajono orientaciją į žemės ūkio sektorių, todėl ekonominio stabilumo ir 

konkurencingumo užtikrinimas pirmiausia turėtų būti siejamas su žemės ūkio verslų plėtra, 

miškininkystės sektoriaus stiprinimu. Vystant konkurencingą žemės ūkį ir miškininkystę, Šiaulių 

rajono savivaldybė skatins netradicinių, ekologinių bei specializuotų ūkio šakų plėtojimą, vykdys 

Kaimo plėtros programą, konsultuos Šiaulių rajono ūkininkus ir miškų valdų savininkus ES 

paramos įsisavinimo klausimais. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galima teigti, jog žemės ūkio bendrovės „Ginkūnų 

agrofirma“ ūkinė veikla turės teigiamą poveikį tiek ekonominiu, tiek socialiniu aspektu, kadangi 

vykdant šią veiklą bus užtikrinamos darbo vietos, pažangių technologijų diegimas, veiklos 

konkurencingumo augimas taip pat didės dėl žaliavų ir produktų sumokamų mokesčių dalis tiek į 

šalies, tiek į savivaldybės biudžetus. 

Profesinės rizikos veiksniai. Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro 

duomenimis, 2022 metais Lietuvoje iš viso buvo naujai nustatyti 286 profesinių ligų atvejai, Šiaulių 

apskrityje šių atvejų skaičius siekė 48, o Šiaulių rajono savivaldybėje – 6 atvejus [5]. 2018–2022 

metų laikotarpiu naujai nustatytų profesinių ligų atvejų skaičiaus mažėjimo tendencija buvo stebima 

visose aukščiau nurodytose administracinėse teritorijose, t. y. mūsų šalyje šių atvejų skaičius 

sumažėjo 129 atvejais, Šiaulių apskrityje – 9 atvejais, o Šiaulių rajono savivaldybėje – 8 atvejais. 

2022 metais visoje mūsų šalyje didžiausias profesinių ligų atvejų skaičius (pagal ekonominės 

veiklos rūšis (EVRK 2 red.)) buvo nustatytas „Transporto ir saugojimo“ (H) sektoriuje (66 atvejai 

iš 286), „Statybos“ (F) sektoriuje (62 atvejai iš 286), „Apdirbamosios gamybos“ (C) sektoriuje (58 

atvejai iš 286) bei „Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės“ (A) sektoriuje (31 atvejis iš 286). 

2022 metais dažniausiomis profesinių ligų priežastimis Lietuvoje buvo biomechaniniai 

(ergonominiai) veiksniai (šie veiksniai lėmė 141 profesinių ligų atvejį iš 286) ir fizikiniai 

veiksniai (šie veiksniai lėmė 138 profesinių ligų atvejus iš 286). Didžiausias profesinių ligų atvejų 

skaičius pagal ligų grupes (TLK-10-AM) 2022 metais Lietuvoje buvo: „Jungiamojo audinio ir 

raumenų bei skeleto ligos (M00–M99)“ (179 profesinių ligų atvejai iš 286), „Nervų sistemos ligos 

(G00–G99)“ (54 profesinių ligų atvejai iš 286),  „Ausies ir speninės ataugos ligos (H60–H95)“ (46 

profesinių ligų atvejai iš 286). 

Psichologiniai veiksniai. Planuojamos ūkinės veiklos metu psichologiniai veiksniai, kaip 

vieni iš veiksnių, galinčių daryti įtaką visuomenės sveikatai. Lietuvoje verslui, pramonei, žemės 

ūkiui  ir jų vystymui, veiklai, plėtrai yra nustatytos kvapų, oro taršos, triukšmo normos. 

Atsižvelgiant į tai, kad: 

• teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, bus naudojama atsižvelgiant į pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą; 
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• ūkinė veikla bus vykdoma užtikrinant teisės aktuose ir / ar kituose dokumentuose keliamus 

reikalavimus tokio pobūdžio veikloms. 

Konfliktai galimi, tačiau sveikatai įtaką darantys veiksniai yra užtikrinami (aplinkos oro 

taršos, triukšmo, kvapų)  ribinių verčių viršijimai  nenumatomi (ribinės vertės, reglamentuotos 

teisės aktuose, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje viršijamos nebus). 

 

6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ PLANUOJAMOS 

ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO 

ARGUMENTAI (ATASKAITOJE PATEIKIAMAS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS 

SVEIKATAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS, DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS 

TARŠOS PREVENCIJOS ARBA MAŽINIMO GALIMYBES IR ATITINKAMŲ PLANUOJAMŲ 

ARBA ĮGYVENDINTŲ PRIEMONIŲ VEIKSMINGUMĄ, SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ 

ARTIMIAUSIOJE GYVENAMOJOJE APLINKOJE IR TIES SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS 

RIBOMIS POKYČIAI ĮDIEGUS ŠIAS PRIEMONES). 

 

Priemonės jau buvo parinktos atrankos dėl PAV dokumente (rengėjas MB „Euta“), kuriam  

Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą 2022-05-19 Nr. (30.2)-A4E-5867, kad poveikio 

aplinkai vertinimas neprivalomas. Žiūr.  2 priede. 

Atsižvelgiant į atrankos dokumentą, priemonės nekeičiamos, tik patikslinamos ir 

papildomos. 

Su užsakovu suderinta ir jis įsipareigoja oro taršos ir kvapų mažinimui taikyti šias 

priemones arba kitas analogiškas, kurių efektyvumas ne mažesnis: 

1. Visi skysto mėšlo rezervuarai, mėšlidę dengiami 20 cm storio šiaudų sluoksniais; 

Jų efektyvumas yra 80 proc. 

 

2. Tvartuose naudoti probiotikus, kuriais apdorojus tvartus, amoniako ir kvapų 

emisija iš tvartų sumažėja 50 proc. 

 

Detalus priemonių pagrindimas pateiktas oro taršos skyriuje. 

 

7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ (ATASKAITOJE ANALIZUOJAMI 

TIK TIE VISUOMENĖS GRUPIŲ DEMOGRAFINIAI IR SVEIKATOS STATISTIKOS 

RODIKLIAI, KURIE YRA PRIEINAMI IR REIKŠMINGI VERTINANT  PLANUOJAMOS ŪKINĖS 

VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI. PAGAL GALIMYBĘ IR REIKALINGUMĄ 

GALI BŪTI ANALIZUOJAMI IR KITI PAPILDOMI RODIKLIAI. GALI BŪTI PATEIKIAMA 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ ARBA OFICIALIOSIOS STATISTIKOS APŽVALGA): 

7.1. vietovės gyventojų demografiniai rodikliai (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, pateikiami 

savivaldybės ar apskrities duomenys); 

 

Gyventojų skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuolatinių gyventojų skaičius 

2022 metų pradžioje Šiaulių rajono savivaldybėje siekė 40 775 asmenis, o 2018 metų pradžioje – 41 209 

asmenis. Tai rodo, jog gyventojų skaičius šioje savivaldybėje 2018–2022 metų pradžios laikotarpiu sumažėjo 
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1,1 proc. Nuolatinių gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija aukščiau nurodytu laikotarpiu buvo stebima 

tiek visoje Šiaulių apskrityje (nuo 265 567 asmenų (2018 metų pradžioje) iki 261 145 asmenų (2022 metų 

pradžioje)), tiek ir visoje Lietuvoje (nuo 2 808 901 asmens (2018 metų pradžioje) iki 2 805 998 asmenų 

(2022 metų pradžioje)). 

 

 

11 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Šiaulių rajono savivaldybėje 2018–2022 metų 

pradžioje (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

 

 

12 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Šiaulių apskrityje 2018–2022 metų pradžioje (Lietuvos 

statistikos departamento duomenys). 

 

Gyventojų tankis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2022 metų pradžioje gyventojų 

tankis Šiaulių rajono savivaldybėje siekė 22,6 gyv./km2, visoje Šiaulių apskrityje – 30,6 gyv./km2, o visoje 

Lietuvoje – 43,0 gyv./km2. Šis rodiklis 2018–2022 metų pradžios laikotarpiu sumažėjo tiek aukščiau 

nurodytoje savivaldybėje, tiek visoje Šiaulių apskrityje, o visoje mūsų šalyje jis išliko nepakitęs (atitinkamai 

22,8 gyv./km2 (Šiaulių rajono savivaldybėje); 31,1 gyv./km2 (Šiaulių apskrityje); 43,0 gyv./km2 (Lietuvoje) 

(2018 metų pradžios rodikliai)). 

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2022 

metų pradžioje 52,0 proc. Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų sudarė moterys (21 196 asmenys), o 48,0 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV).  UAB „Ekostruktūra“, 2023 m. 
 

50 
 

proc. – vyrai (19 579 asmenys). Pažymėtina, jog panašus vyrų bei moterų pasiskirstymas 2022 metų 

pradžioje buvo tiek visoje Šiaulių apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje (atitinkamai 53,1 proc. moterų ir 46,9 

proc. vyrų (Šiaulių apskrityje); 53,4 proc. moterų ir 46,6 proc. vyrų (Lietuvoje)). 

 2022 metų pradžioje daugiau kaip pusę Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų sudarė darbingo 

amžiaus gyventojai (25 768 asmenys), kiek daugiau kaip penktadalį visų šios savivaldybės gyventojų sudarė 

pensinio amžiaus gyventojai (8 759 asmenys), o likusią dalį (15,3 proc.) sudarė gyventojai, kurių amžius 0–

15 metų. Tuo tarpu visoje Šiaulių apskrityje darbingo amžiaus gyventojai sudarė 62,2 proc. visų gyventojų, 

kiek mažiau nei ketvirtadalį (23,3 proc.) šios apskrities gyventojų sudarė pensinio amžiaus gyventojai, o 

likusią dalį (14,5 proc.) sudarė gyventojai, kurių amžius 0–15 metų. 

  

13 pav. Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų skirstinys pagal amžiaus grupes 2022 metų pradžioje 

(proc.) (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

Gyventojų gimstamumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 metais bendrasis 

gimstamumo rodiklis (1000 gyventojų) Šiaulių rajono savivaldybėje buvo 7,5 gimusieji/1000 gyventojų, o 

visoje Šiaulių apskrityje – 7,0 gimusieji/1000 gyventojų. Tais metais Šiaulių rajono savivaldybėje gimė 305 

asmenys, o visoje Šiaulių apskrityje – 1 833 asmenys. Pažymėtina, jog bendrieji gimstamumo rodikliai (1000 

gyventojų) aukščiau nurodytose administracinėse teritorijose 2021 metais buvo mažesni už visos mūsų šalies 

bendrąjį gimstamumo rodiklį, kuris siekė 8,3 gimusiuosius/1000 gyventojų (tuomet visoje Lietuvoje gimė 

23 330 asmenų). 

Natūrali gyventojų kaita. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 metais bendrasis 

natūralios gyventojų kaitos rodiklis (1000 gyventojų) Šiaulių rajono savivaldybėje buvo -9,0/1000 gyventojų 

(natūrali gyventojų kaita – -369 asmenys). Šis rodiklis visoje Šiaulių apskrityje tuomet siekė -11,5/1000 

gyventojų (natūrali gyventojų kaita – -3 018 asmenų), o visoje Lietuvoje – -8,7/1000 gyventojų (natūrali 

gyventojų kaita – -24 416 asmenų). 
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14 pav. Bendrojo gimstamumo rodiklio (1000 gyventojų) pokytis Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių 

apskrityje ir Lietuvoje 2017–2021 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

Gyventojų mirtingumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 metais bendrasis 

mirtingumo rodiklis (1000 gyventojų) Šiaulių rajono savivaldybėje buvo 16,5 mirusieji/1000 gyventojų. Tais 

metais šioje savivaldybėje mirė 674 asmenys. Papildomai pažymime, jog tiek visoje Šiaulių apskrityje, tiek 

visoje mūsų šalyje bendrieji mirtingumo rodikliai (1000 gyventojų) 2021 metais buvo didesni ir siekė 

atitinkamai 18,5 mirusiuosius/1000 gyventojų bei 17,0 mirusiųjų/1000 gyventojų. 

 

15 pav. Bendrojo mirtingumo rodiklio (1000 gyventojų) pokytis Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių 

apskrityje ir Lietuvoje 2017–2021 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 
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Mirties priežasčių struktūra. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2021 

metais Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų didžiausi mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) buvo nuo 

kraujotakos sistemos ligų (773,6/100 000 gyv.) bei piktybinių navikų (296,2/100 000 gyv.), o mažiausi 

gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) – nuo infekcinių ligų ir kvėpavimo sistemos ligų (atitinkamai 

34,3/100 000 gyv.; 36,7/100 000 gyv.). Tiek visoje Šiaulių apskrityje, tiek visoje mūsų šalyje 2021 metais 

mirties priežasčių struktūra buvo tokia pati kaip ir analizuojamoje teritorijoje. Didžiausi gyventojų 

mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) Šiaulių apskrityje bei Lietuvoje tuomet buvo nuo kraujotakos sistemos 

ligų (atitinkamai 869,0/100 000 gyv.; 820,3/100 000 gyv.) ir piktybinių navikų (atitinkamai 303,8/100 000 

gyv.; 275,9/100 000 gyv.), o mažiausi – nuo infekcinių ligų bei kvėpavimo sistemos ligų.  

 

16 pav. Mirtingumo rodiklio (100 000 gyv.) pokytis pagal mirties priežastis Šiaulių rajono 

savivaldybėje, Šiaulių apskrityje ir Lietuvoje 2021 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos 

centro duomenys). 

 

7.2. gyventojų sergamumo rodiklių analizė (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, pateikiami 

savivaldybės ar apskrities duomenys); 

 

Analizuojant 2017–2021 metų laikotarpio Šiaulių rajono savivaldybės, visos Šiaulių apskrities bei 

visos mūsų šalies gyventojų (suaugusiųjų (nuo 18 metų)) sergamumo rodiklius (1000 gyventojų), stebima šių 

rodiklių didėjimo tendencija tiek aukščiau nurodytoje savivaldybėje (nuo 791,0/1000 gyventojų (2017 

metais) iki 814,1/1000 gyventojų (2021 metais)), tiek visoje Šiaulių apskrityje (nuo 845,5/1000 gyventojų 

(2017 metais) iki 854,6/1000 gyventojų (2021 metais)), tiek ir visoje Lietuvoje (nuo 847,4/1000 gyventojų 

(2017 metais) iki 861,4/1000 gyventojų (2021 metais)). Pažymėtina, jog 2017–2021 metų laikotarpiu 

stebima vaikų (0–17 metų) sergamumo rodiklių (1000 gyventojų) mažėjimo tendencija visose aukščiau 

nurodytose administracinėse teritorijose (atitinkamai nuo 884,6/1000 gyventojų (2017 metais) iki 803,2/1000 

gyventojų (2021 metais) Šiaulių rajono savivaldybėje; nuo 922,1/1000 gyventojų (2017 metais) iki 
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853,8/1000 gyventojų (2021 metais) Šiaulių apskrityje; nuo 932,1/1000 gyventojų (2017 metais) iki 

870,8/1000 gyventojų (2021 metais) Lietuvoje). 

 

17 pav. Sergančių asmenų (suaugusiųjų (nuo 18 metų)) skaičiaus (1000 gyventojų) pokytis Šiaulių 

rajono savivaldybėje, Šiaulių apskrityje ir Lietuvoje 2017–2021 metais (Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro duomenys). 

 

 

18 pav. Sergančių asmenų (vaikų (0–17 metų)) skaičiaus (1000 gyventojų) pokytis Šiaulių rajono 

savivaldybėje, Šiaulių apskrityje ir Lietuvoje 2017–2021 metais (Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro duomenys). 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2017–2021 metų laikotarpiu tiek Šiaulių 

rajono savivaldybėje, tiek visoje Šiaulių apskrityje didžiausias sergančių asmenų skaičius (1000 gyventojų) 

buvo kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99), kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99), o mažiausias – tam 
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tikromis perinatalinio laikotarpio būklėmis (P00-P96) bei įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir 

chromosomų anomalijomis (Q00-Q99). 

19 lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės ir Šiaulių apskrities sergančių įvairiomis ligomis asmenų skaičius 

1000 gyventojų 2017–2021 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys). 

Ei

l. 

N

r. 

Diagnozė 

Šiaulių rajono savivaldybės 

sergančių asmenų skaičius  

1000 gyventojų 

Šiaulių apskrities  

sergančių asmenų skaičius  

1000 gyventojų 

Metai Metai 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

1. 

A00-B99 Tam tikros 

infekcinės ir parazitų 

sukeliamos ligos 

60,3 61,6 68,2 48,5 56,2 59,0 62,6 66,7 47,2 54,6 

2. C00-D48 Navikai 72,5 74,7 85,3 67,9 77,2 82,4 85,1 91,5 74,7 84,9 

3. 

D50-D89 Kraujo ir 

kraujodaros organų ligos 

bei tam tikri sutrikimai, 

susiję su imuniniais 

mechanizmais 

29,6 31,6 33,4 26,8 34,3 29,8 33,2 36,2 30,3 37,3 

4. 

E00-E90 Endokrininės, 

mitybos ir medžiagų 

apykaitos ligos 

158,9 172,0 189,3 164,8 208,2 172,6 190,0 212,1 192,2 234,2 

5. 
F00-F99 Psichikos ir 

elgesio sutrikimai 
101,8 109,9 105,2 102,8 111,3 106,4 116,6 122,7 118,6 125,9 

6. 
G00-G99 Nervų sistemos 

ligos 
113,8 105,5 107,7 88,9 100,6 139,8 134,7 130,9 112,5 121,3 

7. 
H00-H59 Akies ir jos 

priedinių organų ligos 
138,9 139,1 142,5 117,7 126,0 159,4 164,1 169,2 132,5 147,2 

8. 
H60-H95 Ausies ir 

speninės ataugos ligos 
61,9 64,9 74,3 56,2 65,0 66,9 71,6 78,9 56,3 65,8 

9. 
I00-I99 Kraujotakos 

sistemos ligos 
310,7 312,6 322,2 300,5 319,3 327,9 334,3 344,1 331,0 344,5 

1

0. 

J00-J99 Kvėpavimo 

sistemos ligos 
305,0 317,9 323,5 264,2 295,1 326,8 350,8 330,1 269,7 298,9 

1

1. 

K00-K93 Virškinimo 

sistemos ligos 
269,1 286,1 302,0 246,8 250,2 283,5 302,4 322,5 261,1 261,8 

1

2. 

L00-L99 Odos ir poodžio 

ligos 
81,7 83,4 88,1 70,3 80,0 92,6 96,0 95,1 76,6 85,0 

1

3. 

M00-M99 Jungiamojo 

audinio ir raumenų bei 

skeleto ligos 

226,5 236,5 248,7 217,1 250,1 235,3 245,4 257,7 228,8 253,7 
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1

4. 

N00-N99 Lytinės ir šlapimo 

sistemos ligos 
122,5 129,8 140,5 119,0 141,4 139,4 149,6 156,5 134,3 155,2 

1

5. 

O00-O99 Nėštumas, 

gimdymas ir laikotarpis po 

gimdymo 

22,7 22,9 19,9 12,8 16,9 23,6 23,7 21,9 15,7 17,8 

1

6. 

P00-P96 Tam tikros 

perinatalinio laikotarpio 

būklės 

3,7 3,3 3,2 2,2 2,8 2,9 2,9 2,6 1,9 2,2 

1

7. 

Q00-Q99 Įgimtos 

formavimosi ydos, 

deformacijos ir 

chromosomų anomalijos 

12,3 13,0 12,1 11,6 11,7 14,6 13,6 12,9 12,5 11,7 

1

8. 

R00-R99 Simptomai, 

požymiai ir nenormalūs 

klinikiniai bei laboratoriniai 

radiniai, neklasifikuojami 

kitur 

115,1 119,4 138,4 128,6 171,5 119,8 133,8 156,8 143,3 190,6 

1

9. 

S00-T98, U50-Y98 

Sužalojimai, apsinuodijimai 

ir tam tikri išorinių poveikių 

padariniai 

140,3 149,1 147,9 120,2 135,1 149,0 153,3 154,6 121,9 136,8 

 

7.3. gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė (aprašomos svarbiausios gyventojų rizikos grupės, 

ypač atkreipiant dėmesį į pažeidžiamiausias grupes: vaikus, pagyvenusius žmones, mažas 

pajamas turinčiuosius ir kt.); 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 metų pradžioje vaikų (0–17 metų 

amžiaus) skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje siekė 7 155 asmenis, visoje Šiaulių apskrityje – 

43 380 asmenų, o visoje mūsų šalyje – 494 942 asmenis. 2017–2021 metų pradžios laikotarpiu 

vaikų (0–17 metų amžiaus) skaičiaus mažėjimo tendencija buvo stebima visose aukščiau 

nurodytose administracinėse teritorijose (125 asmenimis sumažėjo Šiaulių rajono savivaldybėje; 3 

679 asmenimis sumažėjo Šiaulių apskrityje; 15 446 asmenimis sumažėjo Lietuvoje). 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 metais Šiaulių rajono savivaldybėje 

vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius 

siekė 8 413 asmenų (valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius, 

tenkantis 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, aukščiau nurodytoje savivaldybėje tuomet siekė 326 

asmenis). 2017–2021 metų laikotarpiu vidutinis metinis šios rūšies valstybinio socialinio draudimo 

pensijas gaunančių asmenų skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje padidėjo 361 asmeniu, visoje 

Šiaulių apskrityje – 1 269 asmenimis, o visoje mūsų šalyje – 18 475 asmenimis. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 metais Šiaulių rajono savivaldybėje iš 

viso buvo užregistruoti 3 473 bedarbiai. 2017–2021 metų laikotarpiu registruotų bedarbių skaičius 

šioje savivaldybėje padidėjo 1 480 asmenų. Pažymėtina, jog registruotų bedarbių skaičiaus didėjimo 

tendencija 2017–2021 metų laikotarpiu buvo stebima tiek visoje Šiaulių apskrityje (nuo 14 020 

asmenų (2017 metais) iki 20 204 asmenų (2021 metais)), tiek ir visoje mūsų šalyje (nuo 139 615 

asmenų (2017 metais) iki 225 225 asmenų (2021 metais)). 2017–2021 metų laikotarpiu registruotų 
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bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) taip pat padidėjo visose aukščiau 

nurodytose administracinėse teritorijose. 2017 metais šis rodiklis Šiaulių rajono savivaldybėje siekė 

7,7 proc., visoje Šiaulių apskrityje – 8,4 proc., o visoje Lietuvoje – 7,9 proc. 2021 metais 

registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šiaulių rajono savivaldybėje siekė 13,5 

proc., Šiaulių apskrityje – 12,7 proc., o visoje mūsų šalyje – 13,0 proc. 

Analizuojant 2017–2021 metų laikotarpio socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus dinamiką, 

stebima akivaizdi šio rodiklio mažėjimo tendencija tiek Šiaulių rajono savivaldybėje, tiek visoje 

Šiaulių apskrityje, tiek ir visoje Lietuvoje. 2017 metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius Šiaulių 

rajono savivaldybėje siekė 1 484 asmenis, Šiaulių apskrityje – 9 768 asmenis, visoje mūsų šalyje – 

74 548 asmenis, o 2021 metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje 

siekė 1 373 asmenis, Šiaulių apskrityje – 8 508 asmenis, visoje Lietuvoje – 66 597 asmenis. 2021 

metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, aukščiau nurodytoje 

savivaldybėje siekė 34 asmenis, visoje Šiaulių apskrityje – 33 asmenis, o visoje mūsų šalyje – 24 

asmenis. 

7.4. gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis (su 

šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.); 

Aukščiau aprašyti gyventojų demografiniai ir sveikatos rodikliai buvo lyginami Šiaulių rajono 

savivaldybės, Šiaulių apskrities bei visos Lietuvos kontekste. 

7.5. planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei. 

Ūkinė veikla reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatos būklei neturės. Atlikus 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimą nustatyti šie faktai: 

Oro tarša. Atlikus objekto išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, nustatyta kad esant 

blogiausiomis sąlygomis amoniako (paros) koncentracija PŪV teritorijos ir jos gretimybės aplinkos 

ore siektų iki 31,2 μg/m³ (0,78 RV), o didžiausia pažeminė amoniako (paros) koncentracija 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje siektų iki 18,0 μg/m³ (0,45 RV). Kitų teršalų ribinės vertės 

PŪV teritorijoje, tiek be foninės tiek su fonine tarša, taip pat nebūtų viršytos. Didžiausios teršalų 

koncentracijos kartus su fonine koncentracija SAZ ribomis siektų iki: LOJ- 142,8 ug/m3, NH3 

(0,5 val.)- 18,1ug/m3, NH3 (24 val.)- 26,3 ug/m3, CO – 26 ug/m3, NO2 (1 val.)- 83,8 ug/m3, NO2 

(vid. metų.)- 3,6 ug/m3, KD10 (24 val.)- 1,4 ug/m3, KD10 (vid. metų)- 0,5 ug/m3, KD2,5 (vid. 

metų.)- 0,4 ug/m3. 

Kvapai. Atliktas kvapo kaip teršalo modeliavimas parodė, jog kraikinio mėšlo mėšlides ir 

skysto mėšlo rezervuarus uždengus 20 cm storio šiaudų sluoksniu, bei tvartuose naudojant 

probiotikus kurių efektyvumas nemažesnis nei 50 procentų, kvapo koncentracija ties artimiausia 

gyvenama teritorija, adresu Sodo g. 15 siektų 1,6 kvapo vienetus, tuo tarpu maksimali koncentracija 

PŪV teritorijoje ir jos gretimybėje siektų 4,2 kvapo vienetus. Pagal HN 121:2010 „Kvapo 

koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, 8 kvapo vienetai artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje nebus viršijama, t.y kvapų ribinės 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. Maksimali kvapo koncentracija ties SAZ ribomis siektų iki 2 OU/m3. 

Triukšmas. Prognoziniai triukšmo lygio skaičiavimai „CADNA A 4.6“ paketo parodė 

parodė, kad triukšmo lygis nuo ūkinės veiklos teritorijos artimiausiose gyvenamosiose aplinkose 
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neviršys ribinių verčių. Triukšmo lygis prie artimiausia saugotina aplinka pagal HN 33:2011 (beržų 

gatvėje) Ldienos metu siektų iki 38,4 dB(A), Lvakaro ir Lnkaties metais <35 dB(A). Ties PŪV 

sklypų ribomis prognozuojami triukšmo lygiai Ldienos metu iki 49,9 dB(A), Lvakaro ir Lnakties 

metais mažiau kaip 35 dB(A). 

Nuotekos. Bus išlaikomi Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo 2005 

m. liepos 14 d. Nr. D1-367/3D-342 (Suvestinė redakcija nuo 2021-12-02 iki 2023-12-31) 32.2. 

punkto reikalavimai. 

Mėšlo ir srūtų skleidimas. Esamos veiklos ir PŪV susidariusio tirštojo mėšlo laikymui 

esamų mėšlidžių pajėgumų pakanka (mėšlidės Nr.1 tūris 3400 m³, mėšlidės Nr. 2 tūris 4050 m³, t.y. 

bendra talpa 7450 m³). Mėšlas ir srutos kaip iki šiol ir toliau bus tvarkomos ir panaudojamos 

dirbamų laukų tręšimui pagal „Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo“ 

reikalavimus. Šiuo metu bendrovė nuosavybės ir nuomos pagrindais valdo apie 2,4 tūkst. ha žemės 

ūkio naudmenų, iš kurių nuosava žemė sudaro apie 700 ha.  Mėšlui paskleisti reikalingas apie ~620 

ha ploto, todėl bendrovė nuosavybės teise turi pakankamai žemės ūkio naudmenų ploto. Srutos 

šalinamos į esamą rezervuarą ir naujai planuojamus. Bendras rezervuarų tūris numatomas 14800 

m³. Rezervuarų tūris gali būti patikslintas vykdant rezervuarų projektavimo darbus.  

8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO PAGRINDIMAS: 

8.1. šis skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 

įstatymo ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166, 

Suvestinė redakcija nuo 2023-01-04) 4 priedas nurodo, kad pastatams, kuriuose laikomi gyvūnai 

yra nustatomos sanitarinės apsaugos zonos. Planuojamai komplekso plėtrai (nuo 300 iki 1199 SG) 

taikoma apsaugos zona 300 m. Šioje sanitarinės apsaugos zonoje draudžiama: 

1) statyti sodo namus, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatus, bendrojo 

ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių mokslo paskirties pastatus, skirtus 

švietimo reikmėms, kitus mokslo paskirties pastatus, skirtus neformaliajam švietimui poilsio, 

gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatus, specialiosios paskirties pastatus, susijusius su 

apgyvendinimu (kareivinių pastatus, kalėjimus, pataisos darbų kolonijas, tardymo izoliatorius); 

2) įrengti šios dalies 1 punkte nurodytos paskirties patalpas kitos paskirties statiniuose ir 

(ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius; 

3) keisti statinių ir (ar) patalpų paskirtį į šios dalies 1 punkte nurodytą paskirtį; 

4) planuoti teritorijas rekreacijai ir šios dalies 1 punkte nurodytos paskirties objektų 

statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą 

sanitarinės apsaugos zonose leistinos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms. 

Sanitarinę apsaugos zoną galima tikslinti atliekant poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimą. 
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8.2. Ataskaitos rengėjas, nustatydamas sanitarinės apsaugos zonos ribas, Ataskaitoje pateikia: 

8.2.1. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą (topografinį planą, brėžinį ar žemėlapį, kurio mastelis 

1:500–1:10000, tačiau gali būti naudojamas ir kitas mastelis, jei dokumentuose bus pateikta 

aiški šiame punkte nurodyta informacija), kuriame turi būti pažymėtos taršos šaltinio ir / ar 

taršos objekto arba keleto jų siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos, patikslintos pagal 

meteorologinius duomenis, pateikiamas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba 

tikslinimo pagrindimas, nurodomi gyvenamosios paskirties pastatai (namai), sodo namai, 

viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir 

religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su apgyvendinimu, 

rekreacinės teritorijos, kiti objektai (pateikiamas ne senesnis kaip 1 metų sanitarinės 

apsaugos zonos ribų planas); 

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 – ŽŪB Ginkūnų 

agrofirma Žeimių karvių komplekso fermų modernizavimui Sodo g. 23, 25, Žeimių kaimas, 

Šiaulių raj. sav. – nustatyti  22,0812 ha ploto siekiančias sanitarinės apsaugos zonos ribas. 

Į SAZ zoną patenka sklypai:  kadastro Nr. 9120/0004:244, 9120/0004:266, 9120/0004:303, 

9120/0004:216, 9120/0004:217, 9120/0004:310. 

Tik viename iš šių sklypų specialioji sąlyga neįregistruota, bet bus įregistruota, kituose 

sklypuose jau yra įregistruota. 
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19 pav. Atlikus PVSV vertinimą rekomenduojama tokia nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ) ant VĮ „Registrų centras“ kadastro žemėlapio ištraukos.  
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Sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžio tikslinimas pagrindžiamas šiais argumentais: 

• atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas parodė, jog veiklos metu oro taršos, kvapų 

normos, sklindančio triukšmo lygis neviršys teisės aktuose reglamentuotų ribinių 

dydžių už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų ir artimiausiose gyvenamosiose 

aplinkose. 

Pažymime, kad į nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ribas gyvenamosios paskirties 

pastatai (namai), sodo namai, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, 

poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su 

apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos, kiti objektai nepatenka. 

8.2.2. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su pažymėtomis teršalų sklaidos 

skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais; 

Atliktas vertinimas parodė, jog fizikinė, cheminė ir kvapų ribinės vertės už siūlomos 

sanitarinės apsaugos zonos ribų neviršijamos.  

Atliktas vertinimas parodė, jog ribinės vertės už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų 

nėra viršijamos. Izolinijos su vertėmis pateiktos ataskaitoje ir prieduose.  

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 ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais 

duomenimis. 

Fizikinės ir cheminės taršos vertinimai atlikti licencijuotomis programomis. 

Atlikus planuojamos plėtros į aplinkos orą išmetamų teršalų, skleidžiamų kvapų bei 

triukšmo sklaidos modeliavimą, nustatyta, jog šių sveikatai įtaką darančių veiksnių ribinės vertės, 

reglamentuotos teisės aktuose, tiek ties siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribomis, nebus 

viršijamos. 

9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS: 

9.1. panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų 

pasirinkimo pagrindimas; 

Atliekant planuojamos ūkio plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, panaudoti šie 

kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai: 

• ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktų turimų dokumentų, informacinės medžiagos 

apie veiklą, analizė; 

• literatūros apžvalga;  

• teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamas planuojamos ūkinės veiklos sritis, 

analizė; 
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• statistinių duomenų analizė; 

• triukšmo modeliavimai atlikti licencijuota „CADNA A“ paketo programa, skirta 

pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir vietovės 

triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, meteorologines 

sąlygas; 

• teršalų išsklaidymo atmosferos ore skaičiavimas atliktas programa „AERMOD“. 

Šia programa atliekant skaičiavimus įvedami penkių metų meteorologiniai 

duomenys kiekvienai metų valandai, t.y. aplinkos oro temperatūra, oro drėgnumas, 

vėjo greitis, vėjo kryptis, krituliai, debesuotumas, atmosferinis slėgis ir kiti 

skaičiavimams reikalingi parametrai; 

• Kvapo koncentracijos įvertinimui, pagal išmetamų teršalų modeliavimo būdu 

AERMOD nustatytas koncentracijas aplinkos ore, buvo apskaičiuotos sukeliamo 

kvapo koncentracijos aplinkos ore. 

Šie aukščiau išvardinti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodai pasirinkti siekiant atlikti kokybišką planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimą, atsižvelgiant į visus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) „Dėl 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų 

patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 

9.2. galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos. 

Pasirinkti ūkinės veiklos vertinimo metodai yra tikslūs ir objektyvūs, su vertinimo 

problemomis nesusidurta. 

10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS: NURODOMA, AR 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS ATITINKA VISUOMENĖS SVEIKATOS 

SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS ARBA KOKIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS 

TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PLANUOJAMOS ARBA VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

SĄLYGOS NEATITINKA (KONKRETAUS TEISĖS AKTO STRAIPSNIS, JO DALIS, PUNKTAS). 

Ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.  

Atlikus planuojamos plėtros į aplinkos orą išmetamų teršalų, skleidžiamų kvapų bei 

triukšmo sklaidos modeliavimą, nustatyta, jog šių sveikatai įtaką darančių veiksnių ribinės vertės, 

reglamentuotos teisės aktuose už sanitarinės apsaugos zonos ribų nebus viršijamos. 

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS: NURODOMAS SIŪLOMŲ 

SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ DYDIS METRAIS, TARŠOS ŠALTINIS (-IAI), NUO 

KURIO (-IŲ) NUSTATOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS. PRIDEDAMAS 

SIŪLOMŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (TOPOGRAFINIS PLANAS, 

BRĖŽINYS AR ŽEMĖLAPIS), KURIAME NURODYTOS SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS 

ZONOS RIBOS. 

Siūlomas taršos šaltinio – ŽŪB Ginkūnų agrofirma Žeimių karvių komplekso fermų 

modernizavimui Sodo g. 23, 25, Žeimių kaimas, Šiaulių raj. sav. – nustatyti  22,0812 ha ploto 
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siekiančias sanitarinės apsaugos zonos ribas., sanitarinės apsaugos zonos dydis: 220812 m² 

(22,0812 ha).  

Sklypai, į kuriuos patenka SAZ nuosavybės teise priklauso planuojamos ūkinės veiklos 

organizatoriui. Specialioji sąlyga neįregistruota tik viename sklype iš visų, ji bus įregistruota. 

SAZ ribos pateiktos aukščiau esančiame paveiksle. 

 

12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO STEBĖSENOS, 

EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN. 

Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos, emisijų 

kontrolės ir pan. nėra tikslingos, kadangi planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo metu reikšmingas neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenustatytas.  

 

13. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS. 

 

1. „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“ 2000 m. spalio 30 d. Nr. 471/582 (Suvestinė 

redakcija nuo 2022-07-13); 

2. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), patvirtintas Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. 

spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 

patvirtinimo“; 

3. Oficialiosios statistikos portalas: https://osp.stat.gov.lt; 

4. Šiaulių rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2023–2025 metams, patvirtintas 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-393 „Dėl 

Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023–2025 metams patvirtinimo“: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/19f98e9081c111ed8df094f359a60216; 

5. Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro statistinė informacija: 

https://www.hi.lt/lt/plr-statistine-informacija.html. 

6. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. 

liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-31); 

7. Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 

aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklės, 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“; 

8. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta 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“, pakeista 2018 m. (Suvestinė redakcija 

nuo 2018-02-14); 
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9. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (Suvestinė redakcija 

nuo 2023-01-04); 

10. Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas 2004-10-26 Nr. IX–2499 ir vėlesni 

pakeitimai (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-02); 

11.  
12. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniai nurodymai 2004 m. liepos 1 d. Nr. V-

491 (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) 

13. 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  2011 m. gegužės 13 d. Nr. V-474 (Suvestinė 

redakcija nuo 2022-09-01) 

14. PRIEDAI. Prie Ataskaitos pridedami Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniuose 

nurodymuose ir jų priede paminėti žemėlapiai, brėžiniai, schemos, nuotraukos, teršalų matavimų ir 

(ar) sklaidos skaičiavimų rezultatai, skaičiavimai, grafinė informacija, papildoma naudota 

informacija apie gyventojų demografinę arba sveikatos būklę, Lietuvos Respublikos planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo atlikimo atvejų tvarkos apraše, patvirtintame 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“, minimi dokumentai, 

susiję su visuomenės informavimu, ir kiti Ataskaitai rengti naudoti dokumentai. 
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1 PRIEDAS. 

Įmonės kvalifikacijos dokumentas – PVSV licencijos kopija 
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2 PRIEDAS. 

Atrankos dėl PAV išvada 
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-03-14 12:21:29

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 91/13091

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1998-05-18

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k.

Unikalus daikto numeris: 9120-0004-0216
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 9120/0004:216 Ginkūnų k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 5.3906 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 5.3592 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 5.3592 ha

Vandens telkinių plotas: 0.0314 ha
Nusausintos žemės plotas: 5.3592 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 59.5
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 27500 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-18

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-05-13

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma", a.k. 175728892
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9120-0004-0216, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-02-25 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1177
Įrašas galioja: Nuo 2022-03-02

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9120-0004-0216, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 5.3906 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Pastatų,
kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo
įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9120-0004-0216, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 5.3906 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9120-0004-0216, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-05-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2011-06-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo
įsakymas Nr. 31VĮ-(14.31.2.)-1331

Įrašas galioja: Nuo 2011-07-07
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9120-0004-0216, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-120
2011-05-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2011-07-07

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
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13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-03-14 12:19:07

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/701457

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2007-02-07

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k.

Unikalus daikto numeris: 4400-1038-3074
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 9120/0004:303 Ginkūnų k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 9120-0004-0215
Žemės sklypo plotas: 3.3308 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 2.9300 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 2.9300 ha

Užstatyta teritorija: 0.3441 ha
Kitos žemės plotas: 0.0567 ha

Nusausintos žemės plotas: 3.3308 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 54.1

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 11200 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-10-27
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-10-27
2.2. Inžineriniai tinklai - Vamzdynas

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k.
Aprašymas / pastabos: L=219,70m

Unikalus daikto numeris: 4400-1322-0952
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: KF
Statybos pradžios metai: 2007

Statybos pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 81094 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 81094 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2007-11-27
Vidutinė rinkos vertė: 81094 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-11-27

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-11-27
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma", a.k. 175728892
Daiktas: inžineriniai tinklai Nr. 4400-1322-0952, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2007-12-12 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2007-12-12

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma", a.k. 175728892

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1038-3074, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-02-22 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2367

2006-02-22 Perdavimo - priėmimo aktas
2007-01-23 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V - 341

Įrašas galioja: Nuo 2007-02-12

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1038-3074, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0765 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1038-3074, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3.3308 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1038-3074, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3.3308 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Pastatų,
kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo
įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1038-3074, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3.3308 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1038-3074, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3.3308 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

LINAS VILIOPAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1038-3074, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1501
2017-10-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-30
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1038-3074, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-11-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 31SK-2435-(14.31.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-30

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė korporacija "Matininkai", a.k. 121913439

Daiktas: inžineriniai tinklai Nr. 4400-1322-0952, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2007-11-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2007-12-12
10.4. Suformuotas statant (daikto registravimas)

Daiktas: inžineriniai tinklai Nr. 4400-1322-0952, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2007-12-12 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas

Įrašas galioja: Nuo 2007-12-12

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-03-14 11:41:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/403810

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2005-05-16

Adresas: Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k., Sodo g. 23
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0594-4827

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 9120/0004:266 Ginkūnų k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 1.8574 ha
Užstatyta teritorija: 1.8574 ha

Nusausintos žemės plotas: 1.8574 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 53.9

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 1216 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2006-07-27
Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-07-25

2.2. Pastatas - Veršidė
Unikalus daikto numeris: 9196-0024-9010

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita (fermų)
Žymėjimas plane: 1Ž1p

Statybos pabaigos metai: 1960
Baigtumo procentas: 100 %

Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas

Sienos: Plytų mūras
Stogo danga: Asbocementinio šiferio lakštai

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 786.69 kv. m

Pagrindinis plotas: 703.31 kv. m
Tūris: 2852 kub. m

Užstatytas plotas: 866.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 103217 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 50 %
Atkuriamoji vertė: 51608 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 2580 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-08-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-08-20
2.3. Pastatas - Karvidė

Unikalus daikto numeris: 9197-6030-2014
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita (fermų)

Žymėjimas plane: 1Ž1pb
Statybos pabaigos metai: 1976

Baigtumo procentas: 100 %
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas
Sienos: Plytų mūras

Stogo danga: Asbocementinio šiferio lakštai
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 3490.55 kv. m

Pagrindinis plotas: 3041.76 kv. m
Tūris: 20729 kub. m

Užstatytas plotas: 4018.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 504237 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 31 %
Atkuriamoji vertė: 347923 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 17396 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-08-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-08-20
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma", a.k. 175728892
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0594-4827, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-12-16 Perdavimo - priėmimo aktas
2005-12-16 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 16807

Įrašas galioja: Nuo 2006-01-18
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma", a.k. 175728892
Daiktas: pastatas Nr. 9196-0024-9010, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 1992-06-22 Perdavimo - priėmimo aktas
2002-09-27 Statybos inspektoriaus pažyma Nr. 430

Įrašas galioja: Nuo 2002-10-18
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma", a.k. 175728892
Daiktas: pastatas Nr. 9197-6030-2014, aprašytas p. 2.3.
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Įregistravimo pagrindas: 1992-06-22 Perdavimo - priėmimo aktas
2002-09-27 Statybos inspektoriaus pažyma Nr. 426

Įrašas galioja: Nuo 2002-10-18

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0594-4827, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.008 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0594-4827, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1975 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0594-4827, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.8574 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Pastatų,
kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo
įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0594-4827, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.8574 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100179054
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros

tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366
Įregistravimo data: 2021-12-29

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 226 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Kiemo statiniai unikalus Nr. 9197-6030-2047 (tvora t1, t2, kiemo aikštelė b1, b2, mėšlidė m1) - stovi žemės sklype, kadastro Nr. 9120/0004:266, (silosinė
s1,s2)-stovi žemės sklype, kadastro Nr. 9120/0004:244

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-03-14 12:15:57

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/66442

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2003-09-29

Adresas: Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k., Sodo g. 25
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0097-8121

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 9120/0004:244 Ginkūnų k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 5.9906 ha
Užstatyta teritorija: 5.8506 ha

Kitos žemės plotas: 0.1400 ha
Nusausintos žemės plotas: 5.9906 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 53.9
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 9268 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-11-17

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-07-25

2.2. Pastatas - Daržinė
Unikalus daikto numeris: 9197-0038-4018

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 1F1ž

Statybos pabaigos metai: 1970
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nešildomas
Sienos: Lentos

Stogo danga: Asbocementinio šiferio lakštai
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 706.90 kv. m

Pagrindinis plotas: 706.90 kv. m
Tūris: 4339 kub. m

Užstatytas plotas: 723.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 70373 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %
Atkuriamoji vertė: 21112 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 1056 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-08-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-08-20
2.3. Pastatas - Veršidė

Unikalus daikto numeris: 9198-9028-9012
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žymėjimas plane: 1Ž1p
Statybos pabaigos metai: 1989

Baigtumo procentas: 100 %
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas
Sienos: Plytų mūras

Stogo danga: Asbocementinio šiferio lakštai
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 1308.81 kv. m

Pagrindinis plotas: 1164.56 kv. m
Tūris: 4685 kub. m

Užstatytas plotas: 1420.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 150708 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji vertė: 126594 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 6330 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-08-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-08-20
2.4. Pastatas - Buitinės patalpos

Unikalus daikto numeris: 9198-9028-9020
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė

Žymėjimas plane: 2B1p
Statybos pabaigos metai: 1976

Baigtumo procentas: 100 %
Sienos: Plytų mūras

Stogo danga: Asbocementinio šiferio lakštai
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 113.96 kv. m

Pagrindinis plotas: 72.98 kv. m
Tūris: 356 kub. m

Užstatytas plotas: 137.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 26307 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 21 %
Atkuriamoji vertė: 20783 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 2078 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-08-20
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Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-08-20
2.5. Pastatas - Daržinė

Unikalus daikto numeris: 9197-6030-2025
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo

Žymėjimas plane: 2F1ž
Statybos pabaigos metai: 1976

Baigtumo procentas: 100 %
Sienos: Šiferis

Stogo danga: Asbocementinio šiferio lakštai
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 963.73 kv. m

Pagrindinis plotas: 952.54 kv. m
Tūris: 7821 kub. m

Užstatytas plotas: 987.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 111987 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 65 %
Atkuriamoji vertė: 39196 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 1960 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-08-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-08-20
2.6. Pastatas - Sandėlis

Unikalus daikto numeris: 9197-6030-2036
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo

Žymėjimas plane: 3F1p
Statybos pabaigos metai: 1976

Baigtumo procentas: 100 %
Sienos: Plytų mūras

Stogo danga: Asbocementinio šiferio lakštai
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 937.33 kv. m

Pagrindinis plotas: 927.51 kv. m
Tūris: 7436 kub. m

Užstatytas plotas: 997.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 173084 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 36 %
Atkuriamoji vertė: 110774 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 5539 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-08-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-08-20
2.7. Pastatas - Kalvė

Unikalus daikto numeris: 9198-9028-9031
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės

Žymėjimas plane: 3P1p
Statybos pabaigos metai: 1976

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Krosninis šildymas

Sienos: Plytų mūras
Stogo danga: Asbocementinio šiferio lakštai

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 132.23 kv. m

Pagrindinis plotas: 132.23 kv. m
Tūris: 540 kub. m

Užstatytas plotas: 159.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 18622 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 31 %
Atkuriamoji vertė: 12849 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 642 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-08-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-08-20
2.8. Pastatas - Ūkinis pastatas

Unikalus daikto numeris: 9198-9028-9042
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio

Žymėjimas plane: 4I1ž
Statybos pabaigos metai: 1989

Baigtumo procentas: 100 %
Sienos: Lentos

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 1025 kub. m

Užstatytas plotas: 353.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 20780 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 33 %
Atkuriamoji vertė: 13923 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 696 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-08-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-08-20
2.9. Pastatas - Ūkinis pastatas

Unikalus daikto numeris: 9198-9028-9053
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio

Žymėjimas plane: 5I1ž
Statybos pabaigos metai: 1989

Baigtumo procentas: 100 %
Sienos: Lentos

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 879 kub. m

Užstatytas plotas: 303.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 17820 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 33 %
Atkuriamoji vertė: 11940 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 597 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-08-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-08-20



2023-03-14 12:18 NT Registras 44/66442

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1678788955&tnr=44&rnr=66442&ntr=&doktipas=0 3/5

2.10. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: (tvora - t1,t2 ; kiemo aikštelė - b1,b2 ; silosinė - s1,s2 ; mėšlidė - m1)

Unikalus daikto numeris: 9197-6030-2047
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pabaigos metai: 1976
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 160676 Eur
Atkuriamoji vertė: 48203 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 2410 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-08-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-08-20
2.11. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai

Aprašymas / pastabos: (mėšlidė - m1 ; tvora - t1,t2 ; kiemo aikštelė - b1,b2 ; silosinės - s1,s2)
Unikalus daikto numeris: 9198-9028-9064

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pabaigos metai: 1989

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 96282 Eur

Atkuriamoji vertė: 48217 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 2411 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-08-20
Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-08-20

2.12. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: (silosinė - s1)

Unikalus daikto numeris: 9196-0024-9022
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pabaigos metai: 1960
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 16960 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %

Atkuriamoji vertė: 5088 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 254 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2002-08-20
Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-08-20

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma", a.k. 175728892
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0097-8121, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-11-19 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 0821
2009-11-19 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5770

Įrašas galioja: Nuo 2009-12-03
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma", a.k. 175728892
Daiktas: pastatas Nr. 9197-0038-4018, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 1992-06-22 Perdavimo - priėmimo aktas
2002-10-29 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos
pažymėjimas Nr. 496

Įrašas galioja: Nuo 2002-11-11
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma", a.k. 175728892
Daiktas: pastatas Nr. 9197-6030-2025, aprašytas p. 2.5.

pastatas Nr. 9197-6030-2036, aprašytas p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 9197-6030-2047, aprašyti p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 1992-06-22 Perdavimo - priėmimo aktas
2002-09-27 Statybos inspektoriaus pažyma Nr. 426

Įrašas galioja: Nuo 2002-10-18
4.4. Nuosavybės teisė

Savininkas: Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma", a.k. 175728892
Daiktas: kiti statiniai Nr. 9196-0024-9022, aprašyti p. 2.12.

Įregistravimo pagrindas: 1992-06-22 Perdavimo - priėmimo aktas
2002-09-27 Statybos inspektoriaus pažyma Nr. 430

Įrašas galioja: Nuo 2002-10-18
4.5. Nuosavybės teisė

Savininkas: Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma", a.k. 175728892
Daiktas: pastatas Nr. 9198-9028-9012, aprašytas p. 2.3.

pastatas Nr. 9198-9028-9020, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 9198-9028-9031, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 9198-9028-9042, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 9198-9028-9053, aprašytas p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 9198-9028-9064, aprašyti p. 2.11.

Įregistravimo pagrindas: 1992-06-22 Perdavimo - priėmimo aktas
2002-09-27 Statybos inspektoriaus pažyma Nr. 431

Įrašas galioja: Nuo 2002-10-18

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0097-8121, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.377 ha



2023-03-14 12:18 NT Registras 44/66442

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1678788955&tnr=44&rnr=66442&ntr=&doktipas=0 4/5

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Kultūros
paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0097-8121, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 5.9906 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0097-8121, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0252 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0097-8121, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.204 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0097-8121, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 5.9906 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Pastatų,
kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo
įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0097-8121, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 5.9906 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.
Apribojimas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą nekeisti
pagrindinės žemės naudojimo paskirties 5 metus

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0097-8121, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-11-19 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5770

Įrašas galioja: Nuo 2009-12-03

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0097-8121, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-06-12 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-3272

Įrašas galioja: Nuo 2008-06-28
10.2. Paskirties pakeitimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0097-8121, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-06-12 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-3272

Įrašas galioja: Nuo 2008-06-28
10.3. Žemės sklypo naudojimo būdo/pobūdžio pakeitimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0097-8121, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-01-23 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-340

Įrašas galioja: Nuo 2007-02-12
10.4. Padidėjo po geodezinių matavimų (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0097-8121, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-01-23 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-340

Padidėjęs plotas: 0.1506 ha
Įrašas galioja: Nuo 2007-02-12

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100182611
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros

tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366
Įregistravimo data: 2021-12-29

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 224 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100194097

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366

Įregistravimo data: 2022-01-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1590 kv. m, nuo 2023-01-04

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100179562

Š
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Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366

Įregistravimo data: 2021-12-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1085 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100181494

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366

Įregistravimo data: 2021-12-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 56 kv. m, nuo 2023-01-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100188670

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366

Įregistravimo data: 2022-01-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 338 kv. m, nuo 2023-01-04

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100179054

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366

Įregistravimo data: 2021-12-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 575 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100263166

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1910 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Kiemo statiniai unikalus Nr. 9197-6030-2047 (tvora t1, t2, kiemo aikštelė b1, b2, mėšlidė m1) - stovi žemės sklype, kadastro Nr. 9120/0004:266, (silosinė
s1,s2)-stovi žemės sklype, kadastro Nr. 9120/0004:244

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-03-14 12:22:53

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 91/13094

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1998-05-18

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k.

Unikalus daikto numeris: 9120-0004-0217
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 9120/0004:217 Ginkūnų k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 4.9118 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 4.9118 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 4.9118 ha

Nusausintos žemės plotas: 4.9118 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 63.8

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 16200 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-06-22
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-06-22
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma", a.k. 175728892
Daiktas: žemės sklypas Nr. 9120-0004-0217, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-09-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 10294
2007-09-26 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 10293

Įrašas galioja: Nuo 2007-10-22

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Pastatų,
kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo
įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9120-0004-0217, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 4.9118 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9120-0004-0217, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0115 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9120-0004-0217, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 4.9118 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9120-0004-0217, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 4.9118 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9120-0004-0217, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.12 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9120-0004-0217, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 4.9118 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Kelių
apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9120-0004-0217, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.527 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9120-0004-0217, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-07-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 31SK-1085-(14.31.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2016-08-03

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
LINAS VILIOPAS

Daiktas: žemės sklypas Nr. 9120-0004-0217, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1501

2016-06-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2016-08-03

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100197057
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros

tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366
Įregistravimo data: 2022-01-07

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 75 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-03-14 12:24:17

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1040752

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2008-02-05

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Žeimių k.

Unikalus daikto numeris: 4400-1493-2790
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 9120/0004:310 Ginkūnų k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 0.6000 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.6000 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.6000 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.6000 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 57.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 3010 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-12-14

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-11-15

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma", a.k. 175728892
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1493-2790, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-12-22 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 7153/2022
Įrašas galioja: Nuo 2022-12-28

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1493-2790, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.60 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2. Apribojimas keisti daikto pagrindinę naudojimo paskirtį
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1493-2790, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-31 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 628/2019
Įrašas galioja: Nuo 2019-02-11

8.3. Pasinaudojimas atpirkimo teise
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1493-2790, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-31 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 628/2019
Įrašas galioja: Nuo 2019-02-11

8.4. Apribojimas keisti daikto pagrindinę naudojimo paskirtį
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1493-2790, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-31 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 628/2019
Įrašas galioja: Nuo 2019-02-11

8.5. Pasinaudojimas atpirkimo teise
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1493-2790, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-31 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 628/2019
Įrašas galioja: Nuo 2019-02-11

8.6. Pasinaudojimas atpirkimo teise
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1493-2790, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-31 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 628/2019
Įrašas galioja: Nuo 2019-02-11

8.7. Apribojimas keisti daikto pagrindinę naudojimo paskirtį
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1493-2790, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-31 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 628/2019
Įrašas galioja: Nuo 2019-02-11

8.8. Apribojimas keisti daikto pagrindinę naudojimo paskirtį
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1493-2790, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-31 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 628/2019
Įrašas galioja: Nuo 2019-02-11

8.9. Pasinaudojimas atpirkimo teise
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1493-2790, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-01-31 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 628/2019

Įrašas galioja: Nuo 2019-02-11

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)

Duomenis nustatė: LINAS VILIOPAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1493-2790, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1501
2023-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-02-10
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės "Valstybinis žemėtvarkos institutas" Šiaulių filialas, a.k. 145467753
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1493-2790, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-03-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2008-02-05

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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MB „Euta“
El. p. eug.taparauskas@gmail.com

ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“
El. p. asta@ginagro.lt

Adresatams pagal sąrašą

Į     
Į

2022-04-27 Nr. 20

ATRANKOS IŠVADA DĖL ŽŪB „GINKŪNŲ AGROFIRMA“ ŽEIMIŲ KARVIŲ 
KOMPLEKSO FERMŲ MODERNIZAVIMO SODO G. 23, 25, ŽEIMIŲ K., ŠIAULIŲ R. 

SAV.,  POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2022-05-          Nr. (30.2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 
asmuo, adresas, tel.).

ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“, Malavėnų g. 1, Ginkūnų k., LT-81494, Šiaulių r. sav., tel. +370 
41 589069, el. paštas: asta@ginagro.lt

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, 
fizinis asmuo, adresas, tel.).

MB „Euta“, Kalno g. 24A-108, Neringa, tel. 8 687 76494, el. paštas: 
eug.taparauskas@gmail.com

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis 
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV Įstatymas) 2 priedo 14 punktu: „į Planuojamos 
ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės 
veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos 
planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos 
proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio 
(masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas 
ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte 
nurodytus atvejus“ bei 2 priedo 1.1. papunkčiu „Intensyvus gyvūnų ar paukščių auginimas 
statiniuose, jeigu vietų jiems laikyti yra: 1.1.4.p. „karvėms, buliams – 250 ar daugiau“. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma žemės sklypuose (kad Nr. 

9120/0004:266, kad. Nr. 9120/0004:244, kad Nr. 9120/0004:303 ir kad Nr. 9120/0004:217), 
esančiuose Žeimių k, Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav., kurie užima atitinkamai 1,8574, 5,9906, 3,3308, 

Elektroninio dokumento nuorašas
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ir 4,9118 ha plotą. Pagrindinė žemės sklypų naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas - 
kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vis žemės sklypai nuosavybės teise priklauso PŪV 
organizatoriui. 

Pagal patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą PŪV teritorija patenka 
į žemės ūkio paskirties žemės tvarkymo zoną 128/Z. 

Už 140 m nuo PŪV teritorijos šiaurės vakarų kryptimi eina rajoninis kelias Nr. 4001 (Žeimiai 
– Pamūšis – Pašvitinys), kurį su PŪV teritorija jungia vietinės reikšmės keliukas. Rajoniniu keliu 
galima privažiuoti iki krašto kelio Nr. 150 (Šiauliai – Pakruojis – Pasvalys). Atstumas iki Šiaulių 
miesto 9 km, iki Ginkūnų (seniūnijos centro) – 5 km. 

Planuojamas praplėsti galvijų ūkis yra išsidėstęs kaimiškoje vietovėje, kurios aplinkoje 
dominuoja žemės ūkio naudmenos. Artimiausia gyvenamoji sodyba PŪV sklypų atžvilgiu (nuo 
artimiausio taršos šaltinio) yra nutolusi 189 m, kitos keturios sodybos yra išsidėsčiusios toliau nei 
200 m. (šios sodybos patenka į suformuotą ir nekilnojamojo turto registre įregistruotą sanitarinę 
apsaugos zoną.). Remiantis teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) duomenų baze, 
suplanuotų gyvenamųjų teritorijų 3 km atstumu nuo PŪV vietos nėra. Už 2,3 km pietvakarių 
kryptimi yra žemės ūkio bendrovės „Ginkūnų paukštynas“ paukščių fermos. PŪV teritorijoje arčiau, 
nei šis atstumas, daugiau jokių pramoninių, rekreacinių ar visuomeninės paskirties teritorijų nėra. 

Analizuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėje, geologiniai reiškiniai ir procesai bei geotopai 
nėra fiksuojami. PŪV teritorijoje ir gretimuose sklypuose žemės naudojami gelmių išteklių plotai 
neužfiksuoti (artimiausi nustatyti naudojami žemės gelmių išteklių plotai yra nutolę daugiau kaip 7 
km). 

Planuojama vieta pagal Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapį pažymėta 
indeksu V0H3-d. Vizualinę struktūrą formuojantys veiksniai (vertikalioji sąskaida): V0 neraiški 
vertikalioji sąskaida (lygumų kraštovaizdis su vieno lygmens videotopais). Horizontalioji sąskaida 
– H3 vyraujančių atvirų visiškai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Vizualinis dominantiškumas d 
(kraštovaizdžio erdvinė struktūra neturi išreikštų vertikalių ir horizontalių dominančių). 
Kraštovaizdžio atžvilgiu PŪV teritorija nėra priskiriama prie vertingiausių estetiniu požiūriu. PŪV 
teritorijoje žemėnaudos struktūros kitimas nenumatomas, todėl poveikis kraštovaizdžiui nebus 
daromas. Remiantis Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo plano gamtinio kraštovaizdžio ir 
biologinės įvairovės apsaugos teritorijos sprendinių gamtinio karkaso brėžiniu, numatomos veiklos 
žemės sklypai nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją.

PŪV teritorija nepatenka ir į saugomas ir Europinio ekologinio tinklo „Natura 2000“ 
teritorijas bei su jomis nesiriboja. Artimiausia „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbi teritorija 
(PAST) – Gubernijos miško biosferos poligonas (LTSIAB005) yra nutolusi apie 6 km šiaurės vakarų 
kryptimi. Vadovaujantis saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) pateikta informacija (SRIS 
išrašu Nr. SRIS-2022-15625021) PŪV žemės sklypuose bei jų artimoje aplinkoje (bent 1,5 km 
spinduliu) jokių saugomų rūšių nefiksuota. Planuojamuose sklypuose Europos Bendrijos svarbos 
natūralių buveinių nėra, tačiau PŪV sklypai ribojasi su dvejomis tokiomis buveinėmis (žemumų 
šienaujamos pievos (6510)). Numatoma, kad galvijų ūkio modernizavimas šioms buveinėms 
neigiamos įtakos neturės, kadangi nuo artimiausių taršos šaltinių jos yra nutolusios 120-170 m 
atstumu. Be to, prie PŪV taršos šaltinių paviršiaus reljefas yra žemėjantis priešinga nuo buveinių 
kryptimi, todėl tai neleis galimiems teršalams patekti į šias buveines. Pažymėtina ir tai, kad šiuo 
metu šių buveinių vietoje yra žemės ūkio naudmenos.

Pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) duomenis, PŪV 
teritorijoje vandens telkinių nėra. Artimiausias vandens telkinys – ištiesintos vagos Juodupio (un. 
kodas 41010294) upelis nuo PŪV sklypų ribų nutolęs apie 0,3 km pietvakarių kryptimi. PŪV 
teritorija nepatenka į jokių paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas ir zonas. 
Artimiausia vandenvietė (Nr. 4469) yra nutolusi 0,3 km šiaurės pietvakarių kryptimi (šios 
vandenvietės apsaugos zona – 50 m). Numatoma vietovė ir jos gretimybės taip pat nepatenka ir į 
potvynių grėsmės ir rizikos teritorijas. 
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo departamento kultūros vertybių 
registro duomenimis artimiausia nekilnojamoji kultūros vertybė – Žeimių kaimo pirmosios senosios 
kapinės (un. kodas 4684) iš pietų pusės ribojasi su vienu iš PŪV žemės sklypų. Numatoma, kad 
galvijų ūkio modernizavimas šiai kultūros paveldo vertybei neigiamo vizualinio poveikio nedarys, 
kadangi naujai statomi pastatai bus dislokuojami PŪV sklypų šiaurinėje dalyje už jau esančių 
statinių. Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės nuo PŪV vietos yra nutolusios didesniu kaip 0,5 
km atstumu.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. 
Žemės ūkio bendrovė „Ginkūnų agrofirma“ Žeimių karvių komplekse galvijų auginimo 

veiklą vykdo nuo praeito amžiaus 8-ojo dešimtmečio. Šiuo metu ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ Žeimių 
karvių komplekse auginami 758 įvairaus amžiaus ir grupių galvijai (arba 683 sutartiniai gyvuliai 
(SG)).

PŪV komplekse esantys pastatai ir statiniai: mėšlidė Nr. 1 (3400 m³), mėšlidė Nr. 2 (4050 
m³), srutų rezervuaras Nr. 1 (2600 m³), prieauglio tvartas Nr. 1 (250 vietų), karvidės tvartas Nr. 2 
(200 vietų), karvidės tvartas Nr. 3 (200 vietų), bulidės tvartas Nr. 4 (108 vietų), nenaudojamas 
pastatas, siloso tranšėja Nr. 1, siloso tranšėja Nr. 2, šieno – šiaudų daržinė ir pašarų gamybos cechas 
su grūdų sandėliu.

Šiuo metu ūkinės veiklos sklypuose yra šios inžinerinės komunikacijos: privažiavimo ir 
vidaus keliai, vandens gręžinys (Nr. 40749) (per parą esamu metu sunaudojama 40 m³ vandens), 
vandentiekio tinklai, srutų surinkimo ir šalinimo linijos, buitinių nuotekų linijos, technologinių ir 
buitinių patalpų šildymo katilinė (kuras – malkos), elektros energijos tiekimo linijos (elektros 
energija tiekiama iš transformatorinės pastotės TP- 302, jos galingumas 320 kW), lietaus nuotekų 
tinklai (sąlyginai švarių lietaus nuotekų surinkimas vykdomas į šulinėlius ir išleidžiama į šalia esantį 
žemės ūkio paskirties sklypą (kad. Nr. 9120/0004:217) sugerdinimui į gruntą. Lietaus nuotekos nuo 
galimai užterštų paviršių (mėšlidžių, srutų pakrovimo į autotransportą aikštelėse) surenkamos 
siurblinės rezervuare transportuojamos į srutų kaupimo rezervuarus).

PŪV metu planuojamas naujai statomų pastatų ir statinių užstatymo plotas sieks 8998 m². 
Yra numatoma nugriauti bulidės ir nenaudojamą pastatą, o jų vietoje pastatyti dvi karvides (660 
vietų) su pieno bloku. Taip pat numatoma pastatyti 2 skysto mėšlo rezervuarus (kurių kiekvieno tūris 
sieks 5000 m³, diametras – 33 m, aukštis – 6 m). Įvykdžius karvių komplekso modernizavimą PŪV 
sklypuose bus šie pastatai ir statiniai: mėšlidė Nr. 1 (3400 m³), srutų rezervuaras Nr. 1 (2600 m³), 
rezervuarai srutoms Nr. 1 ir Nr. 2 (po 5000 m³), mėšlidė Nr. 2 (4050 m³), karvidė užtrūkusioms 
karvėms Nr. 1 (210 vietų), prieauglio (1 – 2 metų amžiaus) auginimo tvartas Nr. 2 (330 vietų), 
prieauglio (iki 1 metų amžiaus) auginimo tvartas Nr. 3 (350 vietų), melžiamoms karvėms tvartas Nr. 
5 (330 vietų), melžiamoms karvėms tvartas Nr. 6 (330 vietų), pieno blokas su jungiamaisiais 
koridoriais (melžimo aikštele, palaukimo aikštele, pieno šaldymo patalpa, ofisu ir siurbline), siloso 
tranšėja Nr. 1, siloso tranšėja Nr. 2, šieno – šiaudų daržinė ir pašarų gamybos cechas su grūdų 
sandėliu.

Įgyvendinus karvių komplekso plėtrą planuojama, kad ūkyje iš viso bus laikoma 1550 
įvairaus amžiaus ir grupių galvijų (arba 1188 SG). PŪV modernizavimo esmė – taikyti naujas ir 
pažangias pieno gamybos technologijas, t. y. palaidą karvių laikymo sistemą. Visi pagrindiniai 
gamybiniai procesai karvidėse bus mechanizuoti.

Gyvulių šėrimui naudojamas silosas, šienainis, kombinuoti pašarai, kiti priedai. Silosas ir 
šienainis sezono metu atvežamas į fermos teritoriją ir sandėliuojamas specialiai įrengtose silosinėse 
(bendra talpa apie 7650 m³). Silosinės yra uždengiamos polietileno plėvele, kuri prispaudžiama 
naudotomis padangomis, o naudojimui atidengiamas tik minimalus reikiamas plotas.

Kombinuoti pašarai gaminami fermos teritorijoje esančiame pašarų ceche. Šiame ceche taip 
pat sandėliuojami grūdai ir kiti pašarų gamybai reikalingi priedai. Tvartų kreikimui naudojami 
šiaudai, kurie laikomi daržinėje.
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Esamos ir planuojamos veiklos metu taip pat naudojami probiotikai (NN Farmodor C, SCD 
Odor Away, ar kita analogiško efektyvumo biologinė amoniako ir kvapų emisijų mažinimo 
priemonė), kurie ženkliai sumažina išsiskiriančio amoniako ir kvapų kiekius.

Per 6 mėnesių kaupimo laikotarpį komplekse susidarys 3201 m3 kraikinio mėšlo. Esamos 
veiklos ir PŪV metu susidariusio tirštojo mėšlo laikymui esamų mėšlidžių pajėgumų pakanka 
(mėšlidės Nr. 1 tūris 3400 m³, mėšlidės Nr. 2 tūris 4050 m³, t. y. bendra talpa 7450 m³). 

Per 6 mėnesių kaupimo laikotarpį komplekse susidarys 10934,4 m3 skystojo mėšlo, kuris bus 
kaupiamas trijuose skysto mėšlo rezervuaruose (2600 m3, ir 2 po 5000 m3 talpos – iš viso 12600 m3). 
Šio tūrio pilnai pakaks skystajam mėšlui, susidarysiančiam per 6 mėnesių laikotarpį, laikyti. 

Mėšlidėse ir srutų rezervuaruose sukauptas mėšlas/srutos bus toliau tvarkomos vadovaujantis 
Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu, t. y. išlaistomas bendrovei 
priklausančiuose ar nuomos pagrindais valdomuose dirbamuose žemės ūkio laukuose. Tręšimas bus 
vykdomas vadovaujantis nustatyta tvarka parengtais ir patvirtintais laukų tręšimo planais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui 
ir srutoms tvarkyti aprašo patvirtinimo“ priedu paskaičiuota, kad visam per metus ūkyje 
susidariusiam tirštam ir skystam mėšlui paskleisti reikalingas ne mažesnis kaip 621,06 ha tręšiamų 
žemės ūkio naudmenų plotas. Šiuo metu bendrovė nuosavybės ir nuomos pagrindais valdo apie 2,4 
tūkst. ha žemės ūkio naudmenų, iš kurių nuosava žemė sudaro apie 700 ha. 

Visas vanduo tiekiamas iš šalia komplekso esančio vandens gręžinio (Nr. 40749), kuris 
priklauso PŪV organizatoriui. Eksploatuojamo gręžinio pajėgumas – 7 m³/val. Įgyvendinus PŪV  
vandens naudojimo pobūdis nesikeis, o esamo vandens gręžinio pajėgumų pakaks. 

Elektros energijos tiekimas planuojamas iš esamos transformatorinės TP 302 (numatomas 
poreikis per metus sieks apie 310 MWh). Modernizacijos metu ant naujai statomų karvių fermų 
stogo bus sumontuota 100 kW galingumo saulės jėgainė, kuri per metus pagamins apie 100 MWh 
elektros energijos ir tuo pilnai padengs padidėjusį elektros energijos poreikį. Šilumos gamybai bus 
naudojama elektros energija.

Vykdant statybos ir griovimo darbus susidarys statybinės ir griovimo atliekos. Atliekos bus 
tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. Visos susidariusios atliekos bus 
rūšiuojamos jų susidarymo vietoje ir laikomos specialiuose konteineriuose ar talpose, vadovaujantis 
Atliekų tvarkymo įstatymu ir Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Susidariusios atliekos bus apskaitomos 
pagal Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių reikalavimus. Visos 
susidariusios atliekos bus perduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms, turinčioms atitinkamus 
leidimus, pagal sudarytas sutartis. Kritusius galvijus ir kitus šalutinius gyvūninius produktus, 
bendrovė pagal sutartį perduos šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonei UAB „Rietavo 
veterinarinė sanitarija“.

Šiuo metu visos susidariusios buitinės nuotekos (613 m³/metus) yra nukreipiamos į srutų 
rezervuarą Nr. 1. PŪV metu susidarysiančios buitinės nuotekos (460 m³/metus) bus nukreipiamos į 
naujus planuojamus srutų rezervuarus Nr. 2 ir Nr. 3.

Visos dabar susidarančios gamybinės nuotekos (technologinių įrenginių plovimo, patalpų 
valymo, mėšlinų paviršių plovimo metu, iš viso – 2049 m³/metus) iš tvartų ir kitų patalpų yra 
nukreipiamos į srutų rezervuarą Nr. 1. Įgyvendinus ūkio modernizaciją, visos susidarysiančios 
gamybinės nuotekos (3564 m³/metus) bus nukreipiamos į naujus planuojamus srutų rezervuarus Nr. 
2 ir Nr. 3. bei kartu su skystuoju mėšlu bus panaudojamos žemės ūkio naudmenų tręšimui.

Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos nuo pastatų stogų ir kitų netaršių plotų (7348 
m³/metus) bus surenkamos ir nuvedamos į šalia PŪV teritorijos esantį bendrovei priklausantį žemės 
ūkio paskirties sklypą (kad. Nr. 9120/0004:217) sugerdinimui į gruntą.

Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų (mėšlidžių ir mėšlo/srutų 
pakrovimo į autotransportą aikštelių, iš viso – 3370 m³/m.) tiek šiuo metu, tiek įgyvendinus PŪV bus 
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surenkamos ir nukreipiamos į srutų rezervuarus ir kartu su skystuoju mėšlu bus panaudojamos žemės 
ūkio naudmenų tręšimui.

Esamos ūkinės veiklos aplinkos oro taršos šaltiniai – Nr. 601 – 604 – galvijų laikymo tvartai, 
iš kurių į aplinkos orą patenka amoniakas (0,412 t/m), kietosios dalelės (0,438 t/m) ir lakieji 
organiniai junginiai (7,923 t/m). Taršos šaltinis Nr. 604, po PŪV įgyvendinimo, bus panaikintas. Nr. 
605 – 606 – mėšlidės (Nr. 1 ir Nr. 2), iš kurių į aplinkos orą išsiskiria amoniakas (1,119 t/m), azoto 
oksidai (5,082 t/m). Nr. 607 – srutų rezervuaras Nr. 1 iš kurio į aplinkos orą pateks amoniakas (0,088 
t/m), azoto oksidai (0,055 t/m). Nr. 608 - šiaudų smulkinimas ir jo metu į aplinkos orą išsiskirs 
kietosios dalelės (0,200 t/m). Nr. 609 – pašarų krovos darbai, iš jų į aplinkos orą bus išskiriamos 
kietosios dalelės (0,003 t/m). Nr. 610 – 611 – silosinės (Nr. 1 ir Nr. 2), kurių metu į aplinkos orą 
išsiskirs kvapai. 

PŪV metu atsirasiantys oro taršos šaltiniai – Nr. 612 – 613 – nauji galvijų laikymo tvartai 
(Nr. 5 ir Nr. 6), iš jų į aplinkos orą pateks amoniakas (2,424 t/m), kietosios dalelės (0,91 t/m) ir lakūs 
organiniai junginiai (11,838 t/m). Nr. 614 – 615 – srutų rezervuarai (Nr. 2 ir Nr. 3), iš jų į aplinkos 
orą pateks amoniakas (1,044 t/m) ir azoto oksidai (0,65 t/m). Iš viso į aplinkos orą, po PŪV 
įgyvendinimo, bus išmetama 32,187 t/m teršalų. 

Skaičiavimuose taip pat buvo įvertintos amoniako mažinimo priemonės, kadangi esamos ir 
planuojamos veiklos metu numatyta naudoti specialius probiotikus (NN Farmodor C, SCD Odor 
Away, ar kitą analogiško efektyvumo biologinę amoniako emisijų mažinimo priemonę). 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos parengtu „Tvartų ir galvijų kompleksų 
higienizavimas ir biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas taikant biotechnologinius metodus“ 
probiotikas amoniako išsiskyrimą galvijų auginime sumažina 5-6 kartus, todėl amoniako emisijos 
skaičiavimuose iš galvijų tvartų, mėšlidžių ir srutų rezervuarų, o taip pat srutų ir tirštojo mėšlo 
tręšimo metu buvo įvertintas amoniako emisijos sumažėjimas iki 80 %.

Remiantis skaičiavimų rezultatais, nenaudojant amoniako išsiskyrimą mažinančių priemonių 
(probiotikų), į aplinkos orą tręšimo metu bendrai išsiskirtų apie 22,5 t/m. amoniako. Probiotikų 
naudojimas šiuos išmetimus sumažina iki 4,5 t/m. 

Oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant ADMS 4.2 modelį. Pagal dokumentų 
rengėjo pateiktus aplinkos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatus didžiausia vidutinė metinė 
azoto dioksido koncentracija įvertinus foną sudarys 0,473 ribinės vertės (toliau – RV) dalį, o 
valandos – 0,143 RV dalį, didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių (KD10) koncentracija su fonu 
sudarys 0,341 RV dalį, o paros – 0,308 RV dalį, didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių (KD2,5) 
koncentracija su fonu sudarys 0,455 RV dalį, didžiausia vidutinė metų amoniako koncentracija 
sudarys 0,162 RV dalį, o valandos – 0,03 RV dalį ir neviršys ribinės vertės, nustatytos žmonių 
sveikatos apsaugai.

PŪV metu išsiskiriančių kvapų skaičiavimuose įvertinamos kvapų mažinimo priemonės, 
kadangi numatyta naudoti specialius probiotikus (NN Farmodor C, SCD Odor Away, ar kitą 
analogiško efektyvumo biologinę kvapų emisijų mažinimo priemonę). Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministerijos parengta „Tvartų ir galvijų kompleksų higienizavimas ir 
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas taikant biotechnologinius metodus“ priemone, probiotikas 
kvapų išsiskyrimą galvijų auginime sumažina daugiau nei 90%, todėl kvapų emisijos 
skaičiavimuose iš galvijų tvartų, mėšlidžių ir srutų rezervuarų buvo įvertintas kvapų emisijos 
sumažėjimas iki 90%. Be to, kvapų emisijų skaičiavimuose įvertinamas ir natūralios plutos 
susidarymas ant srutų rezervuarų paviršiaus, kuris remiantis literatūros šaltiniais („Compilation file 
of literature relating to storage covers“) kvapų išsiskyrimą sumažina 10-90% (skaičiavimuose 
vertinamas 60% efektas).

Kvapo koncentracijos aplinkos ore apskaičiuotos modeliavimo būdu naudojant tą pačią 
programinę įrangą ir vadovaujantis tais pačiais principas, kaip ir nustatant teršalų koncentraciją 
aplinkos ore. Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatais gauta, kad maksimali pažeminė kvapo 
koncentracija (pritaikius kvapų mažinimo priemones) PŪV vietos (šalia įmonės taršos šaltinių) 
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aplinkos ore sieks iki 0,5283 OU/m3 ir neviršys nustatytos leistinos ribinės vertės (8 OUE/m3), 
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“.

Triukšmo skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA 2018 MR1. PŪV metu 
triukšmą kels stacionarūs triukšmo šaltiniai (mėšlo siurbliai, šiaudų smulkinimo įranga, pieno 
aušintuvai, malūno ir pašarų cechas ir kt.). Taip pat triukšmą kels mobilios transporto priemonės. 
Numatoma, kad PŪV metu į teritoriją dienos metu atvyks/išvyks iki 18 vnt./val. (iš kurių 5 vnt. bus 
lengvasis transportas ir 13 vnt. sunkusis transportas), o vakaro metu iki 5 vnt. sunkiojo transporto 
priemonių.

Skaičiavimais nustatyta, kad ūkinės veiklos stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamas 
triukšmo lygis ties ūkio teritorijos ribomis dienos, vakaro ir nakties periodais sieks atitinkamai iki 
54,5 dBA, 36,1 dBA ir 16,6 dBA (ribinė vertė atitinkamai 55 dBA, 50 dBA ir 45 dBA) ir neviršys 
didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal 
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau – HN 33:2011) nustatytų didžiausių 
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje. Tuo 
tarpu didžiausias autotransporto sukeliamas triukšmas (kartu su fonu) artimiausiose gyvenamosiose 
aplinkose dienos ir vakaro metu svyruos atitinkamai tarp 34,9 – 62,3 dBA bei tarp 32,6 – 49,6 dBA 
taip pat neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių (atitinkamai 65 dBA ir 60 dBA), 
reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011.

VĮ Registrų centras duomenimis, PŪV karvių kompleksui normatyvinė 300 m sanitarinė 
apsaugos zona įregistruota remiantis 2005 m. kovo 29 d. Apskrities viršininko įsakymu. Pagal 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 2019 m. birželio 6 d. įstatymo Nr. XIII-
2166 priedą 4 pastatams, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai ir kurių galvijų skaičius yra nuo 300 iki 
1199 sutartinių gyvulių, su prie jų esančiais mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, yra 
nustatoma 300 m sanitarinės apsaugos zoną. Dėl PŪV reglamentuojamas sanitarinės apsaugos zonos 
dydis nesikeis.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. PŪV metu bus naudojami probiotikai, kurie amoniako išsiskyrimą galvijų auginime 
sumažins 5-6 kartus ir taip užtikrins amoniako emisijos iš galvijų tvartų, mėšlidžių bei srutų 
rezervuarų, srutų ir tirštojo mėšlo tręšimo metu sumažėją iki 80 %.

6.2. Srutų rezervuarų paviršiuje bus leidžiama susidaryti natūraliai plutai, kuri amoniako 
išsiskyrimą sumažins iki 50% (o kvapų – iki 60%).

6.3. PŪV metu išsiskiriančių kvapų sumažinimui silosinės ir toliau bus dengiamos 
polietileno plėvele, (kuri yra prispaudžiama naudotomis padangomis), o naudojimui bus 
atidengiamas tik minimalus reikiamas plotas.

6.4. Prieš pradedant PŪV statybos darbus bus nuimamas derlingas dirvožemio sluoksnis ir 
sandėliuojamas atskirai, o po to panaudojamas teritorijos sutvarkymo darbuose. 

 6.5. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos 
informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės 
nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos 
apimtis/nutraukti veiklą.

6.6. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti 
veiklos rodiklius.
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7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:
7.1. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapį, PŪV 

teritorija nepatenka ir nesiriboja su ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis. Artimiausia 
paukščių apsaugai svarbi „Natura 2000“ teritorija – Gubernijos miško biosferos poligonas 
(LTSIAB005) nuo PŪV žemės sklypų yra nutolusi apie 6 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi, todėl 
poveikis minėtai teritorijai nenumatomas

7.2. Pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenis nagrinėjamame plote ir jo 
apylinkėse nėra fiksuota jokių saugomų rūšių buvimo faktų. PŪV metu nenumatoma reikšmingo 
neigiamo poveikio dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, kraštovaizdžiui, vandens telkiniams 
bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai. 

7.3. Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, artimiausia nekilnojamoji kultūros 
vertybė – Žeimių kaimo pirmosios senosios kapinės iš pietų pusės ribojasi su vienu iš PŪV žemės 
sklypų. Tačiau numatoma, kad galvijų ūkio modernizavimas šiai kultūros paveldo vertybei neigiamo 
vizualinio poveikio nedarys, kadangi naujai statomi pastatai bus dislokuojami PŪV sklypų šiaurinėje 
dalyje už jau esančių statinių.

7.4. Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus programa ADMS 4.2 apskaičiuota 
didžiausia aplinkos oro teršalų koncentracija. PŪV metu sumodeliuotos didžiausios teršalų 
koncentracijos atmosferos pažemio sluoksnyje (komplekso teritorijoje ir už jo ribų), įvertinus foninį 
užterštumą sieks: kietųjų dalelių KD10 (metų) – 0,341 RV, kietųjų dalelių (KD2,5) (metų) – 0,455 
RV, azoto dioksido NO2 (metų) – 0,473 RV, o amoniako (NH3) maksimali pažemio koncentracija 
(metų) sieks 0,162 RV. Pagal atrankos informacijoje pateiktą aplinkos oro taršos modeliavimą, PŪV 
keliama oro tarša (kartu įvertinus foninę taršą) neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų leistinų 
ribinių verčių.

 7.5. Pagal atliktus PŪV skleidžiamo kvapo skaičiavimus buvo gauta, kad maksimali 
pažeminė kvapo koncentracija galvijų komplekso teritorijoje (šalia taršos šaltinių) sieks 0,5283 
OU/m3, ir neviršys nustatytos leistinos 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“. 

7.6. Pagal atliktus triukšmo skaičiavimus kompiuterine programa CadnaA 2018 MR1., 
įgyvendinus PŪV, nustatytas triukšmo lygis ties bendrovės teritorijos ribomis dienos, vakaro ir 
nakties metu sieks atitinkamai iki 54,5 dBA, 36,1 dBA ir 16,6 dBA ir neviršys didžiausių leidžiamų 
triukšmo ribinių dydžių. Autotransporto sukeliamas triukšmas dienos ir vakaro metu sieks 
atitinkamai iki 62,3 dB(A) ir iki 49,6 dB(A) bei taip pat neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo 
ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011. 

7.7. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas statybos ir PŪV metu 
susidariusias atliekas numatoma perduoti registruotoms atliekas tvarkančioms įmonėms. Kritusius 
galvijus ir kitus šalutinius produktus, pagal sutartį bendrovė priduos šalutinių gyvūninių produktų 
tvarkymo įmonei UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“. 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 
punktą, atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, 
galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2022-05-11 raštu Nr. (6-11 14.3.5 Mr)2-26557 
konstatavo, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 
pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos 
vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių 
joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2022-05-09 raštu Nr. 9.4-6-444 pranešė, kad 
pasiūlymų papildytai poveikio aplinkai vertinimo atrankai neturi. Kultūros paveldo departamento 
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prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, 
atsakingas už galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 
pasiūlymų atrankos informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad PŪV 
reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė. Šiaulių rajono savivaldybės administracija 
pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir 
galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų 
reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos 
(monitoringo) duomenis, 2022-03-21 raštu Nr. S-738(3.24E) informavo, kad atrankos informacijai 
pastabų ir pasiūlymų neturi.

Aplinkos apsaugos agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl PŪV poveikio 
aplinkai vertinimo, pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.

8. Priimta atrankos išvada. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus priimama atrankos 
išvada: ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ planuojamai ūkinei veiklai – ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ Žeimių 
karvių komplekso fermų modernizavimui Sodo g. 23, 25, Žeimių k., Šiaulių r. sav., poveikio aplinkai 
vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos 
apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai 
vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. 
> Šiaulių regionas ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.  

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka. 
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 

27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

Direktoriaus pavaduotoja Justina Černienė     

Paulius Alejūnas, tel. 8 687 81192, el. p. paulius.alejunas@gamta.lt
Jurgita Ivanauskienė, tel. 8  616 22392, el. p. jurgita.ivanauskiene@gamta.lt
Daiva Norvilienė, tel. 8 606 04716 daiva.norviliene@gamta.lt
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sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas
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Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-07 - 2023-01-07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2022-05-19 10:40:18

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2022-05-19 atspausdino Paulius Alejūnas

Paieškos nuoroda



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2023 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PRIEDAS. 

Oro tarša, kvapai (LHMT pažyma, žemėlapiai) 



LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNVBOS 
PRIE APLIN KOS MINISTERIJOS 
TVRIMV IR PLETROS SKVRIUS 

I 2019-10-11 Sutarti Nr. P6-41 (2019) 

PAZVMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SJ\LVGAS 

2019 m. spalio�f d. Nr. (5.58-10)-B8El6 .. 

Elektroniniu pastu pateikiame informacijq tersal4 sklaidos skaiciavimams 18-os 
meteorologijos stoci4 (toliau -MS) 2014-2018 m. duomenimis: 

Birz4 MS koordinates: 56,193191 ir 24,774184, aukstis virs jOros lygio -60,2 m; 
Dotnuvos MS koordinates: 55,395993 ir 23,866224, aukstis virs jOros lygio -69,1 m; 
DOksto MS koordinates: 55,517856 ir 26,316140, aukstis virs jOros lygio -161,6 m; 
Kauno MS koordinates: 54,883960 ir 23,835880, aukstis virs jOros lygio -76,1 m; 
Kybart4 MS koordinates: 54,633167 ir 22,783011, aukstis virs jOros lygio -56,9 m; 
Klaipedos MS koordinates: 55,731350 ir 21,091570, aukstis virs jOros lygio -6,2 m; 
Laukuvos MS koordinates: 55,608860 ir 22,239463, aukstis virs jOros lygio -165,4 m; 
Lazdij4 MS koordinates: 54,232210 ir 23,510680, aukstis virs jOros lygio -133,2 m; 
Ni dos MS koordinates: 55,302210 ir 21,007360, aukstis virs jOros lygio -2,0 m; 
Panevezio MS koordinates: 55,735154 ir 24,417184, aukstis virs jOros lygio -57,1 m; 
Raseini4 MS koordinates: 55,394569 ir 23,133073, aukstis virs jOros lygio -110,7 m; 
Siaul4 MS koordinates: 55,942222 ir 23,331111, aukstis virs jOros lygio -105,9 m; 
Silutes MS koordinates: 55,352222 ir 21,446944, aukstis virs jOros lygio -2,7 m; 
Telsi4 MS koordinates: 55,991245 ir 22,256657, aukstis virs jOros lygio -153,3 m; 
Ukmerges MS koordinates: 55,264145 ir 24,760335, aukstis virs jOros lygio -72,0 m; 
Utenos MS koordinates: 55,515321 ir 25,589692, aukstis virs juros lygio -104,8 m; 
Varenos MS koordinates: 54,248271 ir 24,551760, aukstis virs juros lygio -109,1 m; 
Vilniaus MS koordinates: 54,625992 ir 25,107064, aukstis virs jOros lygio -162,0 m. 

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologini4 stebejim4 
nuostatus meteorologijos stotyse visi stebejimai atliekami kas 1 val. (debesuotumo -kas 3 val. 8 
kartus per parq (7 MS) arba 5 kartus (11 MS). 

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLIN KOS MINISTERIJOS 

Biudzetine /staiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874; el. p.lhmt@meteo.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini4 asmen4 registre, kodas 290743240 

www.meteo.lt 
ISO 9001:2015 



Vejo parametrai matuojami 10 m aukityje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. isakymq
Nr. D1-492 ,,Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkridio 30 d. jsakymo Nr. D1-
653 ,,Dd[ ter5alq sklaidos skaidiavimo modeliq, foninio aplinkos oro uZteritumo duomenq ir

' meteorologiniq duomenq naudojimo 0kines veiklos poveikiui aplinkos orui ivertinti"
pakeitimo".

PRIDEDAMA:

1. Jungtinel.Tz;

2. Jungtine2.Tz

Zina Kitriene

Mob. 8 648 06 311, e[. p. zina.kitriene@meteo.lt
Originalas nebus siundiamas







AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

BE FONO

NH3 0,5 VAL.

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

18

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

36.6 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

BE FONO

NH3 PAROS

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

18

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

31.2 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

BE FONO

LOJ 0,5 VAL.

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

14

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

334.0 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

BE FONO

CO 8 VAL.

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

37.3 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

SU FONU

CO 8 VAL.

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

1

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

247.3 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

BE FONO

NO2 1 VAL.

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

6

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

119.3 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

SU FONU

NO2 1 VAL.

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

6

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

124.2 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

BE FONO

NO2 METINIS

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

6

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

9.2 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

SU FONU

NO2 METINIS

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

6

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

14.1 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

BE FONO

KD10 PAROS

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

14

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

3.4 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

SU FONU

KD10 PAROS

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

14

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

11.6 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

BE FONO

KD10 METINIS

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

14

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1.4 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

SU FONU

KD10 METINIS

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

14

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

10.0 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

BE FONO

KD2,5 METINIS

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

14

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1.0 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

SU FONU

KD2,5 METINIS

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

14

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

7.1 ug/m^3



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2023 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PRIEDAS. 

Kvapų sklaidos žemėlapis 



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0.1 km

1:5,000

PROJECT TITLE:

ÿEMùS óKIO BENDROVù ÷GINKóNñ AGROFIRMAè taræos modeliavimas

COMMENTS:

KVAPAS 1 VAL.

COMPANY NAME:

UAB "EKOSTRUKTüRA"

DATE:

09/03/2023

PROJECT NO.:

SOURCES:

20

RECEPTORS:

550

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

4.2 OU/M**3



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2023 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PRIEDAS. 

Triukšmo žemėlapiai 



©  HNIT-BALTIC; GDR10LT © , Nacionalinė že m ės tarnyba prie  ŽŪM, 2016; LR Ad re sų re gistras ©  VĮ Registrų ce ntras, 2016; LR saugom ų te ritorijų valstybės
k ad astro d uom e nys © , Valstybinė saugom ų te ritorijų tarnyba prie  AM, 2015.; ©  HNIT-BALTIC; ORT10LT © , Nacionalinė že m ės tarnyba prie  ŽŪM, 2017-2021

¬«1

¬«2

¬«4

¬«3

¬«5

¬«6

¬«8

¬«7

¬«9
¬«10

¬«10A

¬«11

¬«11A

¬«12

¬«12A

¬«12B

1-Projektuojamas pieno blokas
2-Projektuojama karvidė
3-Projektuojama siurblinė
4-Projektuojama karvidė
5-Esams tvartas
6-Esamas tvartas
7-Esamas tvartas
8-Esamas pašarų malūnas
9-Esama daržinė
10-Esama silosinė
10A-Planuojama silosinė
11-Esama mė š lidė
11A-Esama mė š lidė
12-Esamas srutų rezervuaras
12A-Projektuojamas srutų rezervuaras
12B-Projektuojamas srutų rezervuaras

P ašarų ve žim o traje k torija
Mėšlo ve žim o traje k torija
SA jud ėjim as (pie nove žis, ŠP G)
LA jud ėjim o traje k torija
Gyve nam i pastatai
Aplink a pagal HN 33:2011
Ūk io te chnik os jud ėjim o traje k torija
Esam os aik šte lės, silosinės
P lanuojam os silosinės
P lanuojam a prie šgaisrinė k ūd ra
P lanuojam i re z e rvuarai
P ŪV sk lypų ribos
P lanuojam a k ie ta danga

±

0 150 30075 m e trų

Š iaulių r. sav., Ginkūnų sen.,
Žeimių k., Sodo g. 15

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., 
Žeimių k., Pievų g. 27

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., 
Žeimių k., Topolių g. 7

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen.,
 Žeimių k., Topolių g. 3

Suformuoti gyv. paskirties sklypai
 Beržų g.

Fonas

P rognoz inė situacija. Nuo P ŪV te ritorijos Ld ie na

< 3
5
35 
- 40
40 
- 45
45 
- 50
50 
- 55
55 
- 60
60 
- 65
65 
- 70
70 
- 75
75 
- 80
80 
- 85



©  HNIT-BALTIC; GDR10LT © , Nacionalinė že m ės tarnyba prie  ŽŪM, 2016; LR Ad re sų re gistras ©  VĮ Registrų ce ntras, 2016; LR saugom ų te ritorijų valstybės
k ad astro d uom e nys © , Valstybinė saugom ų te ritorijų tarnyba prie  AM, 2015.; ©  HNIT-BALTIC; ORT10LT © , Nacionalinė že m ės tarnyba prie  ŽŪM, 2017-2021

¬«1

¬«2

¬«4

¬«3

¬«5

¬«6

¬«8

¬«7

¬«9
¬«10

¬«10A

¬«11

¬«11A

¬«12

¬«12A

¬«12B

1-Projektuojamas pieno blokas
2-Projektuojama karvidė
3-Projektuojama siurblinė
4-Projektuojama karvidė
5-Esams tvartas
6-Esamas tvartas
7-Esamas tvartas
8-Esamas pašarų malūnas
9-Esama daržinė
10-Esama silosinė
10A-Planuojama silosinė
11-Esama mė š lidė
11A-Esama mė š lidė
12-Esamas srutų rezervuaras
12A-Projektuojamas srutų rezervuaras
12B-Projektuojamas srutų rezervuaras

P ašarų ve žim o traje k torija
Mėšlo ve žim o traje k torija
SA jud ėjim as (pie nove žis, ŠP G)
LA jud ėjim o traje k torija
Gyve nam i pastatai
Aplink a pagal HN 33:2011
Ūk io te chnik os jud ėjim o traje k torija
Esam os aik šte lės, silosinės
P lanuojam os silosinės
P lanuojam a prie šgaisrinė k ūd ra
P lanuojam i re z e rvuarai
P ŪV sk lypų ribos
P lanuojam a k ie ta danga

±

0 150 30075 m e trų

Š iaulių r. sav., Ginkūnų sen.,
Žeimių k., Sodo g. 15

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., 
Žeimių k., Pievų g. 27

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., 
Žeimių k., Topolių g. 7

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen.,
 Žeimių k., Topolių g. 3

Suformuoti gyv. paskirties sklypai
 Beržų g.

Fonas

P rognoz inė situacija. Nuo P ŪV te ritorijos Lvakaras

< 3
5
35 
- 40
40 
- 45
45 
- 50
50 
- 55
55 
- 60
60 
- 65
65 
- 70
70 
- 75
75 
- 80
80 
- 85



©  HNIT-BALTIC; GDR10LT © , Nacionalinė že m ės tarnyba prie  ŽŪM, 2016; LR Ad re sų re gistras ©  VĮ Registrų ce ntras, 2016; LR saugom ų te ritorijų valstybės
k ad astro d uom e nys © , Valstybinė saugom ų te ritorijų tarnyba prie  AM, 2015.; ©  HNIT-BALTIC; ORT10LT © , Nacionalinė že m ės tarnyba prie  ŽŪM, 2017-2021

¬«1

¬«2

¬«4

¬«3

¬«5

¬«6

¬«8

¬«7

¬«9
¬«10

¬«10A

¬«11

¬«11A

¬«12

¬«12A

¬«12B

1-Projektuojamas pieno blokas
2-Projektuojama karvidė
3-Projektuojama siurblinė
4-Projektuojama karvidė
5-Esams tvartas
6-Esamas tvartas
7-Esamas tvartas
8-Esamas pašarų malūnas
9-Esama daržinė
10-Esama silosinė
10A-Planuojama silosinė
11-Esama mė š lidė
11A-Esama mė š lidė
12-Esamas srutų rezervuaras
12A-Projektuojamas srutų rezervuaras
12B-Projektuojamas srutų rezervuaras

P ašarų ve žim o traje k torija
Mėšlo ve žim o traje k torija
SA jud ėjim as (pie nove žis, ŠP G)
LA jud ėjim o traje k torija
Gyve nam i pastatai
Aplink a pagal HN 33:2011
Ūk io te chnik os jud ėjim o traje k torija
Esam os aik šte lės, silosinės
P lanuojam os silosinės
P lanuojam a prie šgaisrinė k ūd ra
P lanuojam i re z e rvuarai
P ŪV sk lypų ribos
P lanuojam a k ie ta danga

±

0 150 30075 m e trų

Š iaulių r. sav., Ginkūnų sen.,
Žeimių k., Sodo g. 15

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., 
Žeimių k., Pievų g. 27

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., 
Žeimių k., Topolių g. 7

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen.,
 Žeimių k., Topolių g. 3

Suformuoti gyv. paskirties sklypai
 Beržų g.

Fonas

P rognoz inė situacija. Nuo P ŪV te ritorijos Lnak tis

< 3
5
35 
- 40
40 
- 45
45 
- 50
50 
- 55
55 
- 60
60 
- 65
65 
- 70
70 
- 75
75 
- 80
80 
- 85



© HNIT-BALTIC; GDR10LT ©, Nacionalinė že m ės tarny ba prie  ŽŪM, 2016; LR Ad re sų re gistras © VĮ Registrų ce ntras, 2016; LR saugom ų te ritorijų valsty bės
kadastro d uom e ny s ©, Valsty binė saugom ų te ritorijų tarny ba prie  AM, 2015.; © HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė že m ės tarny ba prie  ŽŪM, 2017-2021

¬«1

¬«2

¬«4

¬«3

¬«5

¬«6

¬«8

¬«7

¬«9
¬«10

¬«10A

¬«11

¬«11A

¬«12

¬«12A

¬«12B

1-Projektuojamas pieno blokas
2-Projektuojama karvidė
3-Projektuojama siurblinė
4-Projektuojama karvidė
5-Esams tvartas
6-Esamas tvartas
7-Esamas tvartas
8-Esamas pašarų malūnas
9-Esama daržinė
10-Esama silosinė
10A-Planuojama silosinė
11-Esama mė š lidė
11A-Esama mė š lidė
12-Esamas srutų rezervuaras
12A-Projektuojamas srutų rezervuaras
12B-Projektuojamas srutų rezervuaras

P ašarų ve žim o traje ktorija
Mėšlo ve žim o traje ktorija
SA jud ėjim as (pie nove žis, ŠP G)
LA jud ėjim o traje ktorija
Gyve nam i pastatai
Aplinka pagal HN 33:2011
Ūkio te ch nikos jud ėjim o traje ktorija
Esam os aikšte lės, silosinės
P lanuojam os silosinės
P lanuojam a prie šgaisrinė kūd ra
P lanuojam i re z e rvuarai
P ŪV skly pų ribos
P lanuojam a kie ta danga

±

0 150 30075 m e trų

Š iaulių r. sav., Ginkūnų sen.,
Žeimių k., Sodo g. 15

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., 
Žeimių k., Pievų g. 27

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., 
Žeimių k., Topolių g. 7

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen.,
 Žeimių k., Topolių g. 3

Suformuoti gyv. paskirties sklypai
 Beržų g.

Fonas

P rognoz inė situacija. Nuo P ŪV transporto su fonu Ld ie na

< 3
5
35 
- 40
40 
- 45
45 
- 50
50 
- 55
55 
- 60
60 
- 65
65 
- 70
70 
- 75
75 
- 80
80 
- 85
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¬«5

¬«6

¬«8

¬«7

¬«9
¬«10

¬«10A

¬«11

¬«11A

¬«12

¬«12A

¬«12B

1-Projektuojamas pieno blokas
2-Projektuojama karvidė
3-Projektuojama siurblinė
4-Projektuojama karvidė
5-Esams tvartas
6-Esamas tvartas
7-Esamas tvartas
8-Esamas pašarų malūnas
9-Esama daržinė
10-Esama silosinė
10A-Planuojama silosinė
11-Esama mė š lidė
11A-Esama mė š lidė
12-Esamas srutų rezervuaras
12A-Projektuojamas srutų rezervuaras
12B-Projektuojamas srutų rezervuaras

P ašarų ve žim o traje ktorija
Mėšlo ve žim o traje ktorija
SA jud ėjim as (pie nove žis, ŠP G)
LA jud ėjim o traje ktorija
Gyve nam i pastatai
Aplinka pagal HN 33:2011
Ūkio te ch nikos jud ėjim o traje ktorija
Esam os aikšte lės, silosinės
P lanuojam os silosinės
P lanuojam a prie šgaisrinė kūd ra
P lanuojam i re z e rvuarai
P ŪV skly pų ribos
P lanuojam a kie ta danga

±

0 150 30075 m e trų

Š iaulių r. sav., Ginkūnų sen.,
Žeimių k., Sodo g. 15

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., 
Žeimių k., Pievų g. 27

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., 
Žeimių k., Topolių g. 7

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen.,
 Žeimių k., Topolių g. 3

Suformuoti gyv. paskirties sklypai
 Beržų g.

Fonas

P rognoz inė situacija. Nuo P ŪV transporto su fonu Lvakaras

< 3
5
35 
- 40
40 
- 45
45 
- 50
50 
- 55
55 
- 60
60 
- 65
65 
- 70
70 
- 75
75 
- 80
80 
- 85
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¬«1

¬«2

¬«4

¬«3

¬«5

¬«6

¬«8

¬«7

¬«9
¬«10

¬«10A

¬«11

¬«11A

¬«12

¬«12A

¬«12B

1-Projektuojamas pieno blokas
2-Projektuojama karvidė
3-Projektuojama siurblinė
4-Projektuojama karvidė
5-Esams tvartas
6-Esamas tvartas
7-Esamas tvartas
8-Esamas pašarų malūnas
9-Esama daržinė
10-Esama silosinė
10A-Planuojama silosinė
11-Esama mė š lidė
11A-Esama mė š lidė
12-Esamas srutų rezervuaras
12A-Projektuojamas srutų rezervuaras
12B-Projektuojamas srutų rezervuaras

P ašarų ve žim o traje ktorija
Mėšlo ve žim o traje ktorija
SA jud ėjim as (pie nove žis, ŠP G)
LA jud ėjim o traje ktorija
Gyve nam i pastatai
Aplinka pagal HN 33:2011
Ūkio te ch nikos jud ėjim o traje ktorija
Esam os aikšte lės, silosinės
P lanuojam os silosinės
P lanuojam a prie šgaisrinė kūd ra
P lanuojam i re z e rvuarai
P ŪV skly pų ribos
P lanuojam a kie ta danga

±

0 150 30075 m e trų

Š iaulių r. sav., Ginkūnų sen.,
Žeimių k., Sodo g. 15

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., 
Žeimių k., Pievų g. 27

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., 
Žeimių k., Topolių g. 7

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen.,
 Žeimių k., Topolių g. 3

Suformuoti gyv. paskirties sklypai
 Beržų g.

Fonas

P rognoz inė situacija. Nuo P ŪV transporto su fonu Lnaktis
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