
Informacija apie parengtą 

UAB „Idavang“ Šeduvos padalinio tvartų rekonstrukcijos 

pritaikant juos gyvulių auginimui poveikio aplinkai 

vertinimo (PAV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: 

UAB „Idavang“, korespondencijos adresas A. Goštauto g. 40 B, 03163 Vilnius, 

tel. +370 652 40633, el. p. info@idavang.com, www.idavang.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: 

dr. Jurgita Kazakevičienė, individuali veikla pagal pažymą Nr. 329177, 

adresas: Nevėžio g. 31, Vilainiai, 58101 Kėdainių r. sav., tel. +370 614 46707, 

el. p. info@jkazakeviciene.lt, www.apinstudija.lt

Planuojama ūkinė veikla: 

Šeduvos padalinio tvartų rekonstrukcija pritaikant juos gyvulių auginimui.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: 

Kauleliškių k. 2, Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas: 

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

Šiaulių departamentas, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins ataskaitą: 

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, 

el. p. aaa@aaa.am.lt, www.gamta.lt.

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita susipažinti galima planuojamos ūkinės veiklos 

organizatoriaus UAB „Idavang“ interneto svetainėje www.idavang.com, PAV dokumentų rengėjos 

Jurgitos Kazakevičienės interneto svetainėje www.apinstudija.lt.

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos PAV dokumentų 

rengėjai Jurgitai Kazakevičienei aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijas papildomai pateikti 

pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Viešas supažindinimas vyks 2021 m. liepos 14 d. 17 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu 

panaudojus šią nuorodą: https://us02web.zoom.us/j/7938517366. 

Jei iki numatytos datos šalyje ekstremali situacija bus atšaukta, o savivaldybės seniūnija ir organizatoriai 

priims sprendimą, kad tai saugu, vietoje internetinės transliacijos gali būti surengtas viešas 

supažindinimas gyvai savivaldybės seniūnijos paskirtose patalpose, per 5 darbo dienas nuo numatytos 

vaizdo transliacijos datos, iš anksto apie tai pranešus seniūnijos skelbimų lentoje ir Šeduvos 

bendruomenės „Facebook“ puslapyje. 

Su PAV ataskaitos priedais galima susipažinti ČIA >>

https://drive.google.com/drive/folders/1yQHmF9FmQWBjKKKR2y4D7OWiI0iE7-YO?usp=sharing
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Dokumento versija  01 
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Planuojamos ūkinės veiklos  
organizatoriaus kontaktiniai 

duomenys 

 UAB „Idavang“, įmonės kodas 111657920, registracijos 
adresas Veselkiškių k., Linkuvos sen., 83450 Pakruojo r., 
korespondencijos adresas A. Goštauto g. 40 B, 03163 
Vilnius, tel. +370 652 40633, el. p. info@idavang.com, 
internetinė svetainė www.idavang.com,  kontaktinis asmuo - 
Aplinkosaugos skyriaus direktorius Tadas Palubinskas, tel. 
+370  656 41851 
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Pagrindinis PAV dokumentacijos rengėjas ir koordinatorius: 
 
Jurgita Kazakevičienė, technologijos mokslų srities, aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties 
daktarė, individuali veikla pagal pažymą Nr. 329177, adresas: Nevėžio g. 31, Vilainiai, 58101 Kėdainių 
r. sav., tel. +370 614 46707, el. p. info@jkazakeviciene.lt, www.apinstudija.lt 
 
Jurgita Kazakevičienė  

Vardas Pavardė Parašas 

 
Rengėjai: 

Vardas pavardė, 
įmonės pavadinimas Kontaktai Rengiama PAV dalis Pridedami 

dokumentai 
Jurgita Kazakevičienė, 
technologijos mokslų 
srities, aplinkos 
inžinerijos ir 
kraštotvarkos mokslų 
daktarė 

+370 614 46707 
info@jkazakeviciene.lt 
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mailto:info@jkazakeviciene.lt
http://www.apinstudija.lt/
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3.2.4. Aplinkos oro užterštumo prognozė 
 

Aplinkos oro teršalų 
sklaidos skaičiavimo 
programine įranga 
ADMS 4 licencija; 
UAB „Ekopaslauga“ 
aplinkos inžinieriaus 
chemijos studijų 
krypties taikomosios 
chemijos studijų 
programos magistro 
diplomas 

UAB „Aplinkos 
vadyba“ 

Nerijus Dilba, 
direktorius 
+370 613 22747, 
info@aplinkosvadyba.lt 

3.6.Visuomenės sveikata 
 

Juridiniam asmeniui 
VASPVT prie SAM 
išduota visuomenės 
sveikatos priežiūros 
veiklos licencija; 
UAB „Aplinkos 
vadyba“ specialistui 
SAM išduota 
visuomenės 
sveikatos priežiūros 
specialisto licencija 

mailto:info@aplinkosvadyba.lt
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Santrumpos ir paaiškinimai 

AAA- Aplinkos apsaugos agentūra;  
AKM - afrikinis kiaulių maras; 
ATVR - Atliekų tvarkytojų valstybės registras; 
BAT - Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (liet. 
Informacinis dokumentas Geriausi prieinami gamybos būdai intensyvios gyvulininkystės įrenginiams) 
Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto dirginimo 
rodiklis; 
Gyvenamoji aplinka – gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų, susijusių su 
apgyvendinimu (viešbučių, bendrabučių, kalėjimų, kareivinių, areštinių, vienuolynų ir kt.), ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų, neformaliojo švietimo mokyklų patalpų, kuriose 
vyksta mokymas ir ugdymas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, kuriose būna pacientai, bei jų 
žemės sklypų ne didesniu kaip 40 m atstumu nuo gyvenamojo namo ar nurodytų visuomeninės paskirties 
pastatų aplinka;  
GPGB – geriausi prieinami gamybos būdai; 
KD10 – kietosios dalelės, kurių 50% pereina per joms pralaidžią 10 um aerodinaminio skersmens angą;  
KD2,5 – kietosios dalelės, kurių 50% pereina per joms pralaidžią 2,5 um aerodinaminio skersmens angą;  
Kvapas – organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų medžiagų (HN 
121:2010);  
Kvapo koncentracija – europinių kvapo vienetų skaičius kubiniame metre dujų (OUE/m3)standartinėmis 
sąlygomis (HN 121:2010).  
Mobilus taršos šaltinis – motorinės transporto priemonės ir kiti judantys mechanizmai, naudojantys 
degalus; 
Nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukelto miego 
trikdymo rodiklis;  
PAV – poveikio aplinkai vertinimas; 
PŪV – planuojama ūkinė veikla; 
PVB - požeminio vandens baseinas; 
PVSV - poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;  
RC – Registrų centras;  
RV - ribinė vertė. Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė – mokslinėmis žiniomis pagrįsta aplinkos oro 
užterštumo lygio vertė, kuri nustatyta Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro siekiant išvengti 
kenksmingo poveikio žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai, užkirsti jam kelią ar jį sumažinti ir kurios 
negalima viršyti nuo teisės akto įsigaliojimo datos;  
SAZ – sanitarinė apsaugos zona; 
SG - sutartinis gyvulys;  
Stacionarus taršos šaltinis – taršos šaltinis, esantis nekintamoje buvimo vietoje;  
Taršos šaltinis – įrenginys, iš kurio teršalai patenka į aplinkos orą;  
Teršalai – medžiaga arba medžiagų mišinys, kuris dėl žmonių veiklos patenka į aplinkos orą ir, veikdamas 
atskirai ar su atmosferos komponentais, gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai arba turtui;  
TIPK – taršos integruota prevencija ir kontrolė. 
Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla;  
Triukšmo šaltinis – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą;  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f673b352-62c0-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en
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Triukšmo ribinis dydis – triukšmo rodiklio vertė, kurią viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis 
priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ar mažinti;  
UBR - upės baseino rajonas 
UETK - Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras; 
VAZ – vandenvietės apsaugos zona; 
Vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto dirginimo 
rodiklis;  
VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; 
VSST - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.  
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Įvadas 

UAB „Idavang“ Šeduvos padalinyje vykdoma veikla – kiaulių auginimas. Kiaulių kompleksas buvo 
statomas 1980-1984 m. Baisogalos instituto eksperimentiniam ūkiui.  

Kiaulių komplekse yra aštuoni tvartai, iš kurių rekonstruoti ir pagal paskirtį naudojami penki. Šiuo metu 
komplekse įrengta 1000 vietų nujunkytiems paršeliams iki 3 mėn. ir 4200 vietų penimoms kiaulėms 
laikyti. 

Įgyvendinant projektą nauji pastatai statomi nebus. Planuojama veikla bus vykdoma esamoje Šeduvos 
padalinio gamybinėje teritorijoje, esamuose tvartuose juos rekonstruojant ir pritaikant naujausias GPGB 
technologijas. Planuojama suremontuoti iki šiol nenaudotus tris teritorijoje esančius tvartus juose 
įrengiant GPGB reikalavimus atitinkančias gyvulių laikymo vietas, pašarų, vandens tiekimo, mėšlo 
surinkimo ir tiekimo, ventiliacijos sistemas. Šių trijų tvartų įtraukimas į eksploataciją leis įrengti daugiau 
kiaulių laikymo vietų. Įgyvendinus projektą kiaulių komplekse iš viso bus 1650 vietų nujunkytiems 
paršeliams iki 3 mėn. ir 6300 vietų penimoms kiaulėms laikyti.  

UAB „Idavang“ Šeduvos padalinio vykdoma ūkinė veikla yra įrašyta į Poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo  1 priedo 1.1 punktą „Intensyvus kiaulių (sunkesnių kaip 30 kg) auginimas, jeigu joms laikyti yra 
3000 ir daugiau vietų“.  

Atliktos šios poveikio aplinkai vertinimo procedūros:  

 parengta poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMA. PROGRAMA suderinta su PAV subjektais, 
informuota visuomenė. PROGRAMA patvirtinta atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos 
agentūros. PROGRAMOJE nustatyta poveikio aplinkai vertinimo apimtis, aprašyti vertinimo 
metodai;  

 parengta poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 

Toliau bus atliekamos šios poveikio aplinkai vertinimo procedūros:  

 ATASKAITA pristatoma visuomenei; 
 ATASKAITA derinama su PAV subjektais; 
 sprendimą dėl planuojamos veiklos galimybių priima atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos 
agentūra. 

PAV subjektai, kurie teiks išvadas dėl PAV ATASKAITOS:  

 Radviliškio rajono savivaldybės administracija (Aušros a. 10, Radviliškis, 
informacija@radviliskis.lt);  

 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas (Vilniaus g. 229, Šiauliai, 
siauliai@nvsc.lt);  

 Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (J. Basanavičiaus g. 89, Šiauliai, 
siauliai.pgv@vpgt.lt);  

 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, 
vstt@vstt.lt). 

mailto:vstt@vstt.lt
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1. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos vietą ir 
gretimybes 

1.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta ir taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos 

UAB „Idavang“ planuojama ūkinė veikla bus vykdoma esamoje Šeduvos padalinio gamybinėje 
teritorijoje adresu Šiaulių apskrities Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Kauleliškių k. 2, įmonei 
nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kad. Nr. 7192/0008:45: 

 sklypo plotas – 5,6175 ha; 
 pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; 
 naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; 
 užstatymo plotas – 4,4075 ha. Užstatymo ploto keisti nenumatoma. 

Nekilnojamojo turto registro išrašai pateikti 2 PRIEDE. PŪV sklypas kitų vietovėje esančių žemės sklypų 
atžvilgiu pateikiamas 1 pav. 

Sklype esantys planuojami suremontuoti tvartų pastatai:  
 Pastatas – Ferma (unikalus nr. 7198-0010-6028, užstatytas plotas: 781,00 m2); 
 Pastatas – Ferma (unikalus nr. 4400-0278-1013, užstatytas plotas: 782,00 m2); 
 Pastatas – Ferma (unikalus nr. 4400-0278-1035, užstatytas plotas: 1021,00 m2). 

 

1 pav. PŪV teritorijos sklypas kitų vietovėje esančių sklypų atžvilgiu. Šaltinis https://www.regia.lt 
 

7192/0008:45
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Sklype esantys kiti pastatai ir statiniai: Pastatas - Buitinių ir pagalbinių patalpų blokas (unikalus nr. 7198-
0010-6041); Pastatas - Dezinfekavimo blokas (unikalus nr. 7198-0010-6052); Pastatas – Svarstyklės 
(unikalus nr. 4400-0278-1080); Pastatas – Transformatorinė (unikalus nr. 4400-0278-1313); Pastatas - 
Kiaulių penėjimo kompleksas (unikalus nr. 4400-1158-1054); Kiti inžineriniai statiniai - Lagūna su 
siurbline (unikalus nr. 4400-1166-1857); Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai (4400-1166-1886).   
 
Žemės sklypui yra nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos: 

 XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei 
įrenginiai (3,72 ha); 

 XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (1,10 ha); 
 XV. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo 
įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (5,6175 ha); 

 VI. Elektros linijų apsaugos zonos (0,32 ha); 
 Ryšių linijų apsaugos zonos (0,026 ha).  

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos vietovėje pateikiamos 2 pav. 
 

 
2 pav. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Šaltinis https://uetk.am.lt/portal 
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1.2. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos padėtis pagal patvirtintą teritorijų 
planavimo dokumentą 

1.2.1. Radviliškio rajono savivaldybės 2012-2020 metų strateginis plėtros planas 

Radviliškio rajono savivaldybės 2012-2020 metų strateginiame plėtros plane apibrėžtas II PRIORITETO 
„Ekonomikos vystymas“ 2.2 tikslas „Sudaryti sąlygas konkurencingam žemės ūkiui plėtoti“. PŪV pilnai 
atitinka šiam tikslui siekti numatytą uždavinį 2.2.2 „Vykdyti žemės ūkio paskirties žemės našumą 
didinančias priemones“. Mėšlas, kaip organinė trąša,  dirvožemio našumui turi esminę reikšmę, nes 
suaktyvina dirvožemio mikroorganizmų veiklą, didina biologinį aktyvumą, yra vertinamas dėl humuso, 
dirvožemio sorbcinės talpos didinimo, prisideda prie dirvožemio rūgštumo ir erozijos mažinimo. 

1.2.2. Radviliškio rajono savivaldybės bendrasis planas 

Pagal Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius, Šeduvos padalinio gamybinė teritorija 
patenka į augalininkystės-gyvulininkystės specializacijos zoną (II-ŽAG) (3 pav.). Zona apima 
Radviliškio, Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio ir Skėmių seniūnijų dalis. Zonoje vyrauja karbonatingieji 
ir paprastieji sekliai glėjiški išplautžemiai, taip pat – sekliai glėjiški rudžemiai; įvairesnės reljefo formos, 
pažemėjimuose ir įlomėse daugiau pievų ir ganyklų. Vidutinis žemės našumo balas – 45–50. 
Rekomenduojamos ūkininkavimo sistemos susietos su geresniu dirvožemių panaudojimu: laikant pievas 
ir ganyklas bei auginant daugiametes žoles, dalis augalininkystės produkcijos turi būti skirta pieno–mėsos 
galvijininkystei bei kiaulininkystei vystyti. Specializuotos augalininkystės šakos – rapsų, cukrinių 
runkelių, kviečių auginimas. Tiek esama, tiek planuojama veikla atitinka bendrojo plano sprendinius šioje 
augalininkystės-gyvulininkystės specializacijos zonoje, nes bendrovė sudariusi ilgalaikių sutarčių dėl 
susidarančio mėšlo panaudojimo tręšimui su dešimčia vietos ūkininkų, plėtojančių augalininkystę 
(1091,46 ha).  

 
3 pav. Radviliškio rajono savivaldybės bendrasis planas.  Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų 
brėžinio fragmentas. Šaltinis https://radviliskis.lt/lit 

 

Šio ploto apie 13 % sudaro cukriniai runkeliai, apie 20 % rapsai, apie 52 % žieminiai kviečiai, likusiame 
plote auginamos vasarinės grūdinės kultūros, pievos, dalis plotų kasmet apsėjama ankštinėmis kultūromis. 
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Šeduvos kiaulių komplekse susidarančio mėšlo kiekio pakanka kasmet patręšti apie 200 ha, įgyvendinus 
PŪV – 227 ha, taigi, ne visi sklypai kasmet patręšiami mėšlu. 

Pagal Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo plano Žemės naudojimo reglamentų sprendinius, žemės 
ūkio gamybinių pastatų statybos sąlygos esamuose ūkiniuose centruose reglamentuojamos pagal plėtros 
galimybes.  

Pagal Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo plano Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo 
plėtojimo sprendinius (4 pav.), vietovė patenka į santykinai didelio vaizdingumo laipsnio teritorijas, nors 
rekreacinis potencialas gana mažas (II), rekreacijos plėtros lygmuo vidutinis (galimybė plėtoti regioninės 
reikšmės rekreacines sistemas) (P1), prioritetinės rekreacijos rūšys – poilsis gamtoje (1), pažintinis 
turizmas (2), kitos vystintinos rekreacijos rūšys – sportinis turizmas (aktyvus poilsis) (5). 

 
4 pav. Radviliškio rajono savivaldybės bendrasis planas. Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo 
plėtojimo brėžinio fragmentai. Šaltinis https://radviliskis.lt/lit 

 

Už 110 m nuo gamybinės teritorijos ribos praeina žvyro dangos rajoninis kelias Baisogala – Januškoniai 
– Šeduva (3417). Pagal Radviliškio rajono savivaldybės bendrąjį planą kelias taip pat priskiriamas 
regioninei dviračių turizmo trasai - Šiaulių regiono rekreacinio vystymo žiedui (4 pav.). 
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5 pav. Komplekso vaizdas nuo kelio Baisogala–Januškoniai–Šeduva (3417) 

Vietovėje vyrauja agrarinis kraštovaizdis. Komplekso pastatai yra tradicinių tūrių ir formos, nėra 
išsiskirianti vietovaizdžio dominantė (5 pav.). PŪV bus vykdoma esamuose pastatuose, naujų statoma 
nebus, todėl PŪV vizualinio poveikio turizmui neturės. Pagal atliktus oro teršalų ir kvapų pažemio 
koncentracijų sklaidos modeliavimo duomenis, tarša už PŪV sklypo ribų nesieks ribinių verčių (žr. 3.2.4. 
sk.), todėl turizmui poveikio taip pat neturės. 

1.3. Artimiausia gyvenamoji, visuomeninė ir komercinė aplinka 

Nekilnojamojo turto registre ir kadastre įregistruota komplekso SAZ 500 m. Į SAZ patenka trys sodybos 
(6 pav.): 

 sodyba adresu Kauleliškių k. 1 yra apie 53 m nuo komplekso sklypo ribos (100 m atstumu nuo 
artimiausio taršos šaltinio komplekso teritorijoje); 

 sodyba adresu Pušyno g. 41, Prastavonių k., yra apie 300 m nuo komplekso sklypo ribos (420 m 
atstumu nuo artimiausio taršos šaltinio komplekso teritorijoje);  

 sodyba adresu Žilionių k. 2 yra apie 460 m nuo komplekso sklypo ribos (470 m atstumu nuo 
artimiausio taršos šaltinio komplekso teritorijoje). 
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6 pav. Arčiausiai esančios sodybos ir kitos gamybinę veiklą vykdančios įmonės 

 

Artimiausia gyvenvietė – Prastavoniai, kuriuose gyvena 200 gyventojų (2011 m. duomenys). Taip pat 
netoliese esančiame Žilionių kaime gyvena 16 gyventojų (2011 m. duomenys). Šeduvos miestas išsidėstęs 
už 2,5 km šiaurės kryptimi. Šeduvoje veikia artimiausios ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigos (7 pav.): 
Šeduvos gimnazija (Pilies g. 17), lopšelis-darželis (Šaltinio g. 7), VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos 
priežiūros centras (Laisvės a. 29). Mieste yra Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia (pastatyta 
1649 m.), biblioteka, globos namai, kultūros namai, kultūros ir amatų centras. Artimiausios kitos 
gamybinę-ūkinę veiklą vykdančios įmonės – Pušyno g. 39, Prastavonių k. veikianti UAB „Štaresta“, 
užsiimanti medienos perdirbimo veikla bei Žilionių k. esanti ŽŪB „AUGA Vėriškės“ priklausanti galvijų 
ferma. 
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7 pav. Artimiausios ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigos 

 

Šeduvos padalinio gamybinė teritorija išsidėsčiusi šalia žvyro dangos rajoninio kelio 3417 Baisogala-
Januškoniai-Šeduva. Už 1,9 km vakarų kryptimi nuo Šeduvos padalinio teritorijos praeina krašto kelias 
144, jungiantis Jonavą su Šeduva. Vidutinis eismo intensyvumas – 3844 aut./parą, iš jų krovininis 
autotransportas 797 aut./parą (2018 m. duomenys). 

IŠVADA: 

 PŪV neprieštarauja Radviliškio rajono savivaldybės Bendrojo plano sprendiniams 
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2. Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą 

2.1. Esamos ir planuojamos ūkinės veiklos aprašymas 

UAB „Idavang“ Šeduvos padalinyje vykdoma veikla – kiaulių auginimas. Veikla vykdoma 5,6175 ha  
ploto gamybinėje teritorijoje Kauleliškių k. 2, Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav. Sklypas (kad. Nr. 
7192/0008:45) nuosavybės teise priklauso UAB „Idavang“. Nekilnojamojo turto registre ir kadastre 
įregistruota komplekso SAZ 500 m. Kiaulių komplekso SAZ 500 m pločio buvo nustatyta pagal 
Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles (negalioja nuo 2020-01-01), nes metinis 
užauginamų kiaulių kiekis pateko į apibrėžtį „1.2. Kiaulių auginimo įmonės (iki 12000 kiaulių per 
metus)“. Pagal Šeduvos padalinio TIPK leidimą Nr. R-97, laikomų gyvulių kiekis atitinka 430 SG. Pagal 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, esama SAZ atitinka nurodytą 
įstatymo 4 priedo lentelės eilutėje „Kiaulių nuo 300 iki 499 SG“ (SAZ plotis 500 m). 

Įgyvendinus PŪV laikomų gyvulių kiekis padidėtų ir atitiktų 646,5 SG. Pagal Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, šiam SG dydžiui turėtų būti taikoma SAZ 1500 m pločio, 
kaip nurodyta įstatymo 4 priede, lentelės eilutėje „Kiaulių nuo 500 SG“. Tačiau įmonė planuoja taikyti 
tokias oro taršos, kvapų, triukšmo prevencijos ir mažinimo technologijas, kad tarša neišeitų už esamos 
įregistruotos SAZ 500 m ribų. 

2.1.1. Kiaulių auginimas 

ESAMA SITUACIJA. UAB „Idavang“ Šeduvos padalinyje įrengta: 

 4200 vietų penimoms kiaulėms laikyti; 
 1000 vietų nujunkytiems paršeliams iki 3 mėn. laikyti. 

Šis laikomas gyvulių kiekis atitinka 430 SG. Kiaulių penėjimas vykdomas penkiuose tvartuose: vienas 
tvartas 1 - paršelių auginimui iki 3 mėn. ir keturi tvartai 3...6 - penimoms kiaulėms 3-8 mėn., trys tvartai 
14, 15 ir 16 nenaudojami (8 pav.).  

Iš kitų UAB „Idavang“ padalinių periodiškai atvežami 6-7 kg svorio paršeliai. Atvežti paršeliai priėmimo 
bloke 2  pasveriami ir talpinami 1 tvarte įrengtose sekcijose. Pertvarose tarp gardų išdėstytos grupinės 
automatizuotos kombinuotų pašarų šėryklos. Paršelių girdymui įrengtos automatinės čiulptukinės 
girdyklos. Gardai yra su ištisinėmis plastikinių grotelių grindimis. Skysto mėšlo kaupimo pogrindis 0,4 m 
gylio. Mėšlo šalinimo sistema – savitakė periodinio veikimo. Šiuose garduose nujunkyti paršeliai yra 
auginami iki 30 kg svorio (iki 3 mėn. amžiaus) ir po pasvėrimo perkeliami į penėjimo sekciją.  

Penimų kiaulių sekciją sudaro atskiri tvartai, suskirstyti į gardus. Pertvarose tarp gardų išdėstytos grupinės 
automatizuotos kombinuotųjų pašarų šėryklos. Šėryklos skirtos 40 penimų kiaulių, kiaulių girdymui 
įrengta po dvi automatines čiulptukines girdyklas. Gardai yra su ištisinėmis gelžbetoninėmis grotelių 
grindimis. Skysto mėšlo kaupimo pogrindis 0,4 m gylio. Mėšlo šalinimo sistema – vakuuminė. Šiuose 
garduose penimos kiaulės auginamos iki prekinio 110 kg svorio. 
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8 pav. Neeksploatuojami tvartai 

 

Tvartuose įrengtos automatizuotos šildymo bei vėdinimo sistemos, natūralus ir dirbtinis apšvietimas 
lempomis. Tvartuose vykdoma aplinkos sąlygų kontrolė - sekama temperatūra, vandens,  pašarų tiekimas.  

Pašarai nėra ruošiami komplekse. Pagal specialias receptūras, pritaikytas atskiroms kiaulių grupėms, 
paruošti pašarai pagal poreikį atvežami iš kitų UAB „Idavang“ padalinių arba kitų pašarų gamintojų kas 
8 d. ir pakraunami į prie kiaulių laikymo tvartų pastatytus specialius bokštinius aruodus (du aruodai po 5 
m3 ir keturi - po 8 m3 talpos). Iš šių aruodų pašarai automatizuotų transporterių pagalba paduodami į 
automatines kiaulių šėryklas. Esant reguliariam ir dažnam šėrimui sumažinamas gyvulio stresas dėl pašaro 
trūkumo. Pašarų kokybė ir sudėtis yra labai svarbūs faktoriai. Pašarų įsisavinimas sutrumpina kiaulių 
penėjimo laikotarpį, tuo pačiu sumažina susidarančių srutų bei mėšlo kiekį bei azoto ir fosforo kiekius 
juose. Šėrimui naudojami kombinuotieji pašarai su visais reikalingais mineraliniais priedais, vitaminais, 
enzimais. 

Tvartai po kiekvieno paršelių atjunkymo (12 kartų metuose) bei nupenėtų kiaulių išvežimo (4 kartai 
metuose) dviejų dienų laikotarpyje plaunami vandenį tausojančiais aparatais. Prieš dezinfekciją tvarto 
grindys, grindų elementai bei kiti įrengimai plaunami aukšto slėgio aparatais KARCHER. Tokiu būdu 
nuo visų paviršių pašalinami mėšlo likučiai bei dulkės. Plovimo nuotekos – vanduo+dulkės+mėšlas – 
pašalinami į mėšlo kolektorių ir nuteka į siurblinę. Vėliau mėšlo vonių kamščiai uždaromi ir atliekama 
tvarto vidaus dezinfekcija. Dezomedžiagos išpurškiamos su aparatais STIHL ir PULS FOG. Po 
dezinfekcijos tvarto ventiliacija uždaroma 10-12 val. Po to tvartai vėdinami.  
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Esant afrikinio kiaulių maro viruso plitimo rizikai šalyje, komplekse griežtai laikomasi Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintų biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo 
vietose. Tvartų praėjimai, takai  plaunami dezo medžiagų ir vandens mišiniu siekiant išvengti kryžminės 
taršos. Kraunant kiaules transportavimui yra naudojamos trijų dalių rampos, nuolat plaunamos. Tokiu 
atveju, nėra jokio sąlyčio tarp išorėje esančių vairuotojų ir fermos vidaus darbuotojų. Dezinfekuojamos 
visos į teritoriją atvykstančios autotransporto priemonės. Šiltuoju metų periodu, kai AKM rizika pati 
didžiausia, tvartuose taikomas papildomas oro drėkinimas. Ši priemonė ne tik mažina gyvulių stresą 
karščių metu, bet ir mažina kietųjų dalelių (dulkių) sklaidą.  

Tvartų džiovinimui ir papildomam šildymui juos išvalius ir dezinfekavus naudojami kilnojami dujiniai 
šildytuvai (26 vnt., 33 kW galios). Degimo produktai pasišalina į aplinkos orą per tvartų ventiliacines 
angas. Per metus mobiliuose šildytuvuose sudeginama apie 35,6 t suskystintų dujų. 

Trys teritorijoje esantys neeksploatuojami tvartai 14, 15 ir 16 statyti dar sovietiniais laikais ir neatitinka 
šiuolaikinės pažangios gyvulininkystės reikalavimų. Kaip taisyklė, sovietiniais laikais statytose fermose 
būdavo naudojamos technologijos, kurios „užprogramuotos“ didinti aplinkos taršą: 

 tvartų grindys ir sienos įrengtos be šilumos ir hidroizoliacijos, todėl drėgmė ir šaltis atskirais 
laikotarpiais prasiskverbdavo pro grindis ir sienas į tvartų vidų. Siekiant palaikyti tinkamą 
mikroklimatą, kad išvengti ligų, didėjo šilumos ir ventiliavimo poreikis; 

 garduose įrengtų grotelių plotas buvo nedidelis – iki 25 % gardo ploto, todėl nuo mėšluotos grindų 
dangos (nuolat trypiant) išsiskiria didesnis kiekis oro teršalų, be to, didesniam mėšluotų grindų 
plotui nuplauti reikia žymiai daugiau vandens, kuris atskiedžia mėšlą ir taip mažina jo tręšiamąją 
vertę. Tuo pačiu dėl didelių praskiesto mėšlo kiekių išaugdavo tūrių mėšlo kaupimui poreikis. 

Taigi, remontuojant tvartus bus įdiegtos visos GPGB atitinkančios technologijos, kurios eliminuos taršos 
faktorius ir leis saugiai, produktyviai ir konkurencingai eksploatuoti kiaulių kompleksą. 

PLANUOJAMA SITUACIJA. UAB „Idavang“ Šeduvos padalinio gamybinėje teritorijoje yra trys 
nenaudojami tvartai 14, 15 ir 16. Tvartai neremontuoti nuo jų pastatymo, išplanavimas, medžiagos ir 
įrenginiai neatitinka šiuolaikinių gyvulių gerovės reikalavimų. Įmonė planuoja šiuos tvartus suremontuoti 
ir įtraukti į eksploataciją. Kadangi įgyvendinant PŪV planuojama panaudoti teritorijoje esančius šiuo 
metu nenaudojamus tvartus, todėl alternatyvi vieta neplanuojama ir ataskaitoje nenagrinėjama. 

UAB „Idavang“ Šeduvos padalinio gamybinės teritorijos planas pateikiamas 9 pav.   

Tvartų 14, 15 ir 16 remontas vyks etapais: 

 I etapas – tvartų išorės ir vidaus pagrindinių statybinių konstrukcijų būklės vertinimas ir vidaus 
patalpų bei įrenginių planavimas; 

 II etapas – tvartų įrengimų, konstrukcijų, instaliacijos ardymas ir montavimas, statybinių atliekų 
rūšiavimas, sandėliavimas, atidavimas ATVR registruotiems atliekų tvarkytojams; 

 III etapas – statybos-montavimo darbai: grindų su mėšlo voniomis įrengimas, nuvedamųjų 
vamzdynų tiesimas, hidro ir šilumos izoliacinių sluoksnių su apdaila įrengimas, vandentiekio, 



UAB „IDAVANG“ ŠEDUVOS PADALINIO TVARTŲ REKONSTRUKCIJOS PRITAIKANT JUOS GYVULIŲ AUGINIMUI PAV ATASKAITA 

 

 20 

elektros, valdiklių-daviklių linijų tiesimas, pritekamosios ir išmetamosios ventiliacijos ortakių 
įrengimas, pašarų tiekimo norijų, šėryklų ir girdyklų montavimas; 

 IV etapas – aplinkos tvarkymo darbai: skystojo mėšlo ir vandentiekio vamzdynų bei elektros ir 
ryšio kabelių tiesimas teritorijoje, privažiavimo kelių, aikštelių, žaliųjų vejų tvarkymas. 

Remontuojamuose tvartuose bus įrengtos grotelinės grindys su mėšlo šalinimo kanalais (voniomis) po 
jomis. Grindų grotelių paviršius plokščias, lygus ir neslidus. Gyvulių girdymui bus įrengtos čiulptukinės 
girdyklos, leidžiančios sutaupyti iki 20 % vandens lyginant su kitais modeliais. Gyvulių šėrimui bus 
sumontuotos automatizuotos CRYSTAL SPRING gamintojo šėryklos, pasižyminčios geresne pašaro 
konversija, mažesniu nubyrėjimu, vienu metu gali paėsti daugiau gyvulių. Šalia kiekvieno tvarto bus 
sumontuota po FARM CHOICE gamintojo pašarų bokštą, apie 10 t talpos. Bokštuose esantys pašarai 
izoliuoti nuo drėgmės ir žemės paviršiaus. Tvartuose bus sumontuota SKOV gamintojo ventiliacijos 
sistema, kurios visi įrenginiai pasižymi taupiu energijos vartojimu ir žemu triukšmo lygiu. Gyvuliai turi 
skirtingus mikroklimato poreikius per savo gyvenimo ciklą. Ši ventiliacijos sistema užtikrina tikslų 
temperatūros, oro drėgmės, oro greičio ir kitų parametrų reguliavimą, kas užtikrina optimalias klimato 
sąlygas auginamiems gyvuliams. Iki remontuojamų tvartų bus nuvesti vandens tiekimo, mėšlo surinkimo 
ir tiekimo tinklai. Visi sprendiniai suremontuotuose tvartuose atitiks Kiaulidžių technologinio 
projektavimo taisyklių ir GPGB reikalavimus. 

Įgyvendinus PŪV UAB „Idavang“ Šeduvos padalinyje iš viso bus eksploatuojama vietų gyvuliams 
laikyti: 

 6300 vietų penimoms kiaulėms laikyti; 
 1650 vietų nujunkytiems paršeliams iki 3 mėn. laikyti. 

Šis laikomas gyvulių kiekis atitinka 646,5 SG. 

Reikalingo ploto gyvuliams laikyti skaičiavimų, atliktų vadovaujantis Kiaulidžių technologinio 
projektavimo taisyklėmis, palyginimas su esamu tvartų plotu pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą 
pateikti 2.1 lentelėje. 

Įvertinus ir tai, kad kiekviename tvarte šalia kiaulių laikymo plotų yra ir gyvulių techninio aptarnavimo 
skersiniai bei išilginiai takai, akivaizdu, kad ploto planuojamam kiaulių skaičiui laikyti yra pakankamai. 

Įgyvendinus PŪV visuose kiaulių tvartuose amoniako ir nemalonių kvapų prevencijai numatoma naudoti 
priemonė - purškiamas biostabilizatorius Poliflock BTS. Kvapų biostabilizatorius yra produktas, 
mažinantis nuo gyvulių mėšlo sklindančius kvapus, efektyvi priemonė, skatinanti natūraliai aplinkoje 
besivystančių mikroorganizmų, skaidančių amoniaką ir kitus teršalus, vystymąsi. Priemonės efekt yvumas 
– 70 %. Taip pat į pašarus numatoma dėti benzoinė rūgštis, kuri amoniako koncentracijas sumažina  25 
% arba kuris nors kitas gyvuliams naudingas ir sveikas pašarų priedas, kurio patvirtintas amoniako 
mažinimo efektyvumas būtų ne mažesnis. Bendras naudojamų taršos mažinimo priemonių efektyvumas - 
77,5 %. 
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2.1 lentelė. Tvartų plotai ir ploto poreikis gyvuliams laikyti 

Gyvulių grupė 

Vietų 
gyvuliams 

laikyti 
skaičius, 

vnt. 

Tvarto 
Nr. 

plane 

Nekilnojamojo turto registro 
duomenys 

Reikalingas plotas gyvuliams laikyti 
pagal ŽŪ TPT 02:2010, m2 

Pastato 
unikalus Nr.  

Pagrindinis 
tvarto 
plotas 

Grindų plotas, 
reikalingas 

kiaulei laikyti, 
m2/vnt. 

Maksimalus grindų 
plotas, reikalingas 

visoms tvarte 
laikomoms kiaulėms 

laikyti, m2/vnt. 
1 2 3 4 5 6 7 

nujunkyti paršeliai 825 1 

4400-1158-1054 3977,8 

0,3 247,5 
penimos kiaulės (31-50 kg) 1050 3 0,4 420 
penimos kiaulės (51-85 kg) 1050 4 0,55 577,5 
penimos kiaulės (86-110 kg) 1050 5 0,65 682,5 
penimos kiaulės (86-110 kg) 1050 6 0,65 682,5 
penimos kiaulės (51-85 kg) 1050 16 7198-0010-6028 648,9 0,55 577,5 
penimos kiaulės (86-110 kg) 1050 15 4400-0278-1013 697,4 0,65 682,5 
nujunkyti paršeliai 825 14 4400-0278-1035 935,5 0,3 247,5 

Viso: 7950   6259,5   4117,5 

 

 
9 pav. Šeduvos padalinio gamybinės teritorijos planas  
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2.1.2. Mėšlo tvarkymas 

Kiaulių auginimo veikloje susidarantis kiaulių mėšlas yra vienas labiausiai aplinką veikiančių parametrų. 
Mėšle esantis azotas 50-90 % yra amoniako formos, todėl natūraliai garuoja į orą. Tvartuose gyvulių 
ekskrementai (šlapimas ir išmatos) per groteles patenka į vonias, kurių bendra talpa 3000 m3. Voniose ant 
mėšlo paviršiaus susidaro 2-7 cm storio plaukiojanti pluta, kuri mažina amoniako garavimą. Teršalai į 
aplinką iš tvartų patenka per ortakius. Skystas mėšlas  kaupiamas dengtame rezervuare, todėl jo įtaka 
maža.  

Skystas mėšlas iš atjunkytų paršelių tvartų surinkimo vonių šalinamas savitakos būdu, ištraukiant 
kamščius. Iš penimų kiaulių tvartų mėšlas šalinamas vakuuminiu būdu. Iš šalinimo kanalų mėšlas 
požeminiu vamzdynu patenka į mėšlo siurblinę 8 su 30 m3 rezervuaru. Siurblinėje veikia DURAUMAT 
STALLTECHNIK gamintojo modelio PMK-D (22 kW) siurblys, mėšlą perpumpuojantis į lagūnos tipo 
skystojo mėšlo rezervuarą 10, 7600 m3 talpos (10 pav.). Rezervuaras įrengtas su dviem sluoksniais 
hidroizoliacinių geomembranų bei vienu geomembranos plaukiojančiu sluoksniu, kad sumažintų amoniako 
garavimą bei kvapų išsiskyrimą. Rezervuare įrengta hidraulinio maišymo sistema bei sandarumo kontrolės 
drenažas.  Įmonė 2019 m. atliko rezervuaro remontą: sustiprinta dugno danga įrengiant papildomą betoninį 
pasluoksnį, pakeista hidroizoliacinė geomembrana ir plaukiojantis geomembranos dengiantysis sluoksnis. 

Šiuo metu iš viso komplekse per metus susidaro 10068 m3/m. skystojo mėšlo. Įgyvendinus PŪV mėšlo 
kiekiai padidės. Vadovaujantis Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklėse pateikiamomis mėšlo 
susidarymo normomis, komplekse susidarys 15156 m3/m. skystojo mėšlo. Mėšlo kiekio skaičiavimai 
pateikiami 2.2 lentelėje. 
 

 
10 pav. Šeduvos padalinio lagūnos tipo skystojo mėšlo rezervuaras 
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2.2 lentelė. Mėšlo kiekio skaičiavimai 

Mėšlo sudedamoji dalis Skaičiavimas Planuojamas metinis mėšlo kiekis, 
įgyvendinus PŪV, m3/m 

1 2 3 
nujunkytų paršelių tvartuose 
susidarantis mėšlas 

(825 vnt. * 0,7 kg/d.) + (825 vnt. * 1,8 
kg/d.) * 365/1000 753 

penimų kiaulių tvartuose susidarantis 
mėšlas 

(3150 vnt. * 5 kg/d.) + (3150 vnt. * 6,5 
kg/d.) * 365/1000 13222 

gardų plovimo nuotekos pagrindinis tvartų plotas 6259,5 m2 
*0,02 m3/m2 * 8 k./m. 1002 

buitinės nuotekos 7 darb. * 0,07 m3/d. * 365 179 
Viso: 15156 

 

Pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo  10 punktą, „Mėšlidė, srutų kauptuvas, 
tirštojo mėšlo rietuvė prie tvarto turi būti tokios talpos, kad juose tilptų ne mažiau kaip per 6 mėnesius 
susidarantis mėšlas ir (ar) srutos, įskaitant srutas (skysčius), susidarančias nuo mėšlidėse sukaupto mėšlo, 
mėšlo pakrovimo aikštelių, melžimo vietų, pašarų ruošimo aikštelių. Kai mėšlas ir (ar) srutos laikomos 
tvarte, naudojamos komposto, biodujų gamybai ar perduodamos kitam asmeniui tvarkyti, mėšlidžių, 
tirštojo mėšlo rietuvių prie tvartų ir (ar) srutų kauptuvų tūris arba plotas atitinkamai gali būti mažesnis“.  

Šeduvos padalinyje iš viso yra 10600 m3 talpų skystajam mėšlui kaupti: 

 7600 m3 talpos skystojo mėšlo lagūnos tipo rezervuaras; 
 3000 m3 mėšlo vonių talpa tvartuose.  

Taigi, esamas talpų tūris užtikrina 6 mėn. kaupimo laikotarpį, nes Šeduvos padalinyje galimas per metus 
laikyti skystojo mėšlo kiekis 10600*2= 21200 m3/m.  

Nors tvartuose esančiose mėšlo voniose skystasis mėšlas nėra kaupiamas, nes esamo rezervuaro talpa 
pakankama, tačiau šios talpos užtikrintų pakankamą tūrį įvykus ekstremaliai situacijai (pvz., užsitęsus 
liūčių periodui).  

Mėšlo homogenizavimui (permaišymui) naudojamos maišyklės. Mėšlas permaišomas prieš naudojant jį 
laukų tręšimui, kad jame vienodai pasiskirstytų maisto medžiagos (azotas, fosforas, kalis ir 
mikroelementai). Prie rezervuaro įrengta siurblinė 27. Siurblinėje veikia AGROMETER gamintojo 
modelio AEP 160 (11 kW) siurblys, laukų tręšimo metu lanksčiu kilnojamuoju vamzdynu tiekiantis 
skystąjį mėšlą iš rezervuaro į traktorines cisternas, esančias mėšlo krovos aikštelėje 23. Mėšlo krovos 
aikštelė kietu pagrindu, į žemę įleistas 1 m3 talpos rezervuaras ištekėjusiems skysčiams surinkti. 
Rezervuarui užsipildžius jo turinį išsiurbia į savo automobilibes cisternas ūkininkai, tręšiantys laukus. 
Planuojamam mėšlo kiekiui paskleisti tręšiamuose laukuose, įvertinus pastarųjų penkių metų vidutines 
maisto medžiagų sankaupas padalinio mėšle pagal kasmet atliekamus laboratorinius tyrimus, reikia 227 
ha žemės ploto: 

1) pagal protokolų duomenis, skysto mėšlo viename m3 vidutiniškai yra 2,55 kg azoto trąšų;  
2) metiniame skysto mėšlo kiekyje 15156 m3 azoto ištekliai bus 38,6 t (15,156 tūkst. m3*2,55 kg/m3); 
3) pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo 16 punktą „Per kalendorinius 

metus į dirvą patenkančio azoto (tręšiant mėšlu, srutomis ir ganant gyvulius) kiekis negali viršyti 
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170 kg hektarui“. Todėl ploto poreikis paskleisti susikaupusiam metiniam skystojo mėšlo kiekiui 
yra 227 ha (38600 kg / 170 kg/ha). 

Įmonė sudariusi ilgalaikes sutartis su aplinkinių žemių savininkais (fiziniais ir juridiniais asmenimis) dėl 
1091,46 ha ploto tręšiamų laukų, kurių pakaks saugiam trąšų paskleidimui. Dirvožemio tręšimas 
vykdomas laikantis Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo pagal kiekvienais metais 
rengiamą tręšimo planą-grafiką. Daugumoje atvejų skystas mėšlas laukuose skleidžiamas žarniniais 
skleistuvais (11 pav.). Paviršinis išlaistymas velkamomis žarnomis yra vienas iš labiausiai tinkamų 
skystojo mėšlo paskleidimo būdų, nes geri paskleidimo tolygumo rodikliai (iki 10 %), nedideli azoto 
nuostoliai (10-20 %), galima taikyti apsėtoje dirvoje (laistant augalai neužsiteršia). 

Mėšlas yra homogeniška medžiaga, teigiamai veikianti dirvožemį: organinių trąšų poveikyje padidėja ne 
tik dirvožemio humuso kiekis, bet ir sorbuojamoji galia, mažinamas dirvožeminio tirpalo rūgštingumas, 
gerėja vandens ir oro režimai, tampa labiau palankesnės agrocheminės ir agrofizikinės dirvožemio 
savybės, suaktyvėja organizmų, gyvenančių dirvožemyje, veikla. Vengiant biogeninių medžiagų 
išplovimo į gilesnius dirvožemio sluoksnius bei paviršinius ir požeminius vandenis tręšimo normos ir 
apkrovos įmonės kasmet rengiamame tręšimo plane apskaičiuojamos atsižvelgiant ne tik į teisės aktų 
reikalavimus, bet ir įvertinus periodiškai atliekamų tręšiamų sklypų dirvožemio agrocheminių tyrimų 
duomenis, augalų vegetacijos savybes, klimatines sąlygas. 

 
 

11 pav. Paviršinis skystojo mėšlo išlaistymas velkamomis žarnomis 
 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 straipsnio 2) punktu, mėšlas 
neskleidžiamas paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose. Dalis sklypų patenka į vandens 
telkinių apsaugos zoną, kur tręšimas organinėmis trąšomis nėra draudžiamas, tačiau trąšų normos privalo 
būti sumažintos (99 straipsnio 4) punktas), o trąšos įterptos į gruntą (99 straipsnio 1) punktas). Ant ariamos 
dirvos paviršiaus paskleistos organinės trąšos įterpiamos 24 val. bėgyje.  

Įgyvendinus PŪV kiaulių komplekse per metus sukaupiamo 15156 m3 mėšlo kiekyje bendrojo azoto 
ištekliai sudarys apie 38,6 tonas. Oro tarša tręšiamuose mėšlu plotuose priskiriama prie neorganizuotų 
taršos šaltinių. Teršalai į orą išmetami įvairiose vietose ir įvairiu metų laiku, be to, teršalų išsiskyrimas į 
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aplinką yra nepastovus. Planuojant atlikti mėšlo skleidimo darbus pavasarį ir rudenį, intensyviausias 
amoniako garavimas į aplinkos orą truks skleidimo metu, o vėliau tolygiai mažės ir po 2–3 dienų 
amoniako kvapas tręštoje dirvoje bus beveik nejuntamas. Paskleidus skysto mėšlo ant molingos dirvos 
kiekį 67 m3/ha,  ant dirvos paviršiaus susidarys apie 5 mm skystojo mėšlo sluoksnis. Esant grunto 
filtracijos koeficientui 0,5 m/d, 5 mm skysčio sluoksnis į dirvą įsigers per 15 min, o smėlingose dirvose 
per 5-6 min. Iš atviro skystojo mėšlo paviršiaus į aplinką priklausomai nuo oro temperatūros per parą 
išgaruoja nuo 22 iki 31 g N-NH3/m2. Priėmus maksimalų garavimą - 31 g N-NH3/m2 per dieną – per 
pirmąsias 10 min po mėšlo paskleidimo į aplinkos orą iš 1 m2 ploto (6,7 dm3 mėšlo) į aplinką išsiskirs  0,3 
g N-NH3. Amoniako koncentracija pažemyje (50 cm aukštyje), esant blogiausioms teršalų sklaidos 
sąlygoms (oro judėjimo greičiui iki 0,01 m/s), bus 3,5 mg/m3, 1,0 m aukštyje – 1,75 mg/m3, o 2 m aukštyje 
0,88 mg/m3. Amoniakas - greitai  sklindančios dujos, todėl ir blogiausiomis oro sąlygomis tikėtina, kad 
amoniako koncentracija ore gyvenamose vietovėse, esančiose 100 m atstume nuo tręšiamo ploto, nebus 
didesnė kaip 0,2 mg/m3. Pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimus, draudžiama 
skystuoju mėšlu tręšti šeštadieniais, sekmadieniais, valstybinių švenčių dienomis arčiau kaip 100 m 
atstumu nuo gyvenamojo namo be gyventojo rašytinio sutikimo, kuris gali būti pateiktas ir elektroninėmis 
ryšio priemonėmis (el. paštu arba trumpaja žinute), arčiau kaip 300 m atstumu nuo urbanizuotos teritorijos 
ribos be seniūnijos seniūno rašytinio sutikimo, kuris gali būti pateiktas elektroninėmis ryšio priemonėmis 
(el. paštu arba trumpaja žinute). Įvertinus tai, kad ūkininkai mėšlo skleidimo darbus atlieka pavasarį ir 
rudenį, kai oro temperatūra nėra aukšta, amoniako taršą ir kvapus, sklindančius skleidimo metu, galima 
vertinti kaip trumpalaikius ir mažai įtakojančius arčiau gyvenančių gyventojų ir dirbančių laukuose 
žmonių sveikatingumui, gyvenimo komfortui. Todėl trumpalaikiai nemalonių kvapų periodai tręšimo 
laikotarpiu galimi, bet tai yra įprasta gyvulininkystės praktika, nedaranti žalos nei saugomoms 
teritorijoms, nei gyvenamajai aplinkai. Pavyzdžiui, šiais metais Prancūzijos parlamentas priėmė naują 
įstatymą, ginantį „sensorinį kaimo paveldą“. Prancūzijos parlamentarų teigimu, priimtas įstatymas padės 
apsaugoti šalies kaimo vietoves nuo vis didesnį mastą įgaunančios urbanizacijos: „...Šis įstatymas 
įprasmina elementarų dalyką, kurį, pasirodo, privalome ginti – tai natūralūs kaimo vietovių garsai ir 
kvapai“1 

Laukų tręšimo mėšlu poveikis vandens telkinių kokybei taip pat nereikšmingas, nes tręšiant 
nenusižengiama Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše išdėstytiems reikalavimams.  

2.1.3. Šilumos gamyba 

Tvartų ir buitinių patalpų šildymui bei karšto vandens ruošimui naudojamos suskystintos dujos. 
Suskystintos dujos laikomos saugykloje 21 įrengtuose trijuose požeminiuose 9,15 m3 rezervuaruose. 
Rezervuarai sandarūs, į aplinką teršalai nepatenka. Momentiniam tvartų sušildymui po dezinfekcijos 
naudojami dujiniai kilnojami šildytuvai (26 vnt. po 33 kW galios). Buitinės patalpos šildomos dujiniu 
šildytuvu Vaillant (100 kW galios). Katilinėje karšto vandens gamybai skystintos dujos deginamos 
dviejuose katiluose Therm Duo 50 T (po 100 kW galios). Įgyvendinus PŪV suskystintų dujų bus 
sunaudojama iki 64,4 t/m. 

 
1 Prancūzija įstatymu pasirūpino, kad būtų išsaugoti kaimo kvapai ir garsai - DELFI TV 

https://www.delfi.lt/video/uzsienis/prancuzija-istatymu-pasirupino-kad-butu-issaugoti-kaimo-kvapai-ir-garsai.d?id=86315729
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2.1.4. Vandens naudojimas 

Vanduo komplekso reikmėms imamas iš įmonei priklausančios vandenvietės reg. Nr. 4731, esančios 
gamybinės teritorijos šiaurės rytinėje dalyje. Tai su atmosferos krituliais, paviršiniu ir gretimų sluoksnių 
požeminiu vandeniu silpną ryšį turinti pusiau uždara požeminio vandens vandenvietė, įrengta į iš dalies 
izoliuotą vandeningąjį sluoksnį. Vandenvietėje nustatyta I-oji (griežto režimo) VAZ juosta 10 m atstumu 
nuo gręžinio, ir taršos apribojimo juosta 50 m atstumu nuo gręžinio. Į VAZ teritoriją komplekso 
gamybiniai pastatai, kuriuose vykdoma tarši veikla, nepatenka.  

Vandenvietėje yra vienas eksploatuojamas gręžinys Nr. 40747. Maksimalus vandenvietės našumas 99 
m3/d. Pagal vandenvietės ištirtumą visi ištekliai priskirti A kategorijai. Šiuo metu viso komplekse 
sunaudojama iki 16000 m3/m. (43,8 m3/d.) geriamojo vandens. Vanduo sunaudojamas gyvulių girdymui, 
gardų plovimui, komplekso darbuotojų (5 darbuotojai) buities ir teritorijos priežiūros reikmėms. 
Įgyvendinus PŪV vandens suvartojimas padidės, nes komplekse bus laikoma daugiau gyvulių, bus įkurtos 
1-2 naujos darbo vietos. 

Taip pat statybos metu, laikinai, papildomai dirbs 10 darbininkų, todėl suvartojamo vandens kiekiai 
padidės: 10 darb. * 0,07 m3/d. * 250 = 175 m3/m. (0,7 m3/d.). 

Vadovaujantis Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklėse pateikiamomis vandens sunaudojimo 
normomis gyvulių girdymui, tvartų plovimui ir darbuotojų buities reikmėms, įgyvendinus PŪV bus 
sunaudojama apie 21764 m3/m. (59,6 m3/d.) geriamos kokybės vandens. Sunaudojamo vandens kiekio 
skaičiavimai pateikiami 2.3 lentelėje. 

2.3 lentelė. Vandens kiekio skaičiavimai 

Veikla, kurioje naudojamas vanduo Skaičiavimas Planuojamas metinis vandens kiekis, 
įgyvendinus PŪV, m3/m 

1 2 3 
nujunkytų paršelių girdymui 1650 vnt. * 2,5 l/d. * 365/1000 1506 
penimų kiaulių girdymui 6300 * 6 l/d. * 365/1000 13797 

gardų plovimui pagrindinis tvartų plotas 6259,5 m2 
*0,02 m3/m2 * 8 k./m. 1002 

buities reikmėms 7 darb. * 0,07 m3/d. * 365 179 
žaliųjų vejų 2,0 ha gamybinėje 
teritorijoje laistymui  2,0 ha * 900 m3/ha 1800 

biosaugos reikmėms 
preparatų praskiedimui iki reikiamos 

koncentracijos pagal naudojimo 
instrukcijas 

3480 

Viso: 21764 
 
Įgyvendinus PŪV nebus pasiekta maksimalaus vandenvietės našumo riba, taigi, vandens išteklių 
regeneracinis pajėgumas nebus pažeistas. 

Vykdant ūkinę veiklą naudojamos šios vandens išteklių taupymo priemonės: 

 po kiaulių auginimo ciklo išvarius gyvulius iš tvartų, tvartai drėkinami lašeliniu būdu prieš 
plovimą, tokiu būdu plovimo metu sunaudojama mažiau vandens; 

 girdymui naudojamos čiulptukinės girdyklos, leidžiančios sutaupyti iki 20 % vandens lyginant su 
kitais modeliais; 
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 vartojamas vanduo apskaitomas registruojant vandens skaitiklio rodmenis; 
 periodiškai vykdoma vandentiekio techninė priežiūra, šalinami gedimai. Vandens prietaisai 
kalibruojami, o pratekėjimai nustatomi kasdien apeinant; 

 tvartų vidus ir įrengimai plaunami taupiai vandenį naudojančiais aukšto slėgio plovimo įrenginiais.   

2.1.5. Nuotekų susidarymas 

Gamybinėje teritorijoje nėra galimai teršiamų teritorijų. Mėšlas tvarkomas uždaroje sistemoje, gyvulių 
pervarymo vietos padengtos kieta danga ir uždengtos. Laikantis biologinės saugos reikalavimų, šioje 
teritorijoje nevykdoma jokia kita veikla, nelaikomos atliekos, teritorija valoma. Paviršinių (lietaus) 
nuotekų, susidarančių ant kietų dangų, taršos nėra, jomis važinėja techniškai tvarkingas transportas, 
teritorija aptverta ir saugoma, netransportuojamos pavojingos medžiagos. Lietaus nuotekos nuo stogų, 
nuo kelių ir aikštelių natūraliais ir dirbtiniais nuolydžiais nuteka į žalias vejas ir filtruojasi į gruntą. 
Įgyvendinus PŪV paviršinių (lietaus) nuotekų užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamente į aplinką išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms nustatytų normatyvų. 

Šiuo metu komplekse pastoviai dirba 5 darbuotojai, įgyvendinus PŪV bus įkurtos 1-2 naujos darbo vietos. 
Buitinių nuotekų susidarys apie 179 m3/m. Nuotekos iš buitinių ir pagalbinių patalpų bloko 11 surenkamos 
į požeminį 10 m3 rezervuarą 24, nuotekos iš buitinių patalpų, įrengtų nujunkytų paršelių priėmimo bloke 
2, surenkamos į 10 m3 rezervuarą 26. Buitinės nuotekos iš rezervuarų periodiškai išsiurbiamos ir tiekiamos 
į mėšlo sistemą.  

Laikinai, statybos metu, papildomai dirbs 10 darbininkų, todėl susidarančių buitinių nuotekų kiekiai 
padidės: 10 darb. * 0,07 m3/d. * 250 = 175 m3/m. (0,7 m3/d.). 

2.1.6. Žaliavų ir medžiagų naudojimas 

Pagal specialias receptūras, pritaikytas atskiroms kiaulių grupėms, paruošti pašarai pagal poreikį atvežami 
iš kitų UAB „Idavang“ padalinių arba kitų pašarų gamintojų. Šėrimui naudojami kombinuotieji pašarai su 
visais reikalingais mineraliniais priedais, vitaminais, enzimais. Patalpų higienos ir biosaugos reikmėms 
naudojami įvairūs specialios paskirties preparatai. Kiaulių tvartuose amoniako ir nemalonių kvapų 
prevencijai numatoma naudoti priemonė - purškiamas biostabilizatorius Poliflock BTS. Vykdant statinių 
ir įrenginių eksploatacinę priežiūrą atliekami suvirinimo darbai. Suvirinimui naudojami elektrodai AV-
31. Naudojamos žaliavos ir papildomos medžiagos pateikiamos 2.4 lentelėje. Pavojingos sudedamosios 
dalys naudojamų preparatų sudėtyje pateikiamos 2.5 lentelėje. Visos žaliavos ir papildomos medžiagos 
komplekse yra saugomos laikantis gamintojo nurodytų laikymo sąlygų, todėl nei atsitiktinė, nei ilgalaikė 
aplinkos tarša dėl medžiagų išpylimo ne vietoje ar laikymo neleistinomis sąlygomis negalima. 

2.4 lentelė. Naudojamos žaliavos ir papildomos medžiagos 

Eil. 
Nr. 

Žaliavos arba 
medžiagos pavadinimas  

Esama Įgyvendinus PŪV 

Naudojamas 
kiekis 

Planuojamas 
naudoti 
kiekis  

Transportavimo 
būdas 

Kiekis, 
saugomas 

vietoje 
Saugojimo būdas 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Kombinuoti pašarai 3740 t/m. 5700 t/m. Autotransportas 72 t 
Pašarų aruodai 
(esami 2X5 m3, 

4X8 m3 ir 
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Eil. 
Nr. 

Žaliavos arba 
medžiagos pavadinimas  

Esama Įgyvendinus PŪV 

Naudojamas 
kiekis 

Planuojamas 
naudoti 
kiekis  

Transportavimo 
būdas 

Kiekis, 
saugomas 

vietoje 
Saugojimo būdas 

1 2 3 4 5 6 7 
planuojami 3X10 

m3) 

2.  Veterinariniai vaistai 360 kg(l)/m. 510 kg(l)/m. Autotransportas 200 kg(l) 

Originalioje 
pakuotėje 

rakinamoje, 
sausoje, gerai 

ventiliuojamoje 
patalpoje 

3.  DEXON-SUPER 
(transportui dezinfekuoti) 0,3 m3/m. 0,4 m3/m. Autotransportas 0,2 m3 

Originalioje 
pakuotėje 

vertikalioje 
padėtyje  

rakinamoje, 
sausoje, gerai 

ventiliuojamoje 
patalpoje 

4.  
GLOBACID AG 
(patalpoms, įrengimams 
dezinfekuoti) 

0,05 m3/m. 0,08 m3/m. Autotransportas 0,04 m3 

Originalioje 
pakuotėje 

vertikalioje 
padėtyje  

rakinamoje, 
sausoje, gerai 

ventiliuojamoje 
patalpoje 

5.  AMPLAT (nuo musių 
lauke) 0,11 m3/m. 0,11 m3/m. Autotransportas 0,05 m3 

Originalioje 
pakuotėje 

vertikalioje 
padėtyje  

rakinamoje, 
sausoje, gerai 

ventiliuojamoje 
patalpoje 

6.  MAGGOTS GR (nuo 
musių fermos viduje) 0,1 m3/m. 0,15 m3/m. Autotransportas 0,07 m3 

Originalioje 
pakuotėje 

vertikalioje 
padėtyje  

rakinamoje, nuo 
tiesioginės saulės 

ir vandens 
patekimo 

apsaugotoje, gerai 
ventiliuojamoje 

patalpoje 

7.  IZODEZON (rankų 
dezinfekcijai) 0,22 m3/m. 0,25 m3/m. Autotransportas 0,1 m3 

Originalioje 
pakuotėje 

vertikalioje 
padėtyje  

rakinamoje, nuo 
tiesioginės saulės 
ir šilumos šaltinių 

apsaugotoje 
sausoje, gerai 

ventiliuojamoje 
patalpoje 

8.  Biopreparatas 
POLIFLOCK BTS - 0,33 m3/m. Autotransportas 0,15 m3 Originalioje 

pakuotėje 
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Eil. 
Nr. 

Žaliavos arba 
medžiagos pavadinimas  

Esama Įgyvendinus PŪV 

Naudojamas 
kiekis 

Planuojamas 
naudoti 
kiekis  

Transportavimo 
būdas 

Kiekis, 
saugomas 

vietoje 
Saugojimo būdas 

1 2 3 4 5 6 7 
vertikalioje 

padėtyje  
rakinamoje, 

sausoje, vėsioje, 
nuo užšalimo 

apsaugotoje gerai 
ventiliuojamoje 

patalpoje 

9.  Suvirinimo elektrodai 25 kg/m. 30 kg/m. Autotransportas 10 kg 

Originalioje 
pakuotėje sausoje, 

gerai 
ventiliuojamoje 

patalpoje 
 
2.5 lentelė. Pavojingos sudedamosios dalys bendrovės naudojamų papildomų medžiagų sudėtyje 

Žaliavos arba medžiagos 
pavadinimas Pavojingos sudedamosios dalys Pavojingumo klasė ir kategorija 

1 2 3 

DEXON-SUPER 
(transportui dezinfekuoti) 

Pentakalio bis (peroksimonosulfatas) 
bis (sulfatas), 35-55 % 

Ūmus toksiškumas 4 
Odos ėsdinimas 1B 
Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai 3 
Žalinga prarijus 
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 
Kenksminga vandens organizmams, sukelia 
ilgalaikius pakitimus 

GLOBACID AG 
(patalpoms, įrengimams 

dezinfekuoti) 

Glutaraldehidas, 10-30 % 

Ūmus toksiškumas 3 
Odos ėsdinimas 1B 
Kvėpavimo takų jautrinimas 1 
Odos jautrinimas 1 
Ūmus toksiškumas vandens organizmams 1 
Odos ėsdinimas 1B 
Odos dirginimas 2 
Akių pažeidimas 
Akių dirginimas 2 
Gali dirginti kvėpavimo takus 
Odos jautrinimas 1 

Ketvirtiniai amonio junginiai, 5-25 % 
Ūmus toksiškumas 4 
Odos ėsdinimas 1B 
Ūmus toksiškumas vandens organizmams 1 

AMPLAT 
(insekticidas lauke) 

Cipermetrinas, 5 % 

Kenksminga įkvėpus 4 
Kenksminga prarijus 4 
Gali dirginti kvėpavimo takus 3 
Labai toksiška vandens organizmams 1 
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia 
ilgalaikius pakitimus 1 

Tetrametrinas, 2,5 % 
Labai toksiška vandens organizmams 1 
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia 
ilgalaikius pakitimus 1 

Piperenilbutoksidas, 2-(2-
butoksietoksi)etil-6-propilpiperonilo 
eteris, 12,5 % 

Labai toksiška vandens organizmams 1 

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia 
ilgalaikius pakitimus 1 
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Žaliavos arba medžiagos 
pavadinimas Pavojingos sudedamosios dalys Pavojingumo klasė ir kategorija 

1 2 3 

Hidrintas lengvasis naftos distiliatas, 70 
% 

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti 
mirtį 1 
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą 3 
Toksiška vandens organizmams, sukelia 
ilgalaikius pakitimus 2 

Kalcio alkilbenzensulfonatas (tirpalas), 
10 % 

Degūs skystis ir garai 3 
Gali dirginti kvėpavimo takus 3 
Dirgina odą 2 
Smarkiai pažeidžia akis 1 
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą 3 

MAGGOTS GR 
(insekticidas fermos 

viduje) 

N-ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-
triaminas / ciromazinas, 2 % 

Kenksminga vandens organizmams, sukelia 
ilgalaikius pakitimus 

IZODEZON 
(rankų dezinfekcijai) 

Izopropanolis, 72 % 

Labai degus skystis ir garai 
Sukelia smarkų akių dirginimą 
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui 
(vienkartinis poveikis) 3 

Ketvirtiniai amonio junginiai, 
benzilC12-16-alkildimetil, chloridai, 
0,03 % 

Kenksminga prarijus 4 
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 1B 
Smarkiai pažeidžia akis 1 
Labai toksiška vandens organizmams 1 
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia 
ilgalaikius pakitimus 1 

Bendrovės naudojamų papildomų medžiagų saugos duomenų lapai pateikiami 5 PRIEDE.  

2.1.7. Kuro ir energijos vartojimas 

Energetinėms reikmėms bus naudojama elektros energija, dyzelinas (autotransportui), suskystintos dujos 
– šildymo reikmėms.  

Didžiausia padalinyje sunaudojamos elektros energijos dalis skirta gyvulių priežiūrai. Darbuotojų buitinių 
poreikių tenkinimui tenka tik nedidelė dalis. Šiuo metu komplekse sunaudojama 220000 kWh elektros 
energijos, įgyvendinus PŪV sunaudojimas padidės iki 295000 kWh.  

Dyzelinis kuras į autotransporto priemones pilamas degalinėse. Kuro atsargos teritorijoje nelaikomos. 
Šiuo metu komplekse sunaudojama 38 t dyzelino, įgyvendinus PŪV sunaudojimas padidės iki 43 t. 

Šilumos gamybai padalinyje naudojamos suskystintos dujos. Suskystintos dujos laikomos saugykloje 
įrengtuose trijuose požeminiuose 9,15 m3 rezervuaruose. Rezervuarai sandarūs, į aplinką teršalai 
nepatenka. Suskystintos dujos naudojamos momentiniam tvartų sušildymui po dezinfekcijos dujiniais 
kilnojamais šildytuvais (26 vnt., po 33 kW galios), buitinių patalpų šildymui dujiniu šildytuvu (100 kW 
galios) ir katilinėje karšto vandens gamybai deginant suskystintas dujas dviejuose katiluose (2 vnt., po 
100 kW galios). Šiuo metu komplekse sunaudojama 50 t suskystintų dujų, įgyvendinus PŪV 
sunaudojimas padidės iki 64,4 t. Naudojami kuro ir energijos ištekliai pateikiami 2.6 lentelėje. 
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2.6 lentelė. Naudojami kuro ir energijos ištekliai 

Energetiniai ir 
technologiniai 

ištekliai 
Naudojamas kiekis 

Planuojamas 
naudoti kiekis 

įgyvendinus PŪV 

Kuro saugojimo 
būdas 

Išteklių gavimo 
šaltinis 

1 2 3 4 5 

Elektros energija 220 000 kWh 295 000 kWh - Nepriklausomas 
elektros tiekėjas 

Suskystintos dujos 50 t 64,4 t 
3 vnt. po 9,15 m3 tūrio 

požeminiai 
rezervuarai 

Specializuota dujų 
tiekimo įmonė 

Dyzelinas 38 t 43 t - Degalinės 
 

2.1.8. Atliekų susidarymas 

Vykdomos veiklos metu atliekos susidaro kiaulių laikymo patalpų ir įrangos eksploatacijos metu, 
buitinėse patalpose. Susidarančios atliekos rūšiuojamos jų susidarymo vietoje ir perduodamos atliekas 
tvarkančioms įmonėms, registruotoms Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR). Atliekų tvarkymas 
ir apskaita vykdoma vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis. Įmonė neužsiima atliekų naudojimo ar šalinimo veikla.  

Šiuo metu kiaulių komplekse susidaro iki 25 t/m. kritusių gyvulių. Įgyvendinus PŪV komplekse susidarys 
iki 32 t/m. kritusių gyvulių. Kritę gyvuliai laikomi pastate 18 įrengtoje laikino saugojimo patalpoje 27, 
kurioje palaikoma minusinė temperatūra, tam skirtuose konteineriuose ir pagal sutartį išvežami 
utilizavimui. Ši atlieka yra II kategorijos ŠGP ir yra laikinai laikoma, perduodama tvarkytojui bei vedama 
jos apskaita vadovaujantis Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tvarkymo ir apskaitos 
reikalavimais. Todėl pagal Atliekų tvarkymo įstatymo pirmojo skirsnio 1 straipsnio 3 punkto 3) skirsnį 
gaišenoms Atliekų tvarkymo įstatymas netaikomas. 

Atliekos yra ir bus rūšiuojamos ir laikinai laikomos kiekvienai atskirai skirtoje sekcijoje pastate 18 
įrengtame sandėlyje. Pavojingosios atliekos iki jų perdavimo atliekų tvarkytojams laikinai laikomos ne 
ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingosios – ne ilgiau kaip vienerius metus. Atliekų laikymo talpos 
atsparios atliekų poveikiui ir apsaugotos nuo aplinkos poveikio. Veterinarinės veiklos atliekos 
perduodamos pagal sutartį tvarkyti UAB „Toksika“ arba kitam leidimus turinčiam atliekų tvarkytojui. 
Metalo laužas priduodamas supirkėjams. Popieriaus, kartono, plastikinių pakuočių atliekos pagal sutartis 
perduodamos tvarkyti UAB „Žalvaris“, UAB „Toksika“, UAB „Virgilijus ir Ko“. Įrenginių techninio 
aptarnavimo metu ir patalpų eksploatavimo metu susidarančios pavojingos ir nepavojingos atliekos pagal 
sutartis perduodamos tvarkyti UAB „Žalvaris“ ir UAB „Toksika“.  

Tvarkant patalpas, įmonės teritoriją susidariusios komunalinės atliekos kaupiamos konteineriuose (2 vnt. 
po 1,1 m3) ir perduodamos savivaldybės paskirtam atliekų tvarkytojui. 

Susidarančių atliekų kiekiai pateikiami 2.7 lentelėje. 
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2.7 lentelė. Numatomi atliekų kiekiai  

Atliekos 
kodas 

Atliekos 
pavadinimas  

Patikslintas 
atliekos 

pavadinimas  
Kiekis, t/m. 

Atliekų laikymas objekte 

laikymo 
sąlygos 

didžiausias 
vienu metu numatomas 

laikyti kiekis, 
t/m. 

1 2 3 4 5 6 

02 01 10 metalų atliekos 

susidėvėjusios 
gardų pertvaros, 
kitos metalų 
atliekos 

1,0 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės 

0,5 

15 01 01 popieriaus ir 
kartono pakuotės  

popierinės 
pakuotės nuo 
vaistų buteliukų, 
pakavimo dėžės, 
spausdinimo 
popierius, naujos 
įrangos pakavimo 
pakuotės 

0,5 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės 

0,2 

15 01 02 02 kitos plastikinės 
pakuotės 

dėžutės, maišai, 
kitos plastikinės 
pakuotės 

0,5 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės 

0,2 

15 01 06 mišrios pakuotės mišrios pakuotės 0,5 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės 

0,2 

15 01 07 stiklo pakuotės buteliukai nuo 
vaistų 0,5 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės 

0,2 

15 01 10* 

pakuotės, kuriose 
yra pavojingų 
cheminių 
medžiagų likučių 
arba kurios yra 
jomis užterštos 

plastikinė, 
stiklinė pakuotė 
nuo medikamentų 

3,5 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

vėdinamoje 
patalpoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės ir 

tiesioginių saulės 
spindulių 

1,5 

15 01 11* 

metalinės 
pakuotės, 
įskaitant suslėgto 
oro talpyklas, 
kuriose yra 
pavojingųjų kietų 
poringų rišamųjų 
medžiagų (pvz., 
asbesto) 

dažų flakonai 0,1 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

rakinamoje,  
vėdinamoje 
patalpoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės ir 

tiesioginių saulės 
spindulių, saugioje 

pakuotėje 

0,05 

15 02 02* 

absorbentai, filtrų 
medžiagos 
(įskaitant kitaip 
neapibrėžtus 
tepalų filtrus), 
pašluostės, 
apsauginiai 
drabužiai, užteršti 
pavojingomis 
cheminėmis 
medžiagomis 

absorbentai, 
pašluostės, 
apsauginiai 
drabužiai, užteršti 
pavojingomis 
cheminėmis 
medžiagomis 

0,1 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

rakinamoje, 
vėdinamoje 
patalpoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės ir 

tiesioginių saulės 
spindulių, saugioje 

pakuotėje 

0,05 
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Atliekos 
kodas 

Atliekos 
pavadinimas  

Patikslintas 
atliekos 

pavadinimas  
Kiekis, t/m. 

Atliekų laikymas objekte 

laikymo 
sąlygos 

didžiausias 
vienu metu numatomas 

laikyti kiekis, 
t/m. 

1 2 3 4 5 6 

15 02 03 

absorbentai, filtrų 
medžiagos, 
pašluostės ir 
apsauginiai 
drabužiai, 
nenurodyti 15 02 
02 

absorbentai, filtrų 
medžiagos, 
pašluostės ir 
apsauginiai 
drabužiai 

0,5 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

vėdinamoje 
patalpoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės ir 

tiesioginių saulės 
spindulių 

0,2 

16 01 17 juodieji metalai 
priekabos, 
traktorius 
(susidėvėjus) 

3,0 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės 

1,5 

17 04 02 aliuminis tvartų įranga, 
remonto atliekos 0,5 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės 

0,2 

17 04 05 geležis ir plienas 

seni gardai, 
vamzdžiai, 
ventiliacinės 
sistemos kitos 
metalo atliekos 

3,0 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės 

1,5 

17 04 11 
kabeliai, 
nenurodyti 
17 04 10 

seni kabeliai, 
instaliacija 0,5 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės 

0,2 

17 06 04 

izoliacinės 
medžiagos, 
nenurodytos 17 
06 01 ir 17 06 03 

statybinės 
atliekos einamojo 
tvartų remonto 
metu 

6,0 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės 

3,0 

18 02 01 

aštrūs daiktai 
(išskyrus 
nurodytus 
18 02 02) 

nepanaudotos 
adatos, švirkštai 0,01 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės, saugioje 

pakuotėje 

0,005 

18 02 02* 

atliekos, kurių 
rinkimui ir 
šalinimui taikomi 
specialūs 
reikalavimai, kad 
būtų išvengta 
infekcijos 

panaudotos 
adatos, švirkštai, 
pirštinės, 
kateteriai 

0,5 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

rakinamoje, 
vėdinamoje 
patalpoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės ir 

tiesioginių saulės 
spindulių, saugioje 

pakuotėje 

0,2 

20 01 21* 

dienos šviesos 
lempos ir kitos 
atliekos, kuriose 
yra gyvsidabrio 

dienos šviesos 
lempos ir kitos 
atliekos, kuriose 
yra gyvsidabrio 

0,05 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

rakinamoje 
patalpoje, saugioje 

pakuotėje 

0,02 

20 01 21 01* dienos šviesos 
lempos 

dienos šviesos 
lempos 0,2 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

rakinamoje 
patalpoje, saugioje 

pakuotėje 

0,1 
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Atliekos 
kodas 

Atliekos 
pavadinimas  

Patikslintas 
atliekos 

pavadinimas  
Kiekis, t/m. 

Atliekų laikymas objekte 

laikymo 
sąlygos 

didžiausias 
vienu metu numatomas 

laikyti kiekis, 
t/m. 

1 2 3 4 5 6 

20 01 36 04 

stambi įranga 
(bent vienas iš 
išorinių 
išmatavimų 
didesnis nei 50 
cm) 

stambi įranga  0,5 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės 

0,2 

20 01 36 05 

smulki įranga (nė 
vienas iš išorinių 
išmatavimų 
neviršija 50 cm) 

smulki įranga  0,1 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės 

0,05 

20 01 39 plastikai plastiko atliekos 0,1 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės 

0,05 

20 01 40 metalai metalo atliekos 1,0 

sandėlyje, atskiroje 
sekcijoje, 

apsaugotoje nuo 
drėgmės 

0,5 

20 03 01 
mišrios 
komunalinės 
atliekos 

mišrios 
komunalinės 
atliekos 

2,0 sandariuose 
konteineriuose 1,1 

Laikinai susidarančios atliekos tvartų remonto metu 

15 01 01 popieriaus ir 
kartono pakuotės 

naujos įrangos 
pakavimo 
pakuotės 

1,0 sandariame 
konteineryje 1,0 

15 01 02 02 kitos plastikinės 
pakuotės 

maišai, kitos 
plastikinės 
pakuotės 

1,0 sandariame 
konteineryje 1,0 

17 01 07 

betono, plytų, 
čerpių ir 
keramikos 
gaminių mišiniai, 
nenurodyti 17 01 
06 

griovimo 
statybinės 
atliekos  

280,0 

specialiai tam 
tikslui įrengtoje 

statybvietės 
aikštelėje kieta 

danga 

280,0 

17 02 01 medis seni langų rėmai, 
durys 2,5 

specialiai tam 
tikslui įrengtoje 

statybvietės 
aikštelėje kieta 

danga 

2,5 

17 02 02 stiklas seni langų stiklai 1,0 sandariame 
konteineryje 1,0 

17 04 05 geležis ir plienas 

seni gardai, 
loviai, armatūra, 
vamzdžiai, 
ventiliacinės 
sistemos kitos 
metalo atliekos 

15,2 

specialiai tam 
tikslui įrengtoje 

statybvietės 
aikštelėje kieta 

danga 

15,2 

17 04 11 
kabeliai, 
nenurodyti 
17 04 10 

seni kabeliai, 
instaliacija 1,2 

specialiai tam 
tikslui įrengtoje 

statybvietės 
aikštelėje kieta 

danga 

1,2 
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Atliekos 
kodas 

Atliekos 
pavadinimas  

Patikslintas 
atliekos 

pavadinimas  
Kiekis, t/m. 

Atliekų laikymas objekte 

laikymo 
sąlygos 

didžiausias 
vienu metu numatomas 

laikyti kiekis, 
t/m. 

1 2 3 4 5 6 

17 06 04 

izoliacinės 
medžiagos, 
nenurodytos 17 
06 01 ir 17 06 03 

izoliacinės 
atliekos statybos 
metu 

6,0 

specialiai tam 
tikslui įrengtoje 

statybvietės 
aikštelėje kieta 

danga 

6,0 

17 06 05* 
statybinės 
medžiagos, 
turinčios asbesto 

šiferio lapai 
remontuojat 
stogus 

1,0 

specialiai tam 
tikslui įrengtoje 

statybvietės 
aikštelėje kieta 

danga 

0,5 

20 03 01 
mišrios 
komunalinės 
atliekos 

mišrios 
komunalinės 
atliekos 

5,0 sandariame 
konteineryje 5,0 

 
Tvartų remonto metu susidarys statybinės atliekos. Bus pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei 
tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems ATVR. Atliekos bus rūšiuojamos 
ir laikomos remontuojamų tvartų teritorijoje, atskirai nuo kitų ūkinėje veikloje susidarančių atliekų. 
Statybinių atliekų krovimas į mašinas bus organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija 
būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas nebus teršiama aplinka, atliekos bus vežamos 
dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.  

Vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos 
žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, 
teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai 
laikinai laikomos susidarančios:  

 komunalinės atliekos (maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kt. buitinės atliekos);  
 inertinės atliekos (betonas, plytos, keramika ir kt. atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai);  

 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos (pakuotės, popierius, stiklas, 
plastikas ir kt. tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir/ar perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos 
iš atliekų gautos medžiagos);  

 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.);  
 pavojingosios atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą).  

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų 
apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingosios statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos 
statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos 
darbų pabaigos. Pavojingosios statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki 
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statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti laikomos uždaruose 
konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse. 

Statybos metu susidarys apie 280 t betono atliekų, kurios specialia įranga vietoje bus sutrupinamos ir 
pagaminama skaldelė, kuri bus panaudota privažiavimo kelio sutvirtinimui, tankinant pasluoksnį liejant 
naują tvartų grindinį. 

2.1.9. Veiklos charakteristika ir priemonės siekiant mažinti reikšmingą neigiamą poveikį 

„Idavang“ Šeduvos padalinyje naudojamos šios GBGB technologijas atitinkančios prevencinės ir 
apsaugos priemonės neigiamam poveikiui sumažinti: 

 kiaulių komplekse susidarantis skystasis mėšlas kaupiamas sandariame, pilnai izoliuotame nuo 
aplinkos lagūnos tipo rezervuare. Dėl konstrukcijos ypatybių į aplinkos orą patenka tik 2 % oro 
teršalų ir kvapų. 2019 m. įmonė atliko rezervuaro remontą: sustiprinta dugno danga įrengiant 
papildomą betoninį pasluoksnį, pakeista hidroizoliacinė geomembrana ir plaukiojantis 
geomembranos dengiantysis sluoksnis; 

 skystam mėšlui laukuose skleisti daugiausia naudojami žarniniai skleistuvai. Paviršinis išlaistymas 
velkamomis žarnomis yra vienas iš labiausiai tinkamų skystojo mėšlo paskleidimo būdų, nes geri 
paskleidimo tolygumo rodikliai (iki 10 %), nedideli azoto nuostoliai (10-20 %); 

 siekiant išvengti biologinės taršos susidarymo naudojamos biologinio saugumo priemonės. 
Komplekso teritorija aptverta. Visoje teritorijoje palaikoma tvarka. Darbuotojai apmokyti 
apsisaugoti nuo užkrečiamų ligų, laikytis higienos reikalavimų ir biologinio saugumo protokolų. 
Tvartų langai, durys, oro pritekėjimo angos ir ortakiai užsandarinti specialiais korozijai atspariais 
nuo vabzdžių patekimo apsaugančiais tinkleliais. Po kiekvieno penimų kiaulių auginimo ciklo 
tvartai plaunami ir vykdoma jų dezinfekcija, įskaitant girdymo ir kitas naudojamas technines 
sistemas;  

 periodiškai vykdoma naudojamos įrangos techninės būklės priežiūra. Nuolat stebimas gamybos 
procesas. Visi technologiniai įrenginiai ir technologinės įrangos patalpos įrengti laikantis 
priešgaisrinės saugos reikalavimų; 

 kritę gyvuliai laikinai laikomi specialiuose sandariuose konteineriuose, pagalbinėje patalpoje  
įrengtoje šaldymo kameroje, kurioje palaikoma minusinė temperatūra ir pagal sutartį perduodami 
utilizavimo įmonei 2 kartus per savaitę;   

 dominuojantys triukšmo šaltiniai (tvartų vėdinimo sistema, pašarų transporteriai ir dalytuvai, 
mėšlo siurblinė) yra pastatų ar statinių viduje, kas užtikrina gerą triukšmo izoliaciją. 

Nagrinėjamos veiklos itin svarbi rizika tiek saugomoms teritorijoms, tiek artimiausiai gyvenamajai 
aplinkai susijusi su aplinkos oro tarša ir kvapų sklaida iš gyvulių laikymo pastatų ir mėšlo kaupimo 
įrenginių. Įgyvendinus PŪV visuose kiaulių tvartuose amoniako ir nemalonių kvapų prevencijai 
numatoma naudoti papildomas priemones: 

 purškiamas kvapų biostabilizatorius Poliflock BTS yra produktas, mažinantis nuo gyvulių mėšlo 
sklindančius kvapus, efektyvi priemonė, skatinanti natūraliai aplinkoje besivystančių 
mikroorganizmų, skaidančių amoniaką ir kitus teršalus, vystymąsi. Priemonės efektyvumas – 70 
%; 
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 numatoma į pašarus dėti benzoinė rūgštis, kuri amoniako koncentracijas sumažina  25 % arba kuris 
nors kitas gyvuliams naudingas ir sveikas pašarų priedas, kurio patvirtintas amoniako mažinimo 
efektyvumas būtų ne mažesnis. 

Bendras naudojamų taršos mažinimo priemonių efektyvumas - 77,5 %. 

Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas pateikiamas 2.8 lentelėje. Šeduvos padalinyje 
naudojamų technologijų atitikimo technologijoms, aprašytoms Europos Sąjungos GPGB informaciniuose 
dokumentuose palyginamasis įvertinimas atliktas remiantis GPGB išvadomis dėl intensyvaus naminių 
paukščių arba kiaulių auginimo. Horizontalus GPGB parengtas remiantis Bendraisiais monitoringo 
principais. 
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2.8 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas 

Eil. 
Nr. 

Poveikio aplinkai 
kategorija 

Nuoroda į ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas 

GPGB technologija 

Su GPGB 
taikymu 
susijusios 

vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Aplinkosaugos 
vadybos sistemos 
(AVS) 

GPGB 1 

Siekiant pagerinti bendrą ūkių aplinkosauginį veiksmingumą, 
GPGB nustatytas reikalavimas įgyvendinti aplinkosaugos 
vadybos sistemą (AVS), pasižyminčią toliau nurodytomis 
savybėmis, ir jos laikytis: 
1. vadovybės, įskaitant aukščiausiąją vadovybę, įsipareigojimas. 
2. vadovybės nustatoma aplinkosaugos politika, apimanti 
nuolatinį įrangos aplinkosauginio veiksmingumo gerinimą. 
3. su finansiniu planavimu ir investicijomis susijusių būtinų 
procedūrų, tikslų ir uždavinių planavimas ir įgyvendinimas. 
4. procedūrų įdiegimas, ypatingą dėmesį skiriant: 
a)  struktūrai ir atsakomybei; 
b)  mokymui, informuotumui ir kompetencijai; 
c)  ryšiams; 
d)  darbuotojų dalyvavimui; 
e) dokumentacijai; 
f) veiksmingai proceso kontrolei; 
g)  techninės priežiūros programoms; 
h)  avarinei parengčiai ir reagavimui; 
i) aplinkos teisės aktų vykdymo užtikrinimui. 
5. veiklos rezultatų tikrinimas ir taisomųjų veiksmų taikymas, 
ypatingą dėmesį skiriant: 
a) stebėsenai ir matavimui (taip pat žr. Jungtinio tyrimų centro 
informacinę ataskaitą apie iš pramoninių išmetamųjų teršalų 
(PIT) įrenginių išmetamų teršalų kiekio stebėseną (angl. ROM); 
b) ištaisomiesiems ir prevenciniams veiksmams; 
c) įrašų tvarkymui; 
d) nepriklausomam (jei įmanoma) vidaus ar išorės auditui, 
siekiant nustatyti, ar AVS atitinka planuotus susitarimus, ir yra 
tinkamai įgyvendinama ir prižiūrima. 
6. aukščiausiosios vadovybės atliekama AVS ir jos nuolatinio 
tinkamumo, pakankamumo ir veiksmingumo peržiūra. 

 

Atitinka Bendrovės aplinkosauginė veikla 
organizuojama pagal galiojančių teisės 
aktų reikalavimus. 
Kiekvieniems metams sudaromi 
mokymų planai. Vyksta darbuotojų 
apmokymai siekiant teorinių žinių ir 
praktinių įgūdžių. Vadovaujantis 
personalas dalyvauja seminaruose, 
kursuose aplinkos apsaugos tematika. 
Sudarytas planas, kuriame nurodoma kas 
bus padaryta siekiant  sumažinti aplinkos 
taršą: 
- organinių trąšų naudojimo tręšimui 
planas; 
- aplinkos monitoringo vykdymas. 
UAB „Idavang“ periodiškai sudaromi 
investiciniai planai į kompleksų 
atnaujinimą, aplinkosauginių priemonių 
taikymą. Sudaromi tiesioginę įtaką 
aplinkai darančių įrenginių priežiūros 
planai. Periodiškai atliekami vidiniai 
auditai.  
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Eil. 
Nr. 

Poveikio aplinkai 
kategorija 

Nuoroda į ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas 

GPGB technologija 

Su GPGB 
taikymu 
susijusios 

vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
7. švaresnių technologijų plėtros stebėjimas. 
8. įrenginio galutinio išmontavimo poveikio aplinkai įvertinimas 
naujo įrenginio projektavimo ir eksploataciniu laikotarpiu. 
9. reguliarus atitikties nustatytiems sektoriaus etalonams (pvz., 
atitikties aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos sektoriams 
skirtame informaciniame dokumente nustatytiems 
reikalavimams) tikrinimas. 
10. triukšmo valdymo plano įgyvendinimas (žr. GPGB 9); 
11. kvapų valdymo plano įgyvendinimas (žr. GPGB 12). 
 

2 

Geras 
šeimininkavimas GPGB 2 

a) Tinkama įrenginio ir (arba) ūkio vieta ir veiklos erdvinis 
išdėstymas, siekiant: 

— sumažinti gyvūnų ir medžiagų (įskaitant mėšlą) vežimą, 
— užtikrinti tinkamą atstumą nuo apsaugos reikalaujančių 

jautrių receptorių, 
— atsižvelgti į vyraujančias klimato sąlygas (pvz., vėją ir 

kritulius), 
— atsižvelgti į galimą ūkio pajėgumų plėtrą ateityje, 
— užkirsti kelią vandens taršai.  

Atitinka Kiaulių komplekso SAZ 500 m yra trys 
sodybos, kurių viena už 53 m nuo 
komplekso ribos, kitos už 300 m ir 460 m. 
Pagal aplinkos oro teršalų ir kvapų 
sklaidos modeliavimo duomenis, tarša 
gyvenamojoje aplinkoje nei esamoje 
situacijoje, nei įgyvendinus PŪV nesieks 
ribinių verčių. Pagal triukšmo matavimo 
duomenis, gyvenamojoje aplinkoje 
triukšmas nesiekia ribinių verčių. Pagal 
triukšmo sklaidos modeliavimo 
duomenis, triukšmas nei esamoje 
situacijoje, nei įgyvendinus PŪV nesieks 
ribinių verčių. 
Skystasis mėšlas tiekiamas į uždarą 
lagūnos tipo rezervuarą. 
Vykdant tręšimo darbus laikomasi visų 
apribojimų, draudžiančių tręšimą 
melioracijos griovių ir vandens telkinių 
apsaugos juostose ir zonose. 

3 

b) Šviesti ir mokyti darbuotojus, visų pirma: 
— apie susijusius reglamentus, gyvulininkystę, gyvūnų 

sveikatą ir gerovę, mėšlo tvarkymą, darbuotojų saugą, 
— mėšlo vežimą ir žemės tręšimą juo, 

 

Atitinka Parengti darbo procedūrų aprašymai. 
Kiekvieniems metams sudaromi 
mokymų planai. Periodiškai vykdoma 
įrangos remontas, priežiūra. 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio aplinkai 
kategorija 

Nuoroda į ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas 

GPGB technologija 

Su GPGB 
taikymu 
susijusios 

vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
— veiklos planavimą, 
— nepaprastosios padėties planavimą ir valdymą, 
— įrangos remontą ir priežiūrą. 

4 

c) Parengti nepaprastosios padėties planą, skirtą veiksmams neti-
kėto išmetamųjų teršalų išsiskyrimo atveju ir įvykus incidentams, 
pavyzdžiui, vandens telkinių taršai. Tai gali apimti: 

— ūkio planą, kuriame būtų nurodytos drenažo sistemos ir 
vandens/nuotekų šaltiniai, 

— veiksmų planus, skirtus reaguoti į tam tikrus galimus 
įvykius (pvz., gaisrus, prasisunkimą iš srutų talpyklų, ar 
jų sugriuvimą, nekontroliuojamą nuotėkį iš mėšlo krūvų, 
naftos išsiliejimus), 

— turimą įrangą, skirtą kovoti su taršos incidentu (pvz., 
įrangą, skirtą užkimšti žemėje esantį drenažą, užtvenkti 
griovius, arba išsiliejusios alyvos surinkimo sistemą). 

 

Atitinka Įmonėje parengtas ekstremalių situacijų 
valdymo planas. 

5 

d) Reguliariai tikrinti, taisyti ir prižiūrėti struktūras ir įrangą, 
konkrečiai: 

— srutų saugyklas, siekiant pašalinti visus sugadinimo, 
būklės suprastėjimo ar srutų nutekėjimo požymius, 

— srutų siurblius, maišytuvus, separatorius, drėkinimo 
sistemas, 

— vandens ir pašarų tiekimo sistemas, 
— vėdinimo sistemą ir temperatūros jutiklius, 
— siloso ir transporto įrangą (pvz., sklendes, vamzdžius), 
— oro valymo sistemas (pvz., atliekant reguliarų jų 

tikrinimą). Tai gali apimti švarą ūkyje ir kenkėjų 
kontrolę. 

 

Atitinka Pašarų tiekimo, dozavimo, vandens 
tiekimo, girdymo įrenginių, ventiliacinės 
sistemos priežiūra atliekama kasdien, o 
techninė patikra – kartą metuose arba 
pagal technologinį reglamentą. Siurblių ir 
slėginių vamzdynų patikra padidintu 
slėgiu atliekama kartą metuose. 
Periodiškai atliekama skystojo mėšlo 
rezervuaro patikra. 

6 

e) Nugaišusius gyvūnus sandėliuoti taip, kad būtų išvengta išme-
tamųjų teršalų arba būtų sumažintas jų kiekis. 

 

Atitinka Kritę gyvuliai laikinai laikomi 
specialiuose sandariuose konteineriuose, 
pagalbinėje patalpoje įrengtoje šaldymo 
kameroje, kurioje palaikoma minusinė 
temperatūra ir pagal sutartį perduodami 
utilizavimo įmonei. 



UAB „IDAVANG“ ŠEDUVOS PADALINIO TVARTŲ REKONSTRUKCIJOS PRITAIKANT JUOS GYVULIŲ AUGINIMUI PAV ATASKAITA 

 
 41 

Eil. 
Nr. 

Poveikio aplinkai 
kategorija 

Nuoroda į ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas 

GPGB technologija 

Su GPGB 
taikymu 
susijusios 

vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

Mitybos valdymas 

GPGB 3 

Siekiant sumažinti bendrą išsiskiriantį azoto kiekį ir, atitinkamai, 
amoniako išmetamųjų teršalų kiekį, ir tuo pačiu patenkinti 
gyvūnų maistingųjų medžiagų poreikius, pagal GPGB 
naudojamas racionas ir maistingumo strategija, apimantys vieną 
ar kelis toliau nurodytų metodų: 
a) Sumažinti žaliavinių baltymų kiekį naudojant pašarus, 
kuriuose yra subalansuotas azoto kiekis, atsižvelgiant į energijos 
poreikius ir į tai, kokios amino rūgštys yra lengvai virškinamos. 
b) Taikyti daugiaetapį šėrimą, naudojant pašarus, kurie buvo 
paruošti atsižvelgiant į specifinius gamybos laikotarpio 
reikalavimus.  
c) Pašarus, kuriuose yra mažai žaliavinių baltymų, papildyti 
pagrindinėmis amino rūgštimis. 
d) Naudoti patvirtintus pašarų priedus, sumažinančius bendrą 
išsiskiriantį azoto kiekį. 
 
 

Bendras 
išsiskiriantis 
azoto kiekis, 

išreikštas 
N/metus: 
penimos 
kiaulės  
7,0-13,0 

kg/vietai/m 

Atitinka Šėrimo racionai sudaryti atskiroms 
kiaulių grupėms pagal amžių ir svorį. 
Šėrimui pašarai nėra ruošiami vietoje, jie 
atvežami iš kitų įmonės padalinių. 
Periodiškai atliekami pašarų kokybės 
tyrimai. Subalansuoti pašarai mažina 
susidarančių srutų bei mėšlo kiekį bei 
azoto nuostolius gyvulių laikymo metu. 
Pagal pastarųjų kelių metų tyrimų 
duomenis, skystajame mėšle azoto 
koncentracija 2500 mg/l. Per metus azoto 
sukaupiama 25,5 t. Bendras išsiskiriantis 
azoto kiekis vienoje gyvūno vietoje yra 
6,0 kg 

8 GPGB 4 

Siekiant sumažinti bendrą išsiskiriantį fosforo kiekį ir tuo pačiu 
patenkinti gyvūnų maistinių medžiagų poreikius, pagal GPGB 
naudojamam racionui ir taikomai maistingumo strategijai taikomi 
vienas ar keli toliau nurodytų metodų: 
a) Taikyti daugiaetapį šėrimą, naudojant racioną, kuris buvo 
sudarytas atsižvelgiant į specifinius gamybos laikotarpio 
reikalavimus. 
b) Naudoti patvirtintus pašarų priedus (pvz. fitazę), kuriais 
sumažinamas bendras išsiskiriantis fosforo kiekis. 
c) Naudoti lengvai virškinamus neorganinius fosfatus siekiant iš 
dalies pakeisti tradicinius fosforo šaltinius pašaruose. 

Bendras 
išsiskiriantis 

fosforo 
kiekis, 

išreikštas 
P2O5: 

penimos 
kiaulės  
3,5–5,4 

kg/vietai/m 

Atitinka Naudojamas mažai fosforingas maistas, 
maisto papildai didina šėrimo 
efektyvumą ir tuo pačiu išsaugo 
maistmedžiages, mažina jų pašalinimą su 
mėšlu, fosforas pasisavinimas fosfatų 
forma ar fitaze. Pagal pastarųjų kelių 
metų tyrimų duomenis, skystajame mėšle 
fosforo koncentracija 367 mg/l. Per 
metus azoto sukaupiama 3,1 t. Bendras 
išsiskiriantis azoto kiekis vienoje gyvūno 
vietoje yra 0,8 kg 

9 
Taupus vandens 

vartojimas GPGB 5 

a) Suvartojamo vandens kiekio registravimas. 
 

Atitinka Vartojamas vanduo apskaitomas 
registruojant vandens skaitiklio 
rodmenis.  

10 
b) Vandens nutekėjimo aptikimas ir pašalinimas. 

 
Atitinka Periodiškai vykdoma vandentiekio 

techninė priežiūra, šalinami gedimai. 
Vandens prietaisai kalibruojami, o 
pratekėjimai nustatomi kasdien apeinant. 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio aplinkai 
kategorija 

Nuoroda į ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas 

GPGB technologija 

Su GPGB 
taikymu 
susijusios 

vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

11 
c) Tvartų ir įrangos valymas naudojant didelio slėgio valymo 
įrangą.  

Atitinka Tvartų vidus ir įrengimai plaunami 
taupiais mobiliais KARCHER aukšto 
slėgio plovimo įrenginiais.  

12 
d) Konkrečiai gyvūnų kategorijai tinkamos įrangos (pvz., 
automatinių girdyklų, apvalių girdyklų, vandens lovių), 
pasirinkimas ir naudojimas tuo pačiu užtikrinant prieinamumą 
prie vandens (ad libitum). 

 
Atitinka Naudojamos čiulptukinės girdyklos ir 

vanduo kiaulėms prieinamas bet kuriuo 
paros metu.  

13 e) Geriamojo vandens įrangos tikrinimas ir (prireikus) reguliarus 
kalibravimas.  Atitinka Vandens skaitiklis sukalibruotas ir 

užplombuotas 

14 

f) Neužteršto lietaus vandens pakartotinis naudojimas valymui. 

 

Netaiko
ma 

Lietaus nuotekos nuo stogų, nuo kelių ir 
aikštelių natūraliais ir dirbtiniais 
nuolydžiais nuteka į žalias vejas ir 
filtruojasi į gruntą. Dėl biosaugos 
reikalavimų neplanuojama jų naudoti 
gamybinėje veikloje 

15 

Nuotekų 
išmetamieji 

teršalai 

GPGB 6 

a) Siekti, kad užterštos kiemo erdvės būtų kuo mažesnės. 

 

Atitinka Galimai teršiamų teritorijų komplekso 
teritorijoje nėra. Teritorijos keliais 
važinėja techniškai tvarkingas 
transportas, teritorija aptverta ir saugoma, 
netransportuojamos pavojingos 
medžiagos.  

16 

b) Taupiai naudoti vandenį. 

 

Atitinka Vartojamas vanduo apskaitomas 
registruojant vandens skaitikliu. 
Po kiaulių auginimo ciklo išvarius 
gyvulius iš tvartų; tvartai drėkinami 
lašeliniu būdu prieš plovimą, tokiu būdu 
plovimo metu sunaudojama mažiau 
vandens.  

17 
c) Atskirti neužterštą lietaus vandenį nuo nuotekų srautų, kuriuos 
reikia valyti.  Netaiko

ma 
Galimai teršiamų teritorijų komplekso 
teritorijoje nėra. 

18 GPGB 7 

a) Nuotekos turi nutekėti į tam skirtą talpyklą arba į srutų 
saugyklą. 

 

Atitinka Nuotekos nuo dengto gyvulių bandotakio 
patenka į mėšlo sistemą. Buitinės 
nuotekos kaupiamos rezervuaruose ir 
išvežamos į skystojo mėšlo lagūną. 
Lietaus nuotekos nuo stogų, nuo kelių ir 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio aplinkai 
kategorija 

Nuoroda į ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas 

GPGB technologija 

Su GPGB 
taikymu 
susijusios 

vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
aikštelių natūraliais ir dirbtiniais 
nuolydžiais nuteka į žalias vejas ir 
filtruojasi į gruntą. 

19 b) Nuotekas reikia išvalyti.  Netaiko
ma 

Galimai teršiamų teritorijų komplekso 
teritorijoje nėra.  

20 
c) Nuotekomis tręšiama žemė, pavyzdžiui, naudojant purkštuvų, 
judriųjų laistymo sistemų, cisternos, vėduoklinio įterptuvo ar 
panašias drėkinimo sistemas. 

 
Netaiko
ma 

Nuotekos nenaudojamos tręšimui. 

21 

Taupus energijos 
vartojimas GPGB 8 

a) Taikyti didelio efektyvumo šildymo ir (arba) vėsinimo ir 
vėdinimo sistemas.  

Atitinka Tiek esamuose, tiek planuojamuose 
suremontuoti tvartuose bus naudojama 
centralizuota priverstinės ventiliacijos 
sistema. 

22 

b) Optimizuoti ir valdyti šildymo ir (arba) vėsinimo ir vėdinimo 
sistemas, visų pirma, tais atvejais, kai naudojamos oro valymo 
sistemos.  

Atitinka Tiek esamuose, tiek planuojamuose 
suremontuoti tvartuose bus naudojama 
centralizuota priverstinės ventiliacijos 
sistema. Oro valymas nenaudojamas. 

23 c) Izoliuoti gyvūnams skirtų tvartų sienas, grindis ir (arba) lubas.  Atitinka Tvartai apšiltinti polistirolu ir plytų mūru 

24 d) Naudoti taupiąsias apšvietimo priemones.  Atitinka Naudojamos taupios liuminescencinės 
lempos. 

25 

e) Naudoti šilumokaičius. Gali būti naudojama viena iš šių 
sistemų: 

1. oras-oras; 
2. oras-vanduo; 
3. oras-žemė. 

 

Netaiko
ma 

Tvartų džiovinimui ir šildymui juos 
išvalius ir dezinfekavus naudojami 
kilnojami šildytuvai. 

26 f) Šilumos atgavimui naudoti šilumos siurblius.  Netaiko
ma 

Kompleksas šildomas suskystintomis 
dujomis. 

27 g) Atgauti šilumą iš šildomų ir vėsinamų pakreiktų grindų (mišri 
sistema).  Netaiko

ma 
Gardai nekreikiami. 

28 h) Taikyti natūralųjį vėdinimą.  Netaiko
ma 

Įrengta centralizuota priverstinės 
ventiliacijos sistema. 

29 Skleidžiamas 
triukšmas GPGB 9 

Siekiant išvengti skleidžiamo triukšmo arba, jei tai 
neįmanoma, jį sumažinti, pagal GPGB turi būti sudarytas ir 
įgyvendintas triukšmo valdymo planas, kuris turi būti aplinkos 

 
Netaiko

ma 
GPGB 9 taikoma tik tais atvejais, kai 
tikimasi ir (arba) yra pagrįsta tikėtis, kad 
bus sukeltas jautriems receptoriams 
poveikį darantis triukšmas. Pagal 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio aplinkai 
kategorija 

Nuoroda į ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas 

GPGB technologija 

Su GPGB 
taikymu 
susijusios 

vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
valdymo sistemos (žr. GPGB 1), dalis, ir apimti šiuos 
elementus: 
i. Protokolą, kuriame nurodyti reikiami veiksmai ir terminai; 
ii. triukšmo stebėsenos vykdymo protokolą; 
iii. reagavimo į nustatytus triukšmo įvykius protokolą; 
iv.  triukšmo sumažinimo programą, skirtą, pavyzdžiui, 
triukšmo šaltiniui (-ams) nustatyti, triukšmui stebėti, šaltinių 
poveikiui charakterizuoti, ir triukšmo panaikinimo ir (arba) 
sumažinimo priemonėms įgyvendinti; 
v. ankstesnių triukšmo incidentų ir taisomųjų priemonių 
peržiūrą ir žinių apie triukšmo incidentus skleidimą. 

triukšmo matavimo duomenis, 
gyvenamojoje aplinkoje triukšmas visais 
paros periodais nesiekia didžiausių 
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, 
reglamentuojamų ūkinės veiklos 
objektams pagal HN 33:2011. 

30 

GPGB 10 

a) Pakankamų atstumų tarp įrenginio ir (arba) ūkių ir jautrių 
receptorių užtikrinimas. Projektuojant įrenginį ir (arba) ūkį, 
tinkamas atstumas tarp įrenginio ir (arba) ūkio ir jautrių 
receptorių užtikrinamas taikant minimalius standartinius 
atstumus. 

 

Atitinka Veikla vykdoma esamoje teritorijoje. 
Pagal aplinkos oro teršalų ir kvapų 
sklaidos modeliavimo duomenis, tarša 
gyvenamojoje aplinkoje nei esamoje 
situacijoje, nei įgyvendinus PŪV nesieks 
ribinių verčių. Pagal triukšmo matavimo 
duomenis, gyvenamojoje aplinkoje 
triukšmas nesiekia ribinių verčių. Pagal 
triukšmo sklaidos modeliavimo 
duomenis, triukšmas nei esamoje 
situacijoje, nei įgyvendinus PŪV nesieks 
ribinių verčių. 

31 

b) Įrangos buvimo vieta. Triukšmo lygis gali būti sumažintas: 
i. padidinus atstumą tarp triukšmo šaltinio ir veikiamo 

objekto (sumontuojant įrangą kiek praktiškai įmanoma 
toliau nuo jautrių receptorių); 

ii. sutrumpinant pašarų tiekimo vamzdžių ilgį; 
nurodant pašarų dėžių ir pašarų silosinių buvimo vietas, kad 
transporto priemonių judėjimas ūkyje būtų sumažintas iki 
minimumo. 

 

Atitinka Dominuojantys triukšmo šaltiniai (tvartų 
vėdinimo sistema, pašarų transporteriai ir 
dalytuvai, mėšlo siurblinė) yra pastatų ar 
statinių viduje, kas užtikrina gerą 
triukšmo izoliaciją. Gyvulių šėryklos 
sumontuotos pačiu optimaliausiu 
atstumu, turi mažai posūkių, kas taip pat 
prisideda prie triukšmo mažinimo. 

32 
c) Veiklos priemonės: pavyzdžiui, apima: 

i. durų ir pastato pagrindinių angų uždarymą, ypač šėrimo 
metu, jei įmanoma; 

 
Atitinka Tvarto įrenginius eksploatuoja daug metų 

dirbantys darbuotojai, veikla vykdoma 
tvartuose. Įmonės specialistai 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio aplinkai 
kategorija 

Nuoroda į ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas 

GPGB technologija 

Su GPGB 
taikymu 
susijusios 

vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
ii. įrangos eksploatavimo pavedimą patyrusiems 

darbuotojams; 
iii. triukšmingos veiklos naktį ir savaitgaliais, jei įmanoma, 

vengimą; 
iv. triukšmo kontroliavimą atliekant techninę priežiūrą; 
v. jei įmanoma, pašaro pilnų konvejerių ir sraigtinių 

separatorių naudojimą; 
vi. lauke esančių gramdomų plotų maksimalų sumažinimą, 

siekiant sumažinti skreperių keliamą triukšmą. 

eksploatuoja tvarkingas transporto 
priemones ir mechanizmus, kurių 
sukeliamas triukšmas tenkina normas. 
Transporto maršrutai numatomi vengiant 
gyvenviečių. Sraigtiniai separatoriai, 
pilni konvejeriai, skreperiai 
nenaudojami. 

33 

d) Mažiau triukšmo skleidžianti įranga. Apima tokią įrangą: 
i. didelio naudingumo ventiliatorius, jei natūralusis 

vėdinimas yra neįmanomas arba nepakankamas; 
ii. siurblius ir kompresorius; 

iii. šėrimo sistemą, kuri sumažina stimulus prieš šėrimą 
(pavyzdžiui, vertikalius maišytuvus, pasyviąsias ad libitum 
šėrimo stoteles, pašarų bokštus). 

 

Atitinka Tvartuose įrengta priverstinės 
ventiliacijos sistema su optimaliu 
ventiliatorių veikimu. 
Esant reguliariam ir dažnam šėrimui 
sumažinamas gyvulio stresas dėl pašaro 
trūkumo. 
Šėryklos sumontuotos pačiu 
optimaliausiu atstumu, turi mažai 
posūkių, kas taip pat prisideda prie 
triukšmo mažinimo. 

34 

e) Triukšmo kontrolės įranga. Tai apima: 
i. triukšmo slopintuvus; 
ii. vibracijos izoliavimą; 
iii. triukšmą skleidžiančios įrangos (pvz., valcavimo 

staklynų, pneumatinių konvejerių) atitvėrimą; 
pastatų garso izoliavimą. 

 

Netaiko
ma 

Pagal triukšmo sklaidos modeliavimo 
duomenis, triukšmas nei esamoje 
situacijoje, nei įgyvendinus PŪV nesieks 
ribinių verčių. 
 

35 

f) Triukšmo mažinimas. Triukšmo sklidimą galima sumažinti 
tarp triukšmo šaltinio ir veikiamo objekto įrengiant triukšmo 
barjerus.  

Atitinka Pagal triukšmo sklaidos modeliavimo 
duomenis, triukšmas nei esamoje 
situacijoje, nei įgyvendinus PŪV nesieks 
ribinių verčių. 
 

36 Išmetamos dulkės GPGB 11 

a) Dulkių susidarymo pastatuose, kuriuose laikomi gyvuliai, 
mažinimas. Tam gali būti taikomas šių metodų derinys: 
1. Stambesnių pakratų naudojimas (pvz., vietoj smulkintų šiaudų 
naudoti ilgus šiaudus arba medžio drožles).  

 

Atitinka Naudojami visaverčiai pašarai, 
subalansuoti pagal pagrindines maistines 
medžiagas, tokias kaip proteinai, riebalai, 
amino rūgštys, mikro ir makro elementai, 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio aplinkai 
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Nuoroda į ES 
GPGB 

informacinius 
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taikymu 
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vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Šviežių pakratų kreikimas taikant mažai dulkių sukeliantį 
metodą (pvz., rankomis).  
3. Ad libitum šėrimo taikymas.  
4. Drėgnų pašarų arba granuliuotų pašarų naudojimas arba 
sausųjų pašarų sistemų papildymas riebalų turinčiomis 
žaliavomis arba rišikliais.  
5. Dulkių separatorių įmontavimas į pneumatiniu būdu 
užpildomas sausųjų pašarų saugyklas.  
6. Lėtai judančio oro vėdinimo sistemos patalpoje įrengimas ir 
eksploatavimas. 

vitaminai, ląsteliena, apykaitinė energija 
ir kita. Pašarų  sudėtyje yra reikalingas 
riebalų ar kitų rišančių medžiagų kiekis. 
 

37 

b) Dulkių koncentracijos tvarte sumažinimas taikant vieną iš šių 
metodų:  
1. vandens purškimą;  
2. aliejaus purškimą; 
3. oro jonizavimą 

 

Atitinka Prieš dezinfekciją tvartuose vykdomas 
drėkinimas ir po to plovimas, taip pat 
mažinantis dulkių koncentracijas. 

38 

c) Išmetamojo oro apdorojimas taikant oro valymo sistemą, 
konkrečiai, naudojant: 
1. vandens gaudyklę; 
2. sausąjį filtrą;  
3. drėgnąjį dujų plautuvą (skruberį);  
4. drėgnąjį rūgštinį plautuvą (skruberį);  
5. išmetamųjų dujų biologinį valytuvą (arba biologinį lašelinį 
filtrą);  
6. dviejų arba trijų etapų oro valymo sistemą;  
7. biologinį filtrą. 

 

Netaiko
ma 

Oras tvartuose nėra valomas. 

39 Skleidžiami 
kvapai GPGB 12 

Siekiant išvengti arba, jei tai neįmanoma, sumažinti iš ūkio 
skleidžiamus kvapus, pagal GPGB turi būti parengtas, 
įgyvendintas ir reguliariai peržiūrimas kvapų valdymo planas, 
kuris yra aplinkosaugos vadybos sistemos (žr. GPGB 1) dalis, 
ir apima toliau nurodytus elementus: 
i. Protokolą, kuriame nurodyti atitinkami veiksmai ir 
terminai; 
ii. kvapų stebėsenos vykdymo protokolą; 

 

Atitinka Oro teršalų ir kvapų prevencijai įmonė 
įdiegusi šias mėšlo tvarkymo 
technologijas:  

skystasis mėšlas laikomas lagūnos 
tipo rezervuare. Mėšlo paviršių dengia 
plaukiojantis 1,5 mm storio 
geomembranos sluoksnis iki minimumo 
sumažinantis oro teršalų ir nemalonių 
kvapų patekimą į aplinką;  
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vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
iii. reagavimo į nustatytus kvapų sukeliamus nepatogumus 
protokolą; 
iv. kvapų prevencijos ir panaikinimo programą, skirtą, 
pavyzdžiui, nustatyti šaltinį (-ius), stebėti skleidžiamus kvapus 
(žr. GPGB 26), apibūdinti skirtingų šaltinių poveikį ir 
įgyvendinti pašalinimo ir (arba) sumažinimo priemones; 
v. ankstesnių triukšmo incidentų ir taisomųjų priemonių 
peržiūrą ir žinių apie triukšmo incidentus skleidimą. 
Atitinkama stebėsena apibūdinta GPGB 26 reikalavime. 

skystajam mėšlui skleisti laukuose 
yra naudojama skleidimo mašina su 
velkamomis žarnomis. Naudojant šį 
metodą amoniako emisijos sumažėja 30 
%. 
Įgyvendinus PŪV bus naudojamos 
papildomos amoniako ir kvapų 
prevencijos priemonės: 
• purškiamas biostabilizatorius 

Poliflock BTS. Kvapų 
biostabilizatorius yra produktas, 
mažinantis nuo gyvulių mėšlo 
sklindančius kvapus, efektyvi 
priemonė, skatinanti natūraliai 
aplinkoje besivystančių 
mikroorganizmų, skaidančių 
amoniaką ir kitus teršalus, vystymąsi. 

• pašarų papildai su benzoine rūgštimi 
žymiai sumažina kiaulių šlapimo pH. 
Sumažinus susidarančių srutų (mėšlo) 
pH, sumažinami amoniako išmetimai 
iš kiaulių auginimo tvartų.  

Bendras šių abiejų naudojamų priemonių 
suminis efektyvumas 77,5 %. 
Pagal aplinkos oro teršalų ir kvapų 
sklaidos modeliavimo duomenis, tarša 
gyvenamojoje aplinkoje nei esamoje 
situacijoje, nei įgyvendinus PŪV nesieks 
ribinių verčių. Pagal triukšmo matavimo 
duomenis, gyvenamojoje aplinkoje 
triukšmas nesiekia ribinių verčių. Pagal 
triukšmo sklaidos modeliavimo 
duomenis, triukšmas nei esamoje 
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1 2 3 4 5 6 7 
situacijoje, nei įgyvendinus PŪV nesieks 
ribinių verčių. 

40 

GPGB 13 

a) Užtikrinti pakankamus atstumus tarp ūkio/įrenginio ir jautrių 
receptorių.  Atitinka Užtikrinamas pakankamas atstumas tarp 

įrenginio ir jautrių receptorių. 

41 

b) Taikyti laikymo sistemą, pagal kurią įgyvendinamas vienas iš 
toliau nurodytų principų ar jų derinys: 

— laikyti gyvūnus ir paviršius švarius ir sausus 
(pavyzdžiui, vengti, kad neišsipiltų pašarai, vengti mėšlo 
sankaupų guoliui skirtose vietose, kur grindys yra iš 
dalies dengtos grotelėmis); 

— sumažinti kvapą išskiriančio mėšlo paviršių 
(pavyzdžiui, naudoti metalines arba plastikines groteles, 
kanalus, padedančius sumažinti kvapą išskiriančio 
mėšlo paviršių); 

— dažnai pašalinti mėšlą į išorėje esančias (dengtas) mėšlo 
saugyklas; 

— sumažinti mėšlo temperatūrą (pvz., vėsinant srutas) ir 
vidaus aplinkos temperatūrą; 

— sumažinti virš mėšlo paviršiaus esantį oro srautą ir greitį; 
— siekti, kad pakratus naudojančiose sistemose pakratai 

išliktų sausi ir būtų laikomi aerobinėmis sąlygomis. 

 

Atitinka Tvartuose gyvulių ekskrementai per 
groteles patenka į vonias. Voniose ant 
mėšlo paviršiaus susidaro 2-7 cm storio 
plaukiojanti pluta, kuri mažina amoniako 
garavimą. Skystas mėšlas iš tvartų 
surinkimo vonių šalinamas savitakos 
būdu, ištraukiant kamščius. Iš šalinimo 
kanalų mėšlas požeminiu vamzdynu 
patenka į mėšlo siurblinę, iš kurios 
perpumpuojamas į dengtą lagūnos tipo 
rezervuarą. 
 

42 

c) Optimizuoti išmetamojo oro šalinimo iš tvarto sąlygas taikant 
vieną iš šių metodų ar jų derinį: 

— paaukštinti angą (pvz., įrengti išmetamojo oro angą virš 
stogo, kaminų, nukreipti išmetamojo oro angą per stogo 
kraigą, o ne per žemutinę sienų dalį); 

— padidinti vertikalios angos vėdinimo greitį; 
— veiksmingai įdiegti išorės kliūtis, kad susikurtų 

išmetamojo oro srauto turbulencija (pavyzdžiui, 
pasodinti augalus); 

— įrengti oro sklendžių dangčius išmetimo angose, 
esančiose žemutinėse sienų dalyse, siekiant nukreipti 
išmetamąjį orą link žemės; 

 

Atitinka Tvartuose ventiliacijos angos tiek 
esamuose, tiek planuojamuose 
suremontuoti tvartuose įrengta ant stogo. 
Oro greitis reguliuojamas automatiniu 
būdu.  
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— išsklaidyti išmetamąjį orą toje tvarto pusėje, kuri yra 

priešinga jautraus receptoriaus buvimo vietai; 
— natūraliai vėdinamo pastato aukščiausią kraigo tašką 

nukreipti skersai vyraujančiai vėjo krypčiai. 

43 

d) Naudoti oro valymo sistemą, konkrečiai: 
1. išmetamųjų dujų biologinį valytuvą (arba biologinį 

laistomąjį filtrą); 
2. biologinį filtrą; 
3. dviejų arba trijų etapų oro valymo sistemą. 

 

Netaiko
ma 

Oro valymo sistemos tvartuose 
nenaudojamos 

44 

e) Mėšlo sandėliavimui taikyti vieną iš toliau nurodytų metodų ar 
jų derinį:  
1. sandėliuojamas srutas arba kietą mėšlą apdengti; 
2. pasirinkti saugyklos vietą atsižvelgiant į bendrą vėjo kryptį ir 
(arba) taikyti priemones vėjo greičiui sumažinti prie sandėliavimo 
vietos ir virš jos (pavyzdžiui, medžius, gamtines kliūtis); 
3. srutas maišyti kuo mažiau.  
4. taikyti anaerobinį skaidymą. 

 

Atitinka Skystasis mėšlas laikomas lagūnos tipo 
rezervuare. Mėšlo paviršių dengia 
plaukiojantis 1,5 mm storio 
geomembranos sluoksnis, iki minimumo 
sumažinantis oro teršalų ir nemalonių 
kvapų patekimą į aplinką. Rezervuare 
skystas mėšlas maišomos tik prieš laukų 
tręšimą.  

45 

f) Taikyti vieną iš toliau nurodytų žemės tręšimo mėšlu metodų 
arba jų derinį: 
1. naudoti srutų skleistuvą, seklųjį įterptuvą arba giluminį 
įterptuvą;  
2. mėšlą įterpti kuo greičiau. 

 

Atitinka Skystajam mėšlui laukuose skleisti 
naudojamas įrenginys su velkamomis 
žarnomis. Mėšlo skleidimas yra 
atliekamas griežtai prisilaikant teisės aktų 
reikalavimų, vadovaujantis tręšimo plane 
apskaičiuotomis trąšų normomis ir 
skleidimo apkrovomis. 

46 
Iš sandėliuojamo 

kieto mėšlo 
išsiskiriantys 
išmetamieji 

teršalai 

GPGB 14 
Sumažinti išmetamuosius teršalus išskiriančio ploto ir kieto 
mėšlo krūvos tūrio santykį. 
Kieto mėšlo krūvas apdengti.  
Sandėliuoti išdžiovintą kietą mėšlą daržinėje. 

 
Netaiko
ma 

Skystasis mėšlas neseparuojamas, todėl 
kietoji frakcija nesusidaro. 

47 GPGB 15 

Siekiant užkirsti kelią sandėliuojant kietą mėšlą susidarančių 
išmetamųjų teršalų išsiskyrimui į dirvožemį ir vandenį arba, jei 
tai neįmanoma, juos sumažinti, pagal GPGB taikomas toliau 
nurodytų metodų derinys toliau nurodyta eilės tvarka: 
Išdžiovintą kietą mėšlą sandėliuoti daržinėje. 
Kieto mėšlo sandėliavimui naudoti betonines silosines. 

 

Netaiko
ma 

Skystasis mėšlas neseparuojamas, todėl 
kietoji frakcija nesusidaro. 
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vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
Kietą mėšlą sandėliuoti ant tvirtų nelaidžių grindų, kuriose 
įrengta drenažo sistema ir nuotėkio surinkimo rezervuaras 
Pasirinkti saugyklą, turinčią pakankamus kieto mėšlo saugojimo 
pajėgumus tais laikotarpiais, kai žemės tręšimas mėšlu yra 
neįmanomas. 
Laikyti kietą mėšlą lauke krūvose atokiau nuo paviršinių ir (arba) 
požeminių vandentakių, į kuriuos galėtų patekti skysčio nuotėkis. 

48 

Sandėliuojamų 
srutų išmetamieji 

teršalai 

GPGB 16 

a) Tinkamai sukonstruoti ir valdyti srutų saugyklą, taikant toliau 
nurodytų metodų derinį: 
1. sumažinti išmetamuosius teršalus išskiriančio paviršiaus ploto 
ir srutų saugyklos tūrio santykį; 
2. sumažinti vėjo greitį ir oro cirkuliavimą srutų paviršiuje 
užpildant saugyklą srutomis žemesniame lygyje; 
3. srutas maišyti kuo rečiau. 

 

Atitinka Lagūnos tipo skystojo mėšlo kaupimo 
rezervuaras įrengtas su vienu 
geomembranos plaukiojančiu sluoksniu, 
sumažinančiu amoniako garavimą bei 
kvapų išsiskyrimą. Rezervuare skystasis 
mėšlas maišomas tik prieš laukų tręšimą.  

49 

b) Srutų saugyklą uždengti. Šiuo tikslu gali būti taikomas vienas 
iš šių metodų:  
1. Kietosios dangos naudojimas;  
2. Lanksčiosios dangos naudojimas;  
3. Plūdriųjų dangų naudojimas, konkrečiai: 

— plastiko granulių, 
— lengvų birių medžiagų, 
— plūdriųjų lanksčiųjų dangų, 
— geometrinių plastiko lakštų, 
— oro pripūstų dangų, 
— natūraliai susidarančios plutos; 
— šiaudų. 

 

Atitinka Lagūnos tipo skystojo mėšlo kaupimo 
rezervuaras įrengtas su vienu 
geomembranos plaukiojančiu sluoksniu, 
sumažinančiu amoniako garavimą bei 
kvapų išsiskyrimą. Šis dengimo būdas 
atitinka metodą „3. Plūdriųjų dangų 
naudojimas, konkrečiai: ...- plūdriųjų 
lanksčiųjų dangų“ 

50 c) Taikyti srutų rūgštinimą.  Netaiko
ma 

- 

51 GPGB 17 

Siekiant sumažinti iš lagūnos tipo srutų saugyklos į orą 
išsiskiriančius amoniako išmetamuosius teršalus, pagal GPGB 
taikomas toliau nurodytų metodų derinys: 
a) Kuo mažiau maišyti srutas. 

 

Atitinka Lagūnos tipo skystojo mėšlo kaupimo 
rezervuaras įrengtas su vienu 
geomembranos plaukiojančiu sluoksniu, 
sumažinančiu amoniako garavimą bei 
kvapų išsiskyrimą. 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio aplinkai 
kategorija 

Nuoroda į ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas 

GPGB technologija 

Su GPGB 
taikymu 
susijusios 

vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
b) Uždengti lagūnos tipo saugyklą lanksčiąją ir (arba) plūdriąja 
danga, konkrečiai: 
— lanksčiais plastiko lakštais, 
— lengvosiomis biriomis medžiagomis, 
— natūraliai susidarančia pluta, 
— šiaudais. 

52 GPGB 18 

Kad išmetamieji teršalai iš surenkamų, vamzdžiais tekančių ir 
saugyklose ir (arba) į lagūnos tipo saugyklose laikomų srutų 
nepatektų į dirvožemį ir vandenį, pagal GPGB taikomas toliau 
nurodytų metodų derinys: 
a) Naudoti saugyklas, atsparias mechaniniam, cheminiam ir 
šiluminiam poveikiui. 
b) Pasirinkti pakankamai talpią srutų saugyklą tais laikotarpiais, 
kai žemės tręšimas mėšlu yra neįmanomas. 
c) Pastatyti nepralaidžias srutų surinkimo ir perkėlimo patalpas ir 
instaliuoti atitinkamą įrangą (pavyzdžiui, srutų duobes, kanalus, 
drenažo vamzdžius, siurblines). 
d) Laikyti srutas lagūnos tipo saugyklose, turinčiose hermetišką 
pagrindą ir sienas, pavyzdžiui, išklotose moliu arba plastiku (arba 
turinčiose dviejų sluoksnių dugną). 
e) Įrengti nutekėjimo aptikimo sistemą, pavyzdžiui, susidedančią 
iš geomembranos, drenažinio sluoksnio ir drenažo vamzdyno. 
f) Mažiausiai kartą metuose tikrinti saugyklų struktūrinį 
vientisumą. 

 

Atitinka Skystasis mėšlas laikomas lagūnos tipo 
rezervuare 7600 m3 talpos. Rezervuare 
telpa 9 mėn. mėšlo kiekis. Rezervuaras 
įrengtas su dviem sluoksniais 
hidroizoliacinių geomembranų bei vienu 
geomembranos plaukiojančiu sluoksniu, 
kad sumažintų amoniako garavimą bei 
kvapų išsiskyrimą. Rezervuare įrengta 
hidraulinio maišymo sistema bei 
sandarumo kontrolės drenažas.  
 

53 Mėšlo 
perdirbimas ūkyje GPGB 19 

Siekiant sumažinti azoto, fosforo, skleidžiamo kvapo ir 
mikrobinių patogenų išmetamųjų teršalų išsiskyrimą į orą ir 
vandenį ir palengvinti mėšlo sandėliavimą ir (arba) žemės tręšimą 
juo, mėšlas yra perdirbimas ūkyje taikant vieną iš toliau nurodytų 
metodų ar jų derinį. 
a) Srutų atskyrimas mechaniniu būdu. Tai apima, pavyzdžiui: 
sraigtinio slegiančio separatoriaus naudojimą; 
— dekantavimo centrifūgos separatoriaus naudojimą; 
— koaguliacijos ir flokuliacjos taikymą; 
— atskyrimą sietais; 

 

Netaiko
ma 

Skystasis mėšlas neseparuojamas. Dėl 
mažo mėšlo kiekio neekonomiška įrengti 
separavimo įrenginį ir kietosios frakcijos 
kaupimo aikštelę. Skystajame mėšle 
mažai sausųjų medžiagų, nes tvartai 
nekreikiami. 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio aplinkai 
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anotacijas 
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taikymu 
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vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
— filtravimo preso naudojimą. 
b) Mėšlo skaidymas anaerobiniu būdu biodujų įrenginyje. 
c) Išorinio tunelio naudojimas mėšlui džiovinti. 
d) Srutų aerobinis skaidymas (aeravimas). 
e) Srutų nitrifikacija ir denitrifikacija. 
f) Kieto mėšlo kompostavimas. 

54 Žemės tręšimas 
mėšlu GPGB 20 

a) Įvertinti žemės tręšimui naudojamo mėšlo sukeliamų nuotėkių 
riziką, atsižvelgiant į: 
— dirvožemio tipą, sąlygas ir lauko nuolydį, 
— klimato sąlygas, 
— lauko sausinimo ir drėkinimo sistemas, 
— pasėlių sėjomainą, 
— vandens išteklius ir saugomas vandens zonas. 
b) Palikti pakankamą atstumą tarp mėšlu patręštų laukų (netręštą 
žemės ruožą) ir: 
1. vietų, kuriose yra nuotėkio patekimo į vandenį, konkrečiai, į 
vandentakius, šaltinius, gręžinius ir pan., rizika; 
2. kaimynystėje esančių nuosavybių (įskaitant gyvatvores). 
c) Vengti tręšti mėšlu, jei gali būti didelė nuotėkio rizika. Visų 
pirma, mėšlu netręšiama, kai: 
1. laukas yra užtvindytas, užšalęs arba apsnigtas; 
2. dirvožemio sąlygos (pvz., vandens erozija arba dirvožemio 
suspaudimas) kartu su lauko nuolydžiu ir (arba) lauko drenavimu 
sudaro didelę nuotėkio arba nusausinimo riziką; 
3. remiantis lietaus prognozėmis, galima numatyti nuotėkio 
susidarymą; 
d) Dirvožemio tręšimo mėšlu dažnumą pasirinkti atsižvelgiant į 
azoto ir fosforo kiekį mėšle ir į dirvožemio savybes (pavyzdžiui, 
maistinių medžiagų kiekį), sezoniniams pasėliams keliamus 
reikalavimus ir į galimą nuotėkio riziką dėl oro ar lauko sąlygų; 
e) Derinti tręšimą mėšlu su pasėlių maistinių medžiagų poreikiu; 
f) Reguliariai tikrinti tręšiamus laukus siekiant nustatyti, ar yra 
kokių nuotėkio požymių, ir, prireikus, imtis atitinkamų veiksmų; 

 

Atitinka Kasmet parengiamas mėšlo naudojimo 
laukų tręšimui planas.  Mėšlo skleidimas 
yra atliekamas griežtai prisilaikant teisės 
aktų reikalavimų. Tręšimo normos ir 
apkrovos apskaičiuojamos pagal teisės 
aktų reikalavimus atsižvelgiant į maisto 
medžiagų sankaupas mėšle, įvertinus 
periodiškai atliekamų tręšiamų sklypų 
dirvožemio agrocheminių tyrimų 
duomenis, augalų vegetacijos savybes, 
klimatines sąlygas ir kt. 
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1 2 3 4 5 6 7 
g) Užtikrinti tinkamą prieigą prie mėšlo saugyklos ir veiksmingą 
mėšlo pakrovimą jo neišbarstant; 
h) Patikrinti, ar tręšimo mėšlu įranga yra gerai veikianti, ir ar 
mėšlas tręšiamas tinkamu dažnumu. 

55 GPGB 21 

Siekiant sumažinti iš srutų, kuriomis tręšiama žemė, 
išsiskiriančius ir į orą patenkančius amoniako išmetamuosius 
teršalus, taikomas vienas iš toliau nurodytų metodų ar jų derinys: 
a) Srutų skiedimas, taikant mažo slėgio vandens drėkinimo 
sistemas arba panašų metodą. 
b) Srutų skleistuvo naudojimas, taikant vieną iš šių metodų: 
1. velkamos žarnos; 
2. velkamo noragėlio. 
c) (Atviro) sekliojo įterptuvo naudojimas. 
d) (Uždaro) giluminio įterptuvo naudojimas. 
e) Srutų rūgštinimas. 

 

Atitinka Skystajam mėšlui skleisti laukuose yra 
naudojama skleidimo mašina su 
velkamomis žarnomis.  

56 GPGB 22 

Siekiant sumažinti iš mėšlo, kuriuo buvo patręšta žemė, 
išsiskiriančius ir į orą patenkančius amoniako išmetamuosius 
teršalus, mėšlas turi būti įterptas į dirvožemį kuo greičiau. 
Žemutinė intervalo riba reiškia, kad įterpiama iškart. Viršutinė 
intervalo riba gali būti iki 12 valandų, kai sąlygos greitesniam 
įterpimui nėra palankios, pvz., kai žmogiškųjų išteklių ir įrangos 
naudojimas yra ekonomiškai nepagrįstas. 

0-4 val. 

Atitinka Laukai mėšlu tręšiami griežtai 
prisilaikant teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų mėšlo įterpimui po 
paskleidimo. 

57 

Per visą gamybos 
procesą 

susidarantys 
išmetamieji 

teršalai 

GPGB 23 

Siekiant sumažinti per visą kiaulių auginimo procesą 
susidarančius amoniako išmetamuosius teršalus, pagal GPGB 
reikia numatyti arba apskaičiuoti, kiek sumažėjo išsiskiriančių 
amoniako išmetamųjų teršalų per visą gamybos procesą, 
remiantis ūkyje įgyvendintu GPGB. 

 

Atitinka Vadovaujantis skaičiavimo metodikomis 
inventorizacijoje, įvertinant metų bėgyje 
laikytų gyvulių kiekį, pasibaigus 
kalendoriniams metams atliekami 
išmetamų į aplinką teršalų skaičiavimai 

58 
Išmetamųjų 

teršalų ir proceso 
rodiklių stebėsena 

GPGB 24 
Į mėšlą išsiskyręs bendrojo azoto ir bendrojo fosforo kiekis 
stebimas taikant vieną iš toliau nurodytų metodų bent jau toliau 
nurodytu dažnumu: 

 
Atitinka Kasmet apskaičiuojamas bendro azoto ir 

bendro fosforo kiekis remiantis mėšlo 
analize. 
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Eil. 
Nr. 
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GPGB 
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susijusios 

vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
a) Skaičiavimai pagal azoto ir fosforo masės balansą, 
atsižvelgiant į sunaudotus pašarus, žalių baltymų kiekį pašaruose, 
bendrą fosforo kiekį ir gyvūnų produktyvumą. Kartą per metus 
kiekvienai gyvūnų kategorijai. 
b) Bendro azoto ir bendro fosforo kiekio apskaičiavimas 
remiantis mėšlo analize. Kartą per metus kiekvienai gyvūnų 
kategorijai. 

59 GPGB 25 

Stebimi į orą išsiskiriantys amoniako išmetamieji teršalai bent jau 
toliau nurodytu dažnumu taikant vieną iš toliau nurodytų metodų: 
a) Prognozės pagal masės balansą, atsižvelgiant į kiekviename 
mėšlo tvarkymo etape išsiskiriantį ir bendrą azoto (arba bendrą 
amoniakinio azoto) kiekį. Kartą per metus kiekvienai gyvūnų 
kategorijai. 
b) Skaičiavimai, išmatuojant amoniako koncentraciją ir vėdinimo 
lygį, taikant ISO, nacionalinius ar tarptautinius standartinius 
metodus arba kitus metodus, kuriais užtikrinama duomenų 
lygiavertė mokslinė kokybė. Kiekvieną kartą, kai iš esmės 
pakeičiamas bent vienas iš šių rodiklių:  
- ūkyje auginamų gyvulių tipas; 
- laikymo sistema 
c) Prognozės, pagrįstos išmetamųjų teršalų faktoriais. Kartą per 
metus kiekvienai gyvūnų kategorijai. 

 

Atitinka Vykdoma amoniako apskaita laikomai 
gyvūnų kategorijai kartą per metus.  

60 GPGB 26 

Skleidžiami kvapai gali būti stebimi remiantis: 
— EN standartais (pvz., naudojant dinaminę olfaktometriją 
pagal EN 13725 standartą kvapų koncentracijai nustatyti); 
— taikant alternatyvius metodus, kuriems EN standartai nėra 
parengti (pvz., matuojant ir (arba) nustatant ar prognozuojant 
kvapų poveikį) galima remtis ISO, nacionaliniais arba kitais 
tarptautiniais standartais, kuriais užtikrinami lygiavertės 
mokslinės kokybės duomenys. 

 

Netaiko
ma 

Įmonės aplinkoje sumodeliuota 
išmetamų oro teršalų ir kvapo sklaida. 
GPGB 26 reikalavimas taikomas tik tais 
atvejais, kai numatoma ir (arba) yra 
pagrįsta tikėtis, jog jautrių receptorių 
buvimo vietoje bus juntamas nemalonus 
kvapas. 
 

61 GPGB 27 Iš kiekvieno tvarto išmetamos dulkės stebimos taikant vieną iš 
toliau nurodytų metodų bent jau toliau nurodytu dažnumu:  

Atitinka Vykdoma kietųjų dalelių, išmetamų iš 
gyvulių laikymo tvartų, apskaita laikomai 
gyvūnų kategorijai kartą per metus.  
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1 2 3 4 5 6 7 
a) Skaičiavimai, išmatuojant dulkių koncentraciją ir vėdinimo 
lygį, remiantis EN standartiniais metodais arba kitais metodais 
(ISO, nacionaliniais ar tarptautiniais), kuriais užtikrinami 
lygiavertės mokslinės kokybės duomenys. Kartą per metus. 
b) Prognozės, pagrįstos išmetamųjų teršalų faktoriais. Kartą per 
metus. 

62 GPGB 28 

Amoniako išmetamųjų teršalų, dulkių ir (arba) skleidžiamo 
kvapo iš kiekvieno tvarto, kuriame yra įdiegta oro valymo 
sistema, stebėsena vykdoma taikant visus toliau nurodytus 
metodus bent jau nurodytu dažnumu: 
a) Tikrinti oro valymo sistemos veiksmingumą išmatuojant 
amoniako, kvapų ir (arba) dulkių kiekį praktinėmis ūkio 
sąlygomis, laikantis nustatyto matavimo protokolo ir remiantis 
EN standartiniais metodais arba kitais metodais (ISO, 
nacionaliniais arba tarptautiniais), kuriais užtikrinami lygiavertės 
mokslinės kokybės duomenys. Vieną kartą. 
b) Oro valymo sistemos veiksmingumo tikrinimas (pvz., nuolat 
registruojant veiklos rodiklius arba taikant pavojaus signalo 
sistemas). Kasdien. 

 

Netaiko
ma 

Tvartuose nėra įdiegtos oro valymo 
sistemos 

63 GPGB 29 

Bent kartą kiekvienais metais stebimi toliau nurodyti proceso 
rodikliai: 
a) Vandens suvartojimas. Registruojama naudojantis, pavyzdžiui, 
tinkamais matuokliais arba remiantis sąskaitomis faktūromis. 
Pagrindiniai vandens vartojimo procesai tvartuose (valymas, 
šėrimas, ir t. t.) gali būti stebimi atskirai. 
b) Elektros energijos suvartojimas. Registruojama naudojantis, 
pavyzdžiui, tinkamais skaitikliais arba remiantis sąskaitomis 
faktūromis. Elektros suvartojimas tvartuose stebimas atskirai nuo 
kitų ūkio įrenginių. Pagrindiniai energiją vartojantys procesai 
tvartuose (šildymas, vėdinimas, apšvietimas, ir t. t.) gali būti 
stebimi atskirai. 
c) Degalų suvartojimas. Registruojama naudojantis, pavyzdžiui, 
tinkamais matuokliais arba remiantis sąskaitomis faktūromis. 

 

Atitinka Įmonėje vykdoma vandens apskaita 
vandens skaitikliu. Vandens vartojimo 
procesai tvartuose stebimi kartu. 
Elektros suvartojimas stebimas bendras 
nuo visų procesų kartu (šildymo, 
vėdinimo ir t.t.). Vykdoma buhalterinė 
kuro apskaita remiantis kelionės lapais, 
kvitais, degalų ataskaitomis. 
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64 

d) Atvežtų ir išvežtų gyvūnų skaičius, įskaitant, atitinkamais 
atvejais, gimimus ir nugaišimus. Registravimas remiantis, 
pavyzdžiui, esamais registrais.  

Atitinka Registruojama atvežtų, išvežtų, kritusių 
gyvūnų skaičius, periodiškai 
deklaruojamas esamas gyvulių skaičius 
žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 
centro elektroninėje sistemoje. 

65 e) Pašarų suvartojimas. Registravimas remiantis, pavyzdžiui, 
sąskaitomis faktūromis arba esamais registrais.  Atitinka Pašarų suvartojimas registruojamas 

registre. 

66 f) Mėšlo kaupimas. Registravimas remiantis, pavyzdžiui, esamais 
registrais.  Atitinka Mėšlo išvežimas/panaudojimas įmonėje 

registruojamas elektroniniame žurnale. 

67 

Amoniako 
išmetamieji 
teršalai iš kiaulių 
fermų 

GPGB 30 

Siekiant sumažinti iš kiaulių fermų į orą išsiskiriančius 
amoniako išmetamuosius teršalus, pagal GPGB taikomas 
vienas iš toliau nurodytų metodų ar jų derinys: 
a) Vienas iš toliau nurodytų metodų, pagal kurį taikomas vienas 
iš toliau nurodytų principų arba jų derinys: 
i) sumažinti paviršių, iš kurio išsiskiria amoniakas; 
ii) dažniau šalinti srutas (mėšlą) į išorėje esančią saugyklą; 
iii) atskirti šlapimą nuo išmatų; 
Naudojama gili duobė (jei grindys yra ištisai arba iš dalies 
dengtos grotelėmis), jei kartu yra taikoma papildoma poveikį 
mažinanti priemonė, pavyzdžiui: 
— maistingumo valdymo metodų derinys; 
— oro valymo sistema; 
— srutų pH mažinimas; 
— srutų vėsinimas. 
Dažnam srutų šalinimui naudojama vakuumo sistema (jei grindys 
yra iš dalies arba ištisai dengtos grotelėmis). 
Mėšlo kanalas įrengiamas su nuožulniomis sienomis (jei grindys 
yra iš dalies arba ištisai dengtos grotelėmis). 
Dažnam srutų šalinimui naudojama grandyklė (jei grindys yra iš 
dalies arba ištisai dengtos grotelėmis).  
Dažnas srutų šalinimas vykdomas nuplaunant vandeniu (jei 
grindys yra iš dalies arba ištisai dengtos grotelėmis). 

 

Atitinka Tvartuose gyvulių ekskrementai per 
groteles patenka į vonias. Voniose 
išmatose esanti nepilnai suvirškinta 
pašarų ląsteliena kyla į paviršių, taip 
suformuodama 2-7 cm storio 
plaukiojančią plutą, kuri mažina 
amoniako garavimą. Skystas mėšlas iš 
tvartų surinkimo vonių šalinamas 
savitakos būdu, ištraukiant kamščius.  Iš 
šalinimo kanalų mėšlas požeminiu 
vamzdynu patenka į mėšlo siurblinę, iš 
kurios perpumpuojamas į dengtą lagūnos 
tipo rezervuarą. 
Mėšlo grandyklės nenaudojamos, nes 
išleidimo metu skystasis mėšlas savitakos 
būdu teka dideliu debitu ir  kartu su 
sausųjų medžiagų likučiais nukeliauja į 
pagrindinę siurblinę. 
Oro valymo sistemos nėra.  
Plūdrieji kamuoliai nenaudojami. 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio aplinkai 
kategorija 

Nuoroda į ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas 

GPGB technologija 

Su GPGB 
taikymu 
susijusios 

vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
Naudojama sumažinto dydžio mėšladuobė (jei grindys yra iš 
dalies dengtos grotelėmis). 
Naudojamos būdos ir (arba) pašiūrės (jei grindys yra iš dalies 
dengtos grotelėmis). 
Grindys turi būti išgaubtos, o mėšlo ir vandens kanalai - atskirti 
(jei gardai iš dalies dengti grotelėmis).  
Taikomas mėšlo surinkimas vandenyje. 
Naudojami V formos mėšlo konvejeriai (jei grindys yra iš dalies 
dengtos grotelėmis). 
Įrengiamas išorinis kreikiamas praėjimas (jei grindys - tvirto 
betono). 
b) Srutų vėsinimas. 
c) Naudojama oro valymo sistema, konkrečiai: 
1. drėgnasis rūgštinis plautuvas (skruberis); 
2. dviejų arba trijų etapų oro valymo sistema; 
3. biologinis valytuvas (arba biologinis laistomasis filtras); 
d) Srutų rūgštinimas. 
e) Mėšlo kanale naudojami plūdrieji kamuoliai. 

Horizontalūs GPGB monitoringo sistemoms 

68 

Monitoringo 
klausimai, 
svarstytini 
rengiant TIPK 
leidimus 

Horizontalūs 
ES GPGB 
Bendrieji 

monitoringo 
principai 

Leidimuose nustatant išmetamos taršos ribines vertes (TRV) 
leidimų rengėjai turi apsvarstyti, kaip vyks atsiskaitymas dėl 
aplinkos apsaugos, kaip bus vertinamas reikalavimų 
laikymasis ir užtikrinti, kad surinkta svarbiausia informacija 
būtų patikima bei kokybiška. 

 

Atitinka Objekto išmetamų teršalų kontrolė 
vykdoma vadovaujantis Aplinkos 
monitoringo programa, kuri parengta 
pagal Ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatus. Monitoringo 
programa skirta patikrinti, ar emisijos 
neviršija nustatytų ribinių verčių. 
Laboratoriniai tyrimai atliekami 
nepriklausomose atestuotose 
laboratorijose. Monitoringo ataskaitos ir 
duomenų analizė  atliekama kvalifikuotų 
specialistų. Daugiamečių tyrimų 
duomenys leidžia kontroliuojančioms 
institucijoms atlikti apibendrinančias 



UAB „IDAVANG“ ŠEDUVOS PADALINIO TVARTŲ REKONSTRUKCIJOS PRITAIKANT JUOS GYVULIŲ AUGINIMUI PAV ATASKAITA 

 
 58 

Eil. 
Nr. 

Poveikio aplinkai 
kategorija 

Nuoroda į ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas 

GPGB technologija 

Su GPGB 
taikymu 
susijusios 

vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
išvadas tiek apie įrenginio, tiek apie ūkio 
sektoriaus išmetamų teršalų įtaką 
aplinkos kokybei. 

69 
Bendro išmetamų 
teršalų kiekio 
apskaita 

Horizontalūs 
ES GPGB 
Bendrieji 

monitoringo 
principai 

Informacijos apie bendrą pramonės įrenginio išmetamų teršalų 
kiekį gali reikėti tada, kai:  
  
- tikrinama, ar laikomasi veiklos vykdymo leidimų aplinkos 
apsaugos reikalavimų; 
- pateikiami duomenys apie išmetamus teršalus (pvz., EPER 
registrui); 
- lyginamas įrenginio ekologiškumas su atitinkamu 
informaciniu dokumentu apie GPGB (BREF) ar kito įrenginio 
informaciniu dokumentu (tame pačiame ar kitame pramonės 
sektoriuje).  
  
Bendrą vaizdą apie išmetamus teršalus galima susidaryti ne tik 
pagal įprastus išmetimus iš kaminų ir vamzdžių, bet taip pat 
atsižvelgiant į paskliduosius, neorganizuotus ir atsitiktinius 
išmetamus teršalus: 
 BENDRAS IŠMETAMŲ TERŠALŲ KIEKIS = „VAMZDŽIO 
GALO“ TERŠALAI (normalios eksploatavimo sąlygos) +                                                                               
PASKLIDIEJI ir NEORGANIZUOTI TERŠALAI (normalios 
eksploatavimo sąlygos) + ATSITIKTINIAI IŠMETAMI TERŠALAI 

 

Atitinka Objekte vykdomas taršos šaltinių 
išmetamų teršalų monitoringas ir  
požeminio vandens monitoringas. Taip 
pat įmonė kas trejus menus atlieka 
tręšiamų laukų dirvožemio 
agrocheminius tyrimus. Bendrą vaizdą 
apie objekto veiklos metu išmetamus 
teršalus galima susidaryti ne tik iš 
metinėje aplinkos monitoringo 
ataskaitoje pateikiamų duomenų apie 
išmetamus teršalus esant normalioms 
eksploatavimo sąlygoms, bet ir duomenų 
apie paskliduosius ir neorganizuotus 
teršalus laukų tręšimo metu, nes 
ataskaitoje pateikiami duomenys apie 
vykdomus tręšiamų laukų dirvožemio 
agrocheminius tyrimus, trąšų normas ir 
apkrovas. Atsitiktinių išmetimų nebus. 

70 
Duomenų 
paruošimo 
grandinė 

Horizontalūs 
ES GPGB 
Bendrieji 

monitoringo 
principai 

1. Duomenų palyginamumas ir patikimumas duomenų 
paruošimo grandinėje; 
2. Duomenų paruošimo grandinės etapai; 
3. Duomenų apie įvairias terpes paruošimo grandinė 

 

Atitinka Požeminio vandens, dirvožemio mėginiai 
imami, gabenami, ruošiami analizei ir 
tiriami vadovaujantis standartizuotais 
matavimo metodais bei 
rekomendacijomis. Laboratoriniai 
tyrimai atliekami atestuotose specialius 
leidimus turinčiose laboratorijose. 
Teršalai, išmetami iš gyvulių auginimo 
tvartų, apskaičiuojami vadovaujantis į LR 
AM patvirtintų metodikų sąrašą įtraukta 
Europos aplinkos agentūros į atmosferą 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio aplinkai 
kategorija 

Nuoroda į ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas 

GPGB technologija 

Su GPGB 
taikymu 
susijusios 

vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
išmetamų teršalų apskaitos metodika 
(EMEP/EEA Air pollutant emission 
inventory guidebook – 2019). 

71 Skirtingi 
monitoringo būdai 

Horizontalūs 
ES GPGB 
Bendrieji 

monitoringo 
principai 

Yra keletas parametro monitoringo būdų, tokių kaip: 
• tiesioginiai matavimai; 
• pakaitiniai parametrai; 
• masių balansas; 
• skaičiavimai; 
• išmetimo koeficientai. 

 

Atitinka Požeminio vandens teršalų 
koncentracijos, dirvožemio sudėtis 
nustatomos matavimo metodais. Teršalai, 
išmetami iš gyvulių auginimo tvartų, 
nustatomi skaičiavimo būdu, 
skaičiavimuose naudojami patvirtinti  
koeficientai iš Europos aplinkos 
agentūros į atmosferą išmetamų teršalų 
apskaitos metodikos. 

72 
Reikalavimų 
laikymosi 
vertinimas 

Horizontalūs 
ES GPGB 
Bendrieji 

monitoringo 
principai 

Reikalavimų laikymosi vertinimas apima statistinį palyginimą 
tarp tokių punktų:  
 a) matavimai ar pagal matavimus apskaičiuoti suminiai 
statistiniai dydžiai; 
b) matavimų paklaida; 
c) atitinkama išmetamo teršalo ribinė vertė ar lygiavertis 
parametras. 

 

Atitinka Laboratoriniai tyrimai atliekami 
nepriklausomose atestuotose 
laboratorijose. Monitoringo ataskaitos 
rengiamos kvalifikuotų specialistų, 
duomenų analizė pagrįsta statistiniais 
duomenimis ir nuosekli, paremta 
aplinkosaugos teisės aktais  

73 
Monitoringo 
rezultatų 
ataskaitos 

Horizontalūs 
ES GPGB 
Bendrieji 

monitoringo 
principai 

Monitoringo rezultatų ataskaitose tinkama forma pateikiami 
apibendrinti monitoringo rezultatai, susijusi informacija bei 
išvados apie nustatytų reikalavimų laikymąsi. 

 

Atitinka Aplinkos monitoringo ataskaita, parengta 
vadovaujantis Monitoringo nuostatų 4 
priedu, pateikiama kasmet, ne vėliau kaip 
iki einamųjų metų kovo 1 d., per IS 
„AIVIKS“, įteikiant ataskaitą ir jos 
skaitmeninę kopiją tiesiogiai, siunčiant 
paštu, elektroniniu paštu ar kitomis 
elektroninių ryšių priemonėmis. 
Monitoringo ataskaitoje pateikiami 
praėjusių kalendorinių metų poveikio 
požeminiam vandeniui monitoringo 
duomenys, taršos šaltinių išmetamų 
teršalų monitoringo duomenų analizė bei 
išvados apie ūkio subjekto veiklos 
poveikį aplinkai. 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio aplinkai 
kategorija 

Nuoroda į ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas 

GPGB technologija 

Su GPGB 
taikymu 
susijusios 

vertės, vnt. 

Atitiki
mas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
Poveikio požeminiam vandeniui 
monitoringo duomenų analizė bei išvados 
apie ūkio subjekto veiklos poveikį 
aplinkai pateikiami kas 5 metus. 

74 Išmetamų teršalų 
monitoringo kaštai 

Horizontalūs 
ES GPGB 
Bendrieji 

monitoringo 
principai 

Vykdant išmetamų teršalų monitoringą, visuomet reikėtų stengtis 
optimizuoti būtinus kaštus, tačiau tuo pat metu nepamiršti 
bendrojo monitoringo tikslo. Siekiant kuo geresnio monitoringo 
ekonominio efektyvumo, rekomenduojama: 

• pasirinkti tinkamus kokybės rodiklių reikalavimus;  
• optimizuoti monitoringo dažnį ir priderinti jį prie 

pageidaujamo rezultatų tikslumo;  
• optimizuoti stebimų parametrų skaičių, pasirenkant tik 

tuos parametrus, kurių monitoringas yra tikrai būtinas;  
• apsvarstyti galimybes vykdyti nuolatinį monitoringą, 

kai tokiu būdu gaunami rezultatai pareikalautų 
mažesnių bendrų monitoringo kaštų, negu vykdant 
nenuolatinį monitoringą; 

• apsvarstyti galimybes, kur įmanoma, brangius 
parametrus pakeisti pakaitiniais parametrais, kurių 
monitoringas ekonomiškesnis yra paprastesnis;  

• apsvarstyti galimybes papildyti įprastinį monitoringą 
specialiomis studijomis (tokiomis, kaip akcijų metu 
vykdomas monitoringas), kurios padėtų geriau suprasti 
teršalus ir galėtų sumažinti monitoringo trukmę, todėl 
atitinkamai ir kaštus;  

• apriboti posraučių ir matavimą apibrėžti bendrą teršalų 
išleidimo scenarijų. 

 

 Monitoringo apimtys nustatomos 
aplinkos monitoringo programą derinant 
su AAA. Teršalai, išmetami iš gyvulių 
auginimo tvartų, nustatomi skaičiavimo 
būdu. Skaičiavimo metodika atliekamas 
išmetamų teršalų monitoringas sumažina 
potencialią biologinę riziką gyvulių 
tvartuose. 

 



UAB „IDAVANG“ ŠEDUVOS PADALINIO TVARTŲ REKONSTRUKCIJOS PRITAIKANT JUOS GYVULIŲ AUGINIMUI PAV 
ATASKAITA 

 

 61 

2.2. PŪV etapai 

Preliminarūs PŪV įgyvendinimo terminai: 

 PAV etapas - 6 mėn.;  
 statybos darbai- 24 mėn.;  
 veiklos pradžia - 30 mėn.  

Eksploatacijos laikas – nenustatomas. 
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3. Planuojamos ūkinės veiklos numatomas reikšmingas 
poveikis, numatomo reikšmingo neigiamo poveikio 
aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės 

3.1. Vanduo 

3.1.1. Vietovės hidrologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

PAVIRŠINIS VANDUO. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių 
kadastru (UETK), PŪV teritorija nepatenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos zoną. 
Hidrologiniu požiūriu vietovė priklauso Lielupės upių baseinų rajonui, Mūšos upės 
pabaseiniui. Artimiausias atviras vandens telkinys – 80 m vakarų kryptimi esantis Triragio 
miško apsauginis griovys. Už 190 m pietryčių kryptimi įrengtas mel. griovys, susisiekiantis su 
Daugyvenės (41010510) upe. Arčiausiai PŪV teritorijos esančios UETK registruotos upės (12 
pav.): 

 Daugyvenės (41010510) upė, Mūšos upės dešinysis intakas, ilgis 61,1 km, baseino 
plotas 488 km2, vidutinis debitas 2,5 m3/s, apsaugos zona 200 m pločio. Atstumas nuo 
PŪV teritorijos iki upės apsaugos zonos ribos yra apie 360 m, atstumas iki upės vagos 
– apie 560 m. Pagal valstybinio upių monitoringo duomenis, Daugyvenės upės 
ekologinė būklė – bloga; 

 Rudupio (41011457) upė, Vakoniškio upės dešinysis intakas, ilgis 3,57 km, apsaugos 
zona 100 m pločio. Atstumas nuo PŪV teritorijos iki upės apsaugos zonos ribos yra 
apie 360 m, atstumas iki upės vagos – apie 460 m. Valstybinis monitoringas 
nevykdomas, duomenų apie upės ekologinę būklę nėra. 

 
12 pav. Artimiausi atviri vandens telkiniai. Šaltinis https://uetk.am.lt/portal 
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Aplinkos ministerijos parengtų Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių duomenimis, PŪV 
teritorija nepatenka į potvynių grėsmės ir rizikos zonų ribas. 

POŽEMINIS VANDUO. Komplekso teritorijoje UAB „Geomina“ 2015 m. atliko 
hidrogeologinį tyrimą. Tiriamieji gręžiniai Šed-1...Šed-7 buvo gręžiami teritorijos geologinei 
sandarai, gruntinio vandens lygiui bei tėkmės krypčiai nustatyti. Gręžinys Šed-6 atspindi pjūvį 
planuojamų remontuoti tvartų teritorijoje. 

Komplekso teritorija yra Rytų Žemaičių plynaukštės geomorfologiniame rajone, Šiaulių 
kalvoto moreninio gūbrio mikrorajone. Šioje vietoje reljefą suformavo paskutinio (Nemuno) 
ledynmečio glacigeniniai ir fliuvioglacialiniai procesai.  

Viršutinės geologinio pjūvio dalies sąranga. Sklypo reljefas yra beveik lygus. Komplekso 
statybos metu jo reljefas pakeistas nedaug. Šiuo metu paviršiaus altitudės teritorijoje svyruoja 
apie 95-96 m absoliučiojo aukščio. Komplekso teritorijos viršutinė geologinio pjūvio dalis 
hidrogeologinio tyrimo metu ištirta iki 7,5 m gylio. Viršutinėje geologinio pjūvio dalyje 
aptiktos technogeninės, moreninės ir fliuvioglacialinės kilmes nuogulos. Beveik visuose 
gręžiniuose žemės paviršiuje aptikta piltinio (technogeninio) grunto. Piltinio grunto storis 
siekia nuo 0,05 m storio gręžinyje Šed-1 iki l,7 m gręžinyje Šed-6. Piltinio grunto visiškai 
nerasta gręžinyje Šed-3 (13 pav.).  

 

 

 
13 pav. Geologiniai-hidrogeologiniai pjūviai 
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Gamtinėmis sąlygomis žemės paviršiuje didesnėje teritorijos dalyje atsidengė moreninis 
priesmėlis. Viršutinėje dalyje tai greičiausiai krastinių darinių, giliau - galbūt pagrindinės 
morenos Baltijos posvitei priskirtinos nuogulos. Jos rastos beveik visuose gręžiniuose po 
piltinio grunto danga, o gręžinyje Šed-3 atsidengė žemės paviršiuje. Moreninių nuogulų 
neaptikta tik rytinėje teritorijos dalyje įrengtame gręžinyje Šed-2. 

Šiaurės vakarinėje teritorijos dalyje įrengtu 4,5 m gylio gręžiniu Šed-5, vakarinėje dalyje 
įrengtu 6 m gylio gręžiniu Šed-6 ir pietinėje teritorijos dalyje įrengtu 7,5 m gylio gręžiniu Šed-
7 visas moreninio priesmėlio sluoksnio storis nepragręžtas. Tuo tarpu kituose gręžiniuose po 
moreninėmis nuogulomis ar į jas įsiterpę įvairios fliuvioglacialinės nuogulos. Jos taip pat 
priskirtinos Baltijos posvitei. Tai daugiausiai smulkus smėlis, dažnai dulkingas ar molingas, 
kai kur su žvirgždu. Gręžinyje Šed-2 aptikta žvyro (įvairaus smėlio ir žvirgždo mišinys), 
gręžinyje Šed-4 - tarpsluoksnis į morenines nuogulas įsiterpusio molingo žvyro. 
Fliuvioglacialinių nuogulų storis ir reikšmė didėja einant rytų kryptimi. Didžiausias jis rytinėje 
teritorijos dalyje. Ten įrengtame gręžinyje Šed-2 jos aptiktos po 0,3 m storio piltinio grunto 
danga. Pietrytinėje teritorijos dalyje įrengtame gręžinyje Šed-1 fliuvioglacialinis smulkus 
smėlis aptiktas 0,9 m gylyje po moreninių nuogulų danga, šiaures rytinėje teritorijos dalyje 
įrengtame gręžinyje Šed-3 - 2,8 m gylyje po moreninių nuogulų danga. Rytinėje dalyje 
išgręžtuose gręžiniuose Šed-1, Šed-2 ir Šed-3 fliuvioglacialinės nuogulos sudarė didesniąją 
pjūvio dalį. Jų padas šiais gręžiniais nepasiektas. 

Gruntinio vandeningojo sluoksnio hidrogeologinės sąlygos. Gruntinis vanduo komplekso 
teritorijoje susikaupęs fliuvioglacialinėse smėlio bei žvyro nuogulose ir viršutinėje moreninių 
nuogulų dalyje, 1,88-4,98 metro gylyje nuo žemės paviršiaus. Pagrindinė gruntinio vandens 
srauto filtracijos kryptis nukreipta apytiksliai į rytus (14 pav.). 

 

 

14 pav. Gruntinio vandens lygio ir srauto krypčių schema 
 

Gruntinio vandens lygio pokytis yra palyginti nemažas, vidutinis gruntinio vandens srauto 
gradientas pagal pagrindinę srauto kryptį teritorijoje yra 0,013. Toks vandens lygio kritimas 
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teritorijoje yra nulemtas geologinių sąlygų kaitos. Vakarinėje teritorijos dalyje, kur gruntinis 
vanduo susikaupęs prastesnių filtracinių savybių moreniniame priesmėlyje, vandens lygis yra 
arčiau žemės paviršiaus, negu rytinėje dalyje, kur gruntinis vanduo susikaupęs smėlyje ir žvyre. 
Moreninio priesmėlio filtracinės savybes yra prastos, jo filtracijos koeficiento vertė galėtų 
siekti 10-2-10-3 metrų per parą. Tuo tarpu smėlio ir žvyro nuogulų filtracijos koeficientas turėtų 
būti daug geresnis ir siekti nuo kelių dešimtųjų metro per parą dulkingam ar molingam smėliui 
iki kelių ar net keliolikos metrų per parą švariam smėliui ar žvyrui. Vakarinėje ir 
pietinėjeteritorijos dalyse, kur paplitęs moreninis priesmėlis, sąlygos plisti taršai yra 
nepalankios. Rytinėje teritorijos dalyje, kur paplitęs smėlis ir žvyras, sąlygos kartu su gruntinio 
vandens srautu plisti taršai yra geros.  

Kompleksas yra gruntinio vandens mitybos srityje, gruntinio vandens srautas išsikrauna į 
pietryčių kryptimi nuo komplekso teritorijos esantį melioracijos kanalą ir atokiau ta pačia 
kryptimi esančius ežerėlius bei už jų pratekančią Daugyvenės upę. 

Kiaulininkystes kompleksas priklauso potencialių požeminio vandens taršos šaltinių grupei. 
Pagrindinis šio ūkio subjekto įtakos požeminei hidrosferos daliai faktorius yra galimas 
gamtinės kilmės taršių medžiagų (mėšlo sudedamųjų dalių) patekimas į aplinką. Jis priskirtinas 
prie potencialių taršos židinių, kurių veikla gali formuoti lokalią požeminio vandens taršą. 
Šeduvos padalinio poveikio požeminiam vandeniui monitoringo tinklą sudaro keturi 
monitoringo gręžiniai 60406, 60407, 60408 ir 60409 (15 pav.). Monitoringo gręžinys 60409 
skirtas atitekančio į komplekso teritoriją gruntinio vandens tyrimams. Monitoringo gręžiniuose 
60406, 60407 ir 60408 tiriama gruntinio vandens būklė pagal gruntinio vandens srauto kryptis 
žemiau potencialių taršos šaltinių. 

  
15 pav. Monitoringo gręžinių išsidėstymas teritorijoje. Šaltinis https://www.lgt.lt/epaslaugos 
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Pagal 2019 m. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenis, dviejuose gręžiniuose 
60407 ir 60408 gruntinio vandens kokybė tenkina normas. Gręžiniuose 60406 ir 60409 
nustatytas nežymus teršiančių medžiagų NO3, NH4 ir Nb padidėjimas, nesiekiantis didžiausių 
leidžiamų koncentracijų (DLK). Pagal 2020 m. monitoringo duomenis, gręžinys 60408 buvo 
sausas, gręžinyje 60406  gruntinio vandens kokybė tenkina normas, gręžinyje 60407 bendrojo 
azoto koncentracija nežymiai viršijo ribinę vertę, tačiau nesiekė DLK. Ataskaitinių metų 
pavasarį gręžinyje 60409 nustatytas amonio koncentracijų padidėjimas, viršijantis DLK. 
Dėsningos taršos azotu ar jo junginiais nestebima. Kitos tirtos analitės reglamentuotų reikšmių 
neviršijo. Be to, remiantis hidrodinamine situacija, šis gręžinys rodo atitekėjusio, dar 
nepasiekusio komplekso pastatų, vandens kokybę. Todėl tarša susijusi su kita, gretimose 
teritorijose vykdoma ūkine veikla. Taigi, požeminio vandens monitoringo rezultatai leidžia 
teigti, kad vykdoma veikla neturi žymios įtakos požeminiam vandeniui. Monitoringo metu 
nestebima dėsningo požeminio vandens teršimo, o nustatyta tarša yra epizodinė. 

Vanduo komplekso reikmėms imamas iš įmonei priklausančios vandenvietės reg. Nr. 4731, 
esančios gamybinės teritorijos šiaurės rytinėje dalyje (centro koordinatės X-6175755, Y-
485864) (16 pav.). Vandenvietės duomenys pateikiami 3.1 lentelėje. Vandenvietėje yra vienas 
eksploatuojamas gręžinys Nr. 40747. Gręžinyje kvartero nuogulų storis siekia 39 metrus. Čia 
kvartero pjūvis sudarytas iš 6 m storio fliuvioglacialinio smėlio ir po juo slūgsančio 33 m storio 
moreninio priemolio. Visos šios nuogulos priskiriamos Nemuno svitai. Vandeninga tik 
viršutinė kvartero nuogulų dalis, kur susikaupęs gruntinis vanduo. Kvartero tarpmoreninių 
vandeningųjų sluoksnių šioje vietoje nėra. Po kvartero danga aptariamoje teritorijoje aptiktas 
viršutinio devono Pakruojo svitos molis. Tai sąlyginė vandenspara. Po Pakruojo svitos moliu, 
nuo 43-44 metrų gylio slūgso viršutinio devono Stipinų svitos plyšiuotas, kaverningas 
dolomitas. Jo storis nėra didelis, jis siekia nuo 7 iki 9 metrų. Šis sluoksnis talpina spūdinį 
vandenį. Stipinų vandeningojo sluoksnio vandens pjezometrinis lygis komplekso vandenvietes 
gręžinyje jo įrengimo metu (2007 m.) buvo 6 m gylyje nuo žemės paviršiaus, tai yra tik truputį 
giliau nei gruntinis vanduo šioje vietoje. Stipinų vandeningojo sluoksnio išteklius nuo galimos 
paviršines taršos apsaugo viršuje slūgsančios kvartero ir devono vandensparos. Vandenvietės 
geologinis indeksas D3st. Vandenvietėje nustatyta I-oji (griežto režimo) VAZ juosta 10 m 
atstumu nuo gręžinio, ir taršos apribojimo juosta 50 m atstumu nuo gręžinio. Į VAZ teritoriją 
komplekso gamybiniai pastatai, kuriuose vykdoma tarši veikla, nepatenka. Už 260 m šiaurės 
kryptimi nuo PŪV teritorijos taip pat veikia Prastavonių vandenvietė, reg. Nr. 4806. 
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16 pav. Artimiausios vandenvietės su VAZ ribomis. Šaltinis  https://www.lgt.lt/epaslaugos 

 

3.1.2. Vandens poreikis 

Maksimalus komplekso vandenvietės našumas 99 m3/d. Pagal vandenvietės ištirtumą visi 
ištekliai priskirti A kategorijai. Įmonė turi LGT prie AM leidimą naudoti žemės gelmių 
išteklius ir ertmes ir yra sudariusi sutartį dėl požeminio vandens išteklių naudojimo. Vandens 
apskaitai gręžinyje yra įrengtas vandens apskaitos prietaisas. Periodiškai yra tvarkomi ir 
kalibruojami vandens tiekimo įrenginiai. Pagal esamus pajėgumus komplekso reikmėms per 
metus sunaudojama iki 16000 m3 (43,8 m3/d.) geriamos kokybės vandens. Įgyvendinus PŪV 
vandens bus sunaudojama daugiau, tačiau vis tiek maždaug 40 % mažiau nei maksimalus 
vandenvietės našumas - apie 21764 m3/m. (59,6 m3/d.), todėl regeneracinis vandenvietės 
pajėgumas nebus pažeidžiamas. Planuojamo sunaudoti vandens kiekio skaičiavimai pateikiami 
skyrelyje 2.1.4. Vandens naudojimas, esamoje situacijoje ir įgyvendinus PŪV įvairiose veiklose 
suvartojamų vandens kiekių palyginimas pateikiamas 3.2 lentelėje.
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3.1 lentelė. Šeduvos padalinio eksploatuojamos vandenvietės duomenys 

Vandenvietė Gręžiniai Vandenvietės 
priklausomumas 

kodas 
Žemės 
gelmių 
registre 

adresas 
centro 

koordinatės 
(LKS’94) 

vandeningojo 
sluoksnio indeksas grupė1 ištekliai2, 

m3/d 

gylis iki 
sluoksnio 
kraigo, m 

Nr. debitas3, 
m3/h UBR4 PVB5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4731 

Šiaulių apskr., 
Radviliškio r. 
sav., Šeduvos 
miesto sen., 

Prastavonių k. 

X-6175755 
Y-485864 D3st II 99 44 40747 18 Lielupės Viršutinio 

devono Stipinų 
(Lielupės) 

Pastabos: 
1 – pagal Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. D1-912 „Dėl požeminio 
vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 
2 – išžvalgyti arba patvirtinti vandens ištekliai vandeningame sluoksnyje; 
3 – debitas, nurodytas, gręžinio pase; 
4 – upės baseino rajonas (UBR); 
5 – požeminio vandens baseinas (PVB). 
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3.2 lentelė. Šeduvos padalinio išgaunami ir vartojami vandens kiekiai 

Vandens 
išgavimo vieta 

Didžiausias išgaunamas 
vandens kiekis Veikla, kurioje vartojamas vanduo 

Kiekvienoje veikloje 
suvartojamo vandens 

didžiausias kiekis 
Vandens 

nuostoliai, 
m3/m. 

Kitiems 
objektams/asmenims 

perduodamo 
vandens kiekis, 

m3/m. m3/m. m3/d m3/h m3/m. m3/d m3/h 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vandenvietė 
4731 

Esama situacija 

16000 43,8 1,8 

nujunkyti paršeliai 913 2,5 0,1 

nėra neperduodamas 

penimos kiaulės 9198 25,2 1,1 
gardų plovimui 477 1,3 0,1 
buities reikmėms 128 0,4 0,01 
žaliųjų vejų gamybinėje teritorijoje 
laistymui 1800 4,9 0,2 

biosaugos reikmėms 3480 9,5 0,4 
Planuojama įgyvendinus PŪV 

21764 59,6 2,5 

nujunkyti paršeliai 1506 4,1 0,2 

neplanuojami neplanuojama 
perduoti 

penimos kiaulės 13797 37,8 1,6 
gardų plovimui 1002 2,7 0,1 
buities reikmėms 179 0,5 0,02 
žaliųjų vejų gamybinėje teritorijoje 
laistymui 1800 4,9 0,2 

biosaugos reikmėms 3480 9,5 0,4 
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3.1.3. Sutelktoji ir pasklidoji tarša 

Aplinkos tarša – bet kokių medžiagų, kurios gali sukelti trumpalaikį ar ilgalaikį ekologinės 
pusiausvyros pažeidimą, emisijos. Vandens taršos šaltiniai yra skirstomi į sutelktuosius  ir 
paskliduosius. Sutelktoji vandens tarša patenka iš miestų nuotekų valyklų, pramonės įmonių, 
lietaus nuotekų išleistuvų. Pasklidoji apima žemės ūkio veiklą, nesurenkamas lietaus nuotekas.  

Sutelktosios taršos šaltinių Šeduvos padalinyje nėra: komplekso dirbančiųjų buitinės nuotekos 
surenkamos rezervuaruose, iš kurių periodiškai išsiurbiamos ir tiekiamos į mėšlo sistemą, 
gamybinėje teritorijoje nėra organizuotos paviršinių nuotekų surinkimo sistemos, gamybinės 
nuotekos nesusidaro.  

Gamybinėje teritorijoje nėra galimai teršiamų teritorijų. Mėšlas tvarkomas uždaroje sistemoje, 
gyvulių pervarymo vietos padengtos kieta danga ir uždengtos. Mėšlo kaupimo rezervuaras 
įrengtas grunto iškasoje, su dviem sluoksniais hidroizoliacinių geomembranų ir sandarumo 
kontrolės drenažu. Laikantis biologinės saugos reikalavimų, gamybinėje teritorijoje 
nevykdoma jokia kita veikla, nelaikomos atliekos, teritorija valoma. Paviršinių (lietaus) 
nuotekų, susidarančių ant kietų dangų, taršos nėra, jomis važinėja techniškai tvarkingas 
transportas, teritorija aptverta ir saugoma, netransportuojamos pavojingos medžiagos. Lietaus 
nuotekos nuo stogų, nuo kelių ir aikštelių natūraliais ir dirbtiniais nuolydžiais nuteka į žalias 
vejas ir filtruojasi į gruntą. Įgyvendinus PŪV paviršinių (lietaus) nuotekų užterštumas neviršys 
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente į aplinką išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms 
nustatytų normatyvų. 

Gamybinę teritoriją iš visų pusių supa drenuoti laukai. Reljefo žemėjimas fiksuojamas į rytinę 
pusę. Rytinėje teritorijos dalyje vyrauja lengvos granuliometrinės sudėties smėlio ir žvyro 
gruntai, sąlygojantys gerą filtraciją. Maža dalis teritorijos rytų pusėje (apie 0,2 ha) patenka į  
drenažo sistemą 4, surenkančią drenažo vandenį nuo 3,43 ha ploto (17 pav.). Tikėtina, kad jei 
gamybinė teritorija būtų teršiama mėšlu, užterštos paviršinės nuotekos, prasifiltravusios per 
gruntą, patektų į šią drenažo sistemą, iš kurios – į melioracinį griovį. Griovys už 0,6 km nuo 
drenažo išleistuvo patenka į Daugyvenės upę. Siekiant įvertinti vandens kokybę, iš drenažo 
išleistuvo buvo paimtas vandens mėginys laboratoriniams tyrimams (vieta Ž). Neabejotina, kad 
tyrimo rezultatai tiesiogiai neatspindi esamos komplekso situacijos, tačiau vis tik leidžia 
susidaryti bendrą vaizdą apie gamybinės teritorijos taršą ir jos įtaką drenažinio vandens 
kokybei. Palyginimui taip pat buvo paimti du vandens mėginiai iš melioracinio griovio 
aukščiau tiriamo drenažo išleistuvo: apie 0,4 km atstume (vieta A) ir 0,16 km atstume (vieta A-
1). Pažymėtina, kad į minimą melioracinį griovį nuvestas drenažo vanduo nuo ariamo 
durpžemio, o tiriama drenažo sistema 4 surenka vandenį ir nuo durpyno 0,8 ha ploto. Durpynas 
pažymėtas 30 pav., plačiau aprašytas skyrelyje 3.4.2. Biologinės įvairovės charakteristika. 
Durpynas priskiriamas žemapelkėms, kur durpių sluoksnio storis sudaro 0,4-0,5 m.  
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17 pav. Drenažo sistemų išsidėstymas. Šaltinis https://www.geoportal.lt/map 

Pagal 4 drenažo sistemos išleidžiamo vandens laboratorinių tyrimų rezultatus nustatytų 
teršiančių medžiagų koncentracijų palyginimas su DLK drenažo vandeniui: 

 Nb buvo 24,7 mg/l, kas sudarė 165 % DLK (15 mg/l); 
 NH4-N buvo 0,123 mg/l, kas sudarė 2,5 % DLK (5 mg/l); 
 NO2-N buvo 0,012 mg/l, kas sudarė 4 % DLK (0,3 mg/l);  
 Pb buvo 0,185 mg/l, kas sudarė 9,2 % DLK (2 mg/l). 

Taigi, dauguma tirtų parametrų sudarė tik mažą dalį DLK, nors bendrojo azoto koncentracija 
viršijo drenažinio vandens DLK 65 %. Tačiau pačiame melioraciniame griovyje (vietos A ir A-
1) bendrojo azoto koncentracijos buvo 2,5-3,2 karto didesnės nei tiriamame drenažo išleistuve, 
todėl Šeduvos padalinio teritorijos tarša nenustatyta, ir tikėtina, kad vandens kokybei 
didžiausią įtaką daro durpynas, kur skaidantis durpėms mineralinės ir biogeninės medžiagos su 
lietaus vandeniu išplaunamos į paviršinius vandens telkinius. Taigi, durpyno nusausinimas 
drenažu šiuo atveju gali būti vertinamas dvejopai: ne tik turi teigiamos įtakos, nes padidėja 
žemdirbystei tinkamas plotas, bet ir prisideda prie vandenų taršos. Moksliniais duomenimis2, 
iš ariamų žemapelkės tipo durpynų gali būti išplaunama bendrojo azoto iki 30 kg iš vieno 
hektaro per metus.  

Kiaulių komplekse susidarantis skystasis mėšlas šiltuoju metų periodu pagal parengtą tręšimo 
planą paskleidžiamas tręšiamuose laukuose. Bendrovė savo nuosavų tręšiamų laukų neturi, ji 
yra sudariusi ilgalaikių sutarčių dėl susidarančio mėšlo panaudojimo tręšimui su dešimčia 
vietos ūkininkų, plėtojančių augalininkystę (1091,46 ha). Pagal mėšlo tręšiamąją vertę per 
metus susidarančiam mėšlo kiekiui paskleisti pakanka apie 227 ha, todėl sklypai nėra kasmet 
tręšiami mėšlu. Ūkininkai mėšlo transportavimo ir skleidimo darbus vykdo savo priemonėmis 
ir prisiima visą atsakomybę už kvalifikuotą organinių trąšų naudojimą. Bendrovė, ūkininkams 

 
2 S. Valatka, A. Stoškus, M. Pileckas. Durpynai. Kiek jų turime, ar racionaliai naudojame. Gamtos paveldo 

fondas, Vilnius, 2018. 

https://www.geoportal.lt/map/
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atiduodama organines trąšas, registruoja žurnale bei pateikia išrašą iš tręšimo plano apie jų 
tręšiamąją vertę (maisto medžiagų koncentracijas), aplinkosauginius reikalavimus atliekant 
tręšimą. Bendrovė apie kitiems naudotojams perduotą organinių trąšų kiekį tręšimo sezono 
pabaigoje pateikia duomenis atsakingoms institucijoms.  

Daugumoje atvejų skystas mėšlas laukuose skleidžiamas žarniniais skleistuvais. Vengiant 
biogeninių medžiagų išplovimo į gilesnius dirvožemio sluoksnius bei paviršinius ir požeminius 
vandenis, tręšimo normos ir apkrovos įmonės kasmet rengiamame tręšimo plane 
apskaičiuojamos atsižvelgiant ne tik į teisės aktų reikalavimus, bet ir įvertinus periodiškai 
atliekamų tręšiamų sklypų dirvožemio agrocheminių tyrimų duomenis, augalų vegetacijos 
savybes, klimatines sąlygas. 

Skystasis mėšlas, patekęs į dirvą, mikroorganizmų veiklos pasekoje yra skaidomas – augalai 
per šaknis lengvai pasisavina amoniaką. Azotas dirvoje nitrifikuojasi arba, priklausomai nuo 
klimatinių bei dirvožemio dujų režimo sąlygų, denitrifikuojasi ir nepanaudotas augalų su 
dirvožemio vandeniu gali judėti į gilesnius grunto sluoksnius – išsiplauti į aplinką su drenažo 
vandeniu. Taigi, skaidantis azotui dirvoje, gali susidaryti azoto junginiai – nitritai, nitratai bei 
amoniakas. Šių junginių koncentracijos aplinkoje yra ribojamos. Kiaulių komplekse 
susidarantis skystasis mėšlas pagal sutartis perduodamas vietiniams ūkininkams jų auginamų 
žemės ūkio kultūrų tręšimui, kurie jį išsiveža ir savarankiškai atlieka paskleidimo darbus, todėl 
poveikio drenažiniam vandeniui monitoringas nėra numatytas įmonės aplinkos monitoringo 
programoje ir drenažinio vandens kokybė nėra tiriama nustatytu periodiškumu. Tačiau, siekiant 
įvertinti, ar laukai nėra pertręšti organinėmis ar mineralinėmis trąšomis, kas sąlygoja 
biogeninių medžiagų išsiplovimą į paviršinio vandens telkinius, 2020 m. rudenį, pabaigus 
laukų tręšimo darbus, buvo paimti trys drenažinio vandens mėginiai laboratoriniams tyrimams. 
Du drenažinio vandens mėginiai imti iš tręšiamų sklypų Treigių k. apylinkėse ir vienas – iš 
Kurklaičių k. (18 pav.). 

Azoto ir fosforo junginiai labai svarbūs augalų gyvenime, nes dalyvauja visuose augalų 
biocheminiuose procesuose. Tačiau dideli azoto ir fosforo junginių kiekiai, kurių augalai 
nepajėgia sunaudoti, tampa teršalais, ardančiais ekosistemų pusiausvyrą, sukeliančiais 
eutrofikaciją (paviršinių vandens telkinių pelkėjimą, dumblių veisimąsi). 
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18 pav. Drenažinio vandens mėginių ėmimo vietos tręšiamuose plotuose. 

 
Vidutinės teršalų koncentracijos buvo labai mažos ir nesiekė DLK:  

 Nb buvo nuo 0,799 iki 2,56 mg/l, vid. 1,9 mg/l ir sudaro 12,9 % DLK (15 mg/l); 
 NH4-N – nuo 0,049 iki 0,074 mg/l, vid. 0,06 mg/l ir sudaro 1,2 % DLK (5 mg/l); 
 NO2-N - nuo <0,0017 iki 0,0037 mg/l, vid. 0,002 mg/l ir sudaro 0,8 % DLK (0,3 mg/l);  
 Pb - nuo 0,055 iki 0,091 mg/l, vid. 0,07 mg/l ir sudaro 3,6 % DLK (2 mg/l). 

Laboratorinių tyrimų protokolai pateikiami 3 PRIEDE.  
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IŠVADOS: 

 gamybinėje teritorijojė nėra sistemingai teršiamų zonų, todėl vykdoma veikla neturi 
žymios įtakos požeminiam vandeniui. Monitoringo metu nestebima dėsningo 
požeminio vandens teršimo, o nustatyta tarša yra epizodinė. Įgyvendinus PŪV tarša 
nepadidės; 

 įgyvendinus PŪV vandens suvartojimas padidės, tačiau vis tiek apie 40 % mažiau nei 
maksimalus vandenvietės našumas, todėl regeneracinis vandenvietės pajėgumas 
nebus pažeidžiamas; 

 mėšlas laukuose skleidžiamas griežtai laikantis kasmet rengiamo tręšimo plano, todėl 
drenažinio vandens tyrimai nerodo taršos požymių. 

 

3.2. Aplinkos oras 

3.2.1. Vietovės meteorologinės sąlygos 

PŪV vietovė patenka į Vidurio Lietuvos rajono Mūšos-Nevėžio parajonį. Vidutinė metinė oro 
temperatūra 6,5-7,0 ºC, šilčiausias mėnuo – liepa (17,4 - 18,1 ºC), šalčiausias – sausis (-3,6 - -
3,1 ºC), kritulių kiekis 560-700 mm (1981-2010 m. duomenys, Meteo.lt). Svarbiausi veiksniai 
ir procesai, lemiantys klimato ypatumus: adiabatinis oro leidimasis nuo gretimų aukštumų; 
blogos vandens nuotėkio plokščiu paviršiumi sąlygos, dirvožemių perdrėkinimas. 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, vidutinis vėjo 
greitis vietovėje 2,296 m/s, vėjo kryptis 187,1 laipsniai, santykinė drėgmė 77,69 % (2014-
2018 m. laikotarpis). Vėjų rožė pateikiama 19 pav. Dokumentas, patvirtinantis duomenų 
įsigijimą iš Lietuvos hidrologijos ir meteorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, 
pateiktas 4 PRIEDE. 
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19 pav. Vėjų rožė  

 

 

 

3.2.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai 

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių charakteristikos 

ESAMI STACIONARŪS APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIAI 

Kiaulių auginimas tvartuose. Šiuo metu kiaulių auginimui Šeduvos padalinyje naudojami 
penki tvartai. Juose įrengta 1000 vietų nujunkytiems paršeliams iki 3 mėn. ir 4200 vietų 
penimoms kiaulėms laikyti. Nujunkyti paršeliai auginami 1 tvarte, penimos kiaulės – 3...6 
tvartuose. Iš tvartų išsiskiria amoniakas, kietosios dalelės (C) ir LOJ. Komplekso tvartuose oro 
teršalai išmetami per stoguose esančias šachtas (kaminėlius) su mechaniniais ventiliatoriais. 
Vieno ventiliatoriaus našumas dirbant pilnu pajėgumu yra 5960 m3/h, skersmuo D = 0,70 m, 
išmetimo aukštis H= 6,50 m. Kiaulių tvartuose vienu metu veikia 24 ventiliatoriai. 
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Tvartas 1 skirtas paršelių auginimui iki 3 mėn., čia įrengta 1000 vietų paršeliams laikyti. Tvarte 
yra iš viso 14 ventiliatorių (t.š. 001-014), tačiau vienu metu dirba 8 ventiliatoriai. Kiti 
ventiliatoriai buvo įrengti kaip pagalbiniai: sugedus vienam ventiliatoriui, jį pakeistų kitas, bet 
vienu metu dirbtų tik 8 ventiliatoriai. Todėl skaičiuojant taršą vertinami teršalai, išsiskiriantys 
iš 8 taršos šaltinių: 001, 003, 005, 007, 009, 011, 013 ir 014. 

Tvartas 3 skirtas mėsinių kiaulių penėjimui, čia įrengta 1050 vietų penimoms kiaulėms laikyti. 
Tvarte iš viso yra 7 ventiliatoriai (t.š. 015-021), tačiau vienu metu dirba 4 ventiliatoriai. Todėl 
skaičiuojant taršą vertinami teršalai, išsiskiriantys iš 4 taršos šaltinių: 015, 017, 019, 021. 

Tvartas 4 skirtas mėsinių kiaulių penėjimui, čia įrengta 1050 vietų penimoms kiaulėms laikyti. 
Tvarte iš viso yra 7 ventiliatoriai (t.š. 022-028), tačiau vienu metu dirba 4 ventiliatoriai. Todėl 
skaičiuojant taršą vertinami teršalai, išsiskiriantys iš 4 taršos šaltinių: 022, 024, 026, 028. 

Tvartas 5 skirtas mėsinių kiaulių penėjimui, čia įrengta 1050 vietų penimoms kiaulėms laikyti. 
Tvarte iš viso yra 7 ventiliatoriai (t.š. 029-035), tačiau vienu metu dirba 4 ventiliatoriai. Todėl 
skaičiuojant taršą vertinami teršalai, išsiskiriantys iš 4 taršos šaltinių: 029, 031, 033, 035. 

Tvartas 6 skirtas mėsinių kiaulių penėjimui, čia įrengta 1050 vietų penimoms kiaulėms laikyti. 
Tvarte iš viso yra 7 ventiliatoriai (t.š. 036-042), tačiau vienu metu dirba 4 ventiliatoriai. Todėl 
skaičiuojant taršą vertinami teršalai, išsiskiriantys iš 4 taršos šaltinių: 036, 038, 040, 042. 

Mėšlo laikymas. Iš kiaulių tvartų skystasis mėšlas perpumpuojamas į lagūnos tipo rezervuarą, 
kurio talpa 7600 m3 (t. š. 602). Rezervuaras įrengtas su dviem sluoksniais hidroizoliacinių 
geomembranų bei vienu geomembranos plaukiojančiu sluoksniu, kad sumažintų amoniako 
garavimą bei kvapų išsiskyrimą. Esant aukštai oro temperatūrai lagūnoje pakyla slėgis ir per 
alsuoklį tam tikrais laiko momentais išmetamas nedidelis kiekis amoniako ir LOJ. Kadangi 
lagūna uždengta nepralaidžia geomembrana, tarša į aplinkos orą minimali, į aplinką patenka 
iki 2 % teršalų. 

Šilumos gamyba. Šilumos gamybai padalinyje naudojamos suskystintos dujos. Suskystintos 
dujos naudojamos po dezinfekcijos momentiniam tvartų  džiovinimui ir sušildymui dujiniais 
šildytuvais (26 vnt., 33 kW galios), buitinių patalpų šildymui dujiniu šildytuvu Vaillant (100 
kW galios) ir katilinėje karšto vandens gamybai deginant suskystintas dujas dviejuose katiluose 
Therm Duo 50 T (po 100 kW galios). Deginant suskystintas dujas į  aplinkos orą išsiskiria 
anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), sieros dioksidas (A) ir kietosios dalelės (A). 

Degimo produktai iš tvartuose naudojamų mobilių šildytuvų patenka į tvarto vidų ir pasišalina 
į aplinkos orą per tvartų stoginius ventiliatorius. Per metus mobiliuose šildytuvuose 
sudeginama apie 35,6 t suskystintų dujų. 

Buitinės patalpos yra apšildomos dujiniu šildytuvu Vaillant. Yra vienas sieninis aplinkos oro 
taršos šaltinis 043, 2,40 m aukštyje ir 0,06 m pločio. Per metus buitinių patalpų šildymui 
sunaudojama apie 7,2 t suskystintų dujų. 
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Katilinėje sumontuoti du katilai Therm Duo 50 T), kuriais yra apšildomas tvartas 1. Katilinėje 
yra du sieniniai taršos šaltiniai 044 ir 045, 2,50 m aukštyje, 0,08 m pločio. Per metus katilinėje 
sunaudojama apie 7,2 t suskystintų dujų. 

Suvirinimas. Suvirinimo darbai atliekami vienu elektrinio suvirinimo aparatu visoje padalinio 
teritorijoje (t. š. 601). Suvirinimui naudojami elektrodai AV-31. Per metus sunaudojama iki 25 
kg elektrodų. Į aplinkos orą išsiskiria geležis ir jos junginiai, mangano oksidai.  

 
ORO TARŠOS ŠALTINIAI ĮGYVENDINUS PŪV 

Kiaulių auginimas tvartuose. Planuojama, kad įgyvendinus PŪV bus eksploatuojami visi 
komplekso teritorijoje esantys 8 vnt. tvartai. Juose bus įrengta 1650 vietų nujunkytiems 
paršeliams iki 3 mėn. ir 6300 vietų penimoms kiaulėms. Numatoma, kad remontuojant šiuo 
metu nenaudojamus tvartus 14...16 juose bus įrengta po 7 išmetamosios ventiliacijos angas, 
kuriose bus sumontuoti ventiliatoriai, analogiški šiuo metu naudojamiems esamuose tvartuose. 
Taip pat numatoma, kad įgyvendinus PŪV visuose esamuose tvartuose nuolat veiks ne tik šiuo 
metu eksploatuojami ventiliatoriai, bet ir esami atsarginiai. Tai turės teigiamos įtakos išmetamo 
oro srauto tolygesniam pasiskirstymui. Taigi, įgyvendinus PŪV iš viso tvartuose veiks 63 vnt. 
ventiliatorių. 

Tvartas 1 skirtas paršelių auginimui iki 3 mėn., čia bus 825 vietos paršeliams laikyti. Tvarte iš 
viso veiks 14 ventiliatorių (t.š. 001...014). 

Tvartas 3 skirtas mėsinių kiaulių penėjimui, čia bus kaip ir šiuo metu 1050 vietų penimoms 
kiaulėms laikyti. Tvarte iš viso veiks 7 ventiliatoriai (t.š. 015...021). 

Tvartas 4 skirtas mėsinių kiaulių penėjimui, čia bus kaip ir šiuo metu 1050 vietų penimoms 
kiaulėms laikyti. Tvarte iš viso veiks 7 ventiliatoriai (t.š. 022...028). 

Tvartas 5 skirtas mėsinių kiaulių penėjimui, čia bus kaip ir šiuo metu 1050 vietų penimoms 
kiaulėms laikyti. Tvarte iš viso veiks 7 ventiliatoriai (t.š. 029...035). 

Tvartas 6 skirtas mėsinių kiaulių penėjimui, čia bus kaip ir šiuo metu 1050 vietų penimoms 
kiaulėms laikyti. Tvarte iš viso veiks 7 ventiliatoriai (t.š. 036...042). 

Tvartas 16 skirtas mėsinių kiaulių penėjimui, čia bus įrengta 1050 vietų penimoms kiaulėms 
laikyti. Tvarte iš viso veiks 7 ventiliatoriai (t.š. 046...052). 

Tvartas 15 skirtas mėsinių kiaulių penėjimui, čia bus įrengta 1050 vietų penimoms kiaulėms 
laikyti. Tvarte iš viso veiks 7 ventiliatoriai (t.š. 053...059). 

Tvartas 14 skirtas paršelių auginimui iki 3 mėn., čia bus įrengtos 825 vietos paršeliams laikyti. 
Tvarte iš viso veiks 7 ventiliatoriai (t.š. 060...066). 
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Įgyvendinus PŪV visuose kiaulių tvartuose amoniako ir nemalonių kvapų prevencijai 
numatoma naudoti priemones: purškiamą biostabilizatorių Poliflock BTS ir pašarinius priedus 
su benzoine rūgštimi. Bendras šių taršos mažinimo priemonių efektyvumas – 77,5 %. 

Mėšlo laikymas. Iš kiaulių tvartų skystasis mėšlas kaip ir šiuo metu bus perpumpuojamas į 
lagūnos tipo rezervuarą (t. š. 602). Įgyvendinus PŪV dėl kiaulių tvartuose naudojamo 
biostabilizatoriaus mėšlo kaupimo metu amoniako emisijos sumažės 40 %. 

Šilumos gamyba. Įgyvendinus PŪV, kiaulių tvartų momentiniam sušildymui per metus 
mobiliuose šildytuvuose bus sudeginama apie 50,0 t suskystintų dujų. Degimo produktai 
pasišalina į aplinkos orą per tvartų stoginius ventiliatorius. 

Buitinių patalpų šildymas nesikeis. Buitinės patalpos bus apšildomos dujiniu šildytuvu Vaillant 
(t.š. 043). Per metus buitinių patalpų šildymui bus sunaudojama apie 7,2 t suskystintų dujų. 

Katilinės veikla nesikeis. Katilinėje sumontuoti du katilai Therm Duo 50 T (t.š. 044 ir 045), 
kuriais yra apšildomas tvartas 1. Per metus katilinėje bus sunaudojama apie 7,2 t suskystintų 
dujų. 

Suvirinimas. Suvirinimo darbai atliekami vienu elektrinio suvirinimo aparatu visoje padalinio 
teritorijoje (t. š. 601). Įgyvendinus PŪV suvirinimui bus sunaudojama iki 30 kg elektrodų.  

UAB „Idavang“ Šeduvos padalinio gamybinėje teritorijoje esamų taršos šaltinių fiziniai 
duomenys pateikiami 3.3 lentelėje, planuojamų taršos šaltinių įgyvendinus PŪV fiziniai 
duomenys pateikiami 3.4 lentelėje. Esamų ir planuojamų taršos šaltinių išsidėstymas 
gamybinėje teritorijoje pateikiamas 20 pav. 
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3.3 lentelė. Šeduvos padalinio gamybinėje teritorijoje esamų taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 
(matavimo) vietoje teršalų 

išmetimo 
trukmė, 
val./m pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m išmetimo angos 

matmenys, m 
srauto 

greitis, m/s temperatūra, ˚C 
tūrio 

debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 001 

X 6175609 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485819 

1  tvarto ventiliacinė 
anga 003 

X 6175627 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485808 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 005 

X 6175647 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485798 

1  tvarto ventiliacinė 
anga 007 

X 6175667 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485787 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 009 

X 6175615 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485811 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 011 

X 6175636 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485801 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 013 

X 6175640 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485806 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 014 

X 6175666 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485785 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 015 

X 6175645 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485699 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 017 

X 6175675 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485688 
019 X 6175695 6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 
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Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 
(matavimo) vietoje teršalų 

išmetimo 
trukmė, 
val./m pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m išmetimo angos 

matmenys, m 
srauto 

greitis, m/s temperatūra, ˚C 
tūrio 

debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 tvarto ventiliacinė 

anga Y 485678 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 021 

X 6175715 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485667 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 022 

X 6175674 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485736 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 024 

X 6175694 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485725 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 026 

X 6175713 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485715 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 028 

X 6175733 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485704 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 029 

X 6175693 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485772 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 031 

X 6175713 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485762 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 033 

X 6175733 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485751 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 035 

X 6175751 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485741 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 036 

X 6175713 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485809 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 038 

X 6175732 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485799 



UAB „IDAVANG“ ŠEDUVOS PADALINIO TVARTŲ REKONSTRUKCIJOS PRITAIKANT JUOS GYVULIŲ AUGINIMUI PAV ATASKAITA 

 
 81 

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 
(matavimo) vietoje teršalų 

išmetimo 
trukmė, 
val./m pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m išmetimo angos 

matmenys, m 
srauto 

greitis, m/s temperatūra, ˚C 
tūrio 

debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 040 

X 6175751 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485789 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 042 

X 6175751 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485789 

Buitinių patalpų 
ventiliacinė anga 043 

X 6175660 
2,4 0,06 3 0 0,01 8760 

Y 485881 

Katilinės ventiliacinė 
anga 044 

X 6175659 
2,5 0,08 3 0 0,02 8760 

Y 485772 

Katilinės ventiliacinė 
anga 045 

X 6175663 
2,5 0,08 3 0 0,02 8760 

Y 485778 

neorganizuotas 601 
X 6175674 

10 0,5 5 0 0,981 70 
Y 485771 

neorganizuotas 602 
X 6175648 

10 0,5 5 0 0,981 8760 
Y 485823 



 
  

3.4 lentelė. Taršos šaltinių fiziniai duomenys įgyvendinus PŪV 

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 
(matavimo) vietoje 

teršalų 
išmetimo 
trukmė, 
val./m pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m išmetimo angos 

matmenys, m 
srauto 

greitis, m/s temperatūra, ˚C tūrio debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 001 

X 6175609 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485819 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 002 

X 6175616 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485813 

1  tvarto ventiliacinė 
anga 003 

X 6175627 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485808 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 004 

X 6175637 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485803 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 005 

X 6175647 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485798 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 006 

X 6175657 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485793 

1  tvarto ventiliacinė 
anga 007 

X 6175667 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485787 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 008 

X 6175605 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485816 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 009 

X 6175615 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485811 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 010 

X 6175625 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485806 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 011 

X 6175636 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485801 
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Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 
(matavimo) vietoje 

teršalų 
išmetimo 
trukmė, 
val./m pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m išmetimo angos 

matmenys, m 
srauto 

greitis, m/s temperatūra, ˚C tūrio debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 012 

X 6175646 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485795 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 013 

X 6175640 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485806 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 014 

X 6175666 
6,5 0,7 4,3 18 1,66 8760 

Y 485785 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 015 

X 6175645 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485699 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 016 

X 6175665 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485693 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 017 

X 6175675 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485688 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 018 

X 6175685 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485683 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 019 

X 6175695 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485678 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 020 

X 6175705 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485673 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 021 

X 6175715 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485667 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 022 

X 6175674 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485736 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 023 

X 6175684 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485730 
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Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 
(matavimo) vietoje 

teršalų 
išmetimo 
trukmė, 
val./m pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m išmetimo angos 

matmenys, m 
srauto 

greitis, m/s temperatūra, ˚C tūrio debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 024 

X 6175694 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485725 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 025 

X 6175704 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485719 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 026 

X 6175713 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485715 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 027 

X 6175723 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485710 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 028 

X 6175733 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485704 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 029 

X 6175693 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485772 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 030 

X 6175703 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485767 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 031 

X 6175713 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485762 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 032 

X 6175723 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485756 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 033 

X 6175733 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485751 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 034 

X 6175747 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485747 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 035 

X 6175751 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485741 
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Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 
(matavimo) vietoje 

teršalų 
išmetimo 
trukmė, 
val./m pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m išmetimo angos 

matmenys, m 
srauto 

greitis, m/s temperatūra, ˚C tūrio debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 036 

X 6175713 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485809 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 037 

X 6175723 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485804 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 038 

X 6175732 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485799 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 039 

X 6175744 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485794 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 040 

X 6175751 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485789 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 041 

X 6175761 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485784 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 042 

X 6175751 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485789 

16 tvarto ventiliacinė 
anga 046 

X 6175571 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485742 

16 tvarto ventiliacinė 
anga 047 

X 6175578 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485738 

16 tvarto ventiliacinė 
anga 048 

X 6175585 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485735 

16 tvarto ventiliacinė 
anga 049 

X 6175596 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485729 

16 tvarto ventiliacinė 
anga 050 

X 6175611 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485721 
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Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 
(matavimo) vietoje 

teršalų 
išmetimo 
trukmė, 
val./m pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m išmetimo angos 

matmenys, m 
srauto 

greitis, m/s temperatūra, ˚C tūrio debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 tvarto ventiliacinė 
anga 051 

X 6175616 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485719 

16 tvarto ventiliacinė 
anga 052 

X 6175625 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485714 

15 tvarto ventiliacinė 
anga 053 

X 6175586 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485765 

15 tvarto ventiliacinė 
anga 054 

X 6175590 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485763 

15 tvarto ventiliacinė 
anga 055 

X 6175597 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485760 

15 tvarto ventiliacinė 
anga 056 

X 6175611 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485753 

15 tvarto ventiliacinė 
anga 057 

X 6175623 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485746 

15 tvarto ventiliacinė 
anga 058 

X 6175629 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485744 

15 tvarto ventiliacinė 
anga 059 

X 6175637 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485739 

14 tvarto ventiliacinė 
anga 060 

X 6175595 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485788 

14 tvarto ventiliacinė 
anga 061 

X 6175602  
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485784 

14 tvarto ventiliacinė 
anga 062 

X 6175608 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485781 
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Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 
(matavimo) vietoje 

teršalų 
išmetimo 
trukmė, 
val./m pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m išmetimo angos 

matmenys, m 
srauto 

greitis, m/s temperatūra, ˚C tūrio debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 tvarto ventiliacinė 
anga 063 

X 6175623 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485773 

14 tvarto ventiliacinė 
anga 064 

X 6175635 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485767 

14 tvarto ventiliacinė 
anga 065 

X 6175640 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485764 

14 tvarto ventiliacinė 
anga 066 

X 6175650 
6,5 0,7 8,3 18 3,19 8760 

Y 485759 

Buitinių patalpų 
ventiliacinė anga 043 

X 6175660 
2,4 0,06 3 0 0,01 8760 

Y 485881 

Katilinės ventiliacinė 
anga 044 

X 6175659 
2,5 0,08 3 0 0,02 8760 

Y 485772 

Katilinės ventiliacinė 
anga 045 

X 6175663 
2,5 0,08 3 0 0,02 8760 

Y 485778 

neorganizuotas 601 
X 6175674 

10 0,5 5 0 0,981 70 
Y 485771 

neorganizuotas 602 
X 6175648 

10 0,5 5 0 0,981 8760 
Y 485823 
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20 pav. Esamų ir planuojamų aplinkos oro taršos šaltinių išsidėstymas gamybinėje teritorijoje 

 

Iš stacionarių oro taršos šaltinių išmetami teršalai 

Skaičiavimo metodikos. Į aplinkos orą išmetamų teršalų įgyvendinus PŪV skaičiavimai atlikti 
vadovaujantis UAB „Idavang” Šeduvos padalinio aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų 
teršalų inventorizacijos ataskaitoje, priimtoje AAA 2020-10-09 Nr. (30.1)-A4E-8902, 
pateikiamomis skaičiavimo metodikomis: 

 tarša iš gyvulių tvartų ir mėšlidės aplinkos orą apskaičiuota pagal Europos aplinkos 
agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodiką (anglų kalba – EMEP/EEA 
Air pollutant emission inventory guidebook), įrašytą į Aplinkos ministro patvirtintą 
Metodikų sąrašą. Skaičiavimuose remtasi metodikos skyriuje 3. Agriculture / 3.B 
Manure management 2019 pateiktais teršalų emisijos faktoriais; 

 šilumos gamybos metu išsiskiriantys teršalai apskaičiuoti pagal Europos aplinkos 
agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos skyriuje 1. Energy/ 1.A 
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Combustion/ 1. A. 4 Small Combustion 2019 Tier 1 pateiktais teršalų emisijos 
faktoriais; 

 teršiančių medžiagų kiekis, išsiskiriantis atliekant suvirinimo darbus, apskaičiuotas 
pagal Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių įrenginių, 
normatyvinių rodiklių mašinų gamybos ir karinio-pramoninio komplekso įmonėms, 
normatyvinių rodiklių 7.1 lentelėje pateiktus palyginamuosius išsiskyrimo koeficientus. 

Oro taršos ir kvapų prevencijos ir mažinimo priemonės. Kiaulių komplekse susidarantis 
skystasis mėšlas laikomas lagūnos tipo rezervuare. Mėšlo paviršių dengia plaukiojantis 1,5 mm 
storio geomembranos sluoksnis. Dėl lagūnos uždengimo plaukiojančia geomembranos danga į 
orą išsiskiria 2 % teršalų. 

Įgyvendinus PŪV visuose kiaulių tvartuose amoniako ir nemalonių kvapų prevencijai 
numatoma naudoti priemonė - purškiamas biostabilizatorius Poliflock BTS. Kvapų 
biostabilizatorius yra produktas, mažinantis nuo gyvulių mėšlo sklindančius kvapus, efektyvi 
priemonė, skatinanti natūraliai aplinkoje besivystančių mikroorganizmų, skaidančių amoniaką 
ir kitus teršalus, vystymąsi. Priemonės efektyvumas – 70 %. Dėl kiaulių tvartuose naudojamo 
biostabilizatoriaus mėšlo kaupimo metu amoniako emisijos sumažės 40 %. Taip pat į pašarus 
dedama benzoinė rūgštis, kuri amoniako koncentracijas sumažinanti  25 %. Bendras naudojamų 
taršos mažinimo priemonių efektyvumas - 77,5 %. 

Detalesnė informacija apie priemones pateikiama 3.2.3 punkte. Biostabilizatoriaus ir pašarų 
priedų veiksmingumą pagrindžiantys dokumentai ir naudojimo instrukcijos pateikiami 4 
PRIEDE.  

Į aplinkos orą išmetamų teršalų įgyvendinus PŪV skaičiavimai pateikiami 4 PRIEDE. Esamos 
Šeduvos padalinio gamybinėje teritorijoje esančių stacionarių taršos šaltinių išmetamos taršos 
suvestiniai duomenys (pagal inventorizacijos ataskaitą, priimtą AAA 2020-10-09 Nr. (30.1)-
A4E-8902 ir esamą TIPK leidimą Nr. R-97) pateikiami 3.5 lentelėje. Planuojamos taršos 
įgyvendinus PŪV suvestiniai duomenys pateikiami 3.6 lentelėje. Pasiūlymai dėl leistinos 
taršos į aplinkos orą normatyvų nustatymo pateikiami 3.7 lentelėje. 
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3.5 lentelė. Esama tarša į aplinkos orą 

Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 001 

amoniakas 134 g/s 0,0110 0,0110 0,3471 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0011 0,0011 0,0338 
LOJ 308 g/s 0,00001 0,00001 0,0002 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 003 

amoniakas 134 g/s 0,0110 0,0110 0,3471 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0011 0,0011 0,0338 
LOJ 308 g/s 0,00001 0,00001 0,0002 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 005 

amoniakas 134 g/s 0,0110 0,0110 0,3471 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0011 0,0011 0,0338 
LOJ 308 g/s 0,00001 0,00001 0,0002 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 007 

amoniakas 134 g/s 0,0110 0,0110 0,3471 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0011 0,0011 0,0338 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
LOJ 308 g/s 0,000007 0,000007 0,0002 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 009 

amoniakas 134 g/s 0,0110 0,0110 0,3471 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0011 0,0011 0,0338 
LOJ 308 g/s 0,000007 0,000007 0,0002 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 011 

amoniakas 134 g/s 0,0110 0,0110 0,3471 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0011 0,0011 0,0338 
LOJ 308 g/s 0,000007 0,000007 0,0002 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 013 

amoniakas 134 g/s 0,0110 0,0110 0,3471 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0011 0,0011 0,0338 
LOJ 308 g/s 0,000007 0,000007 0,0002 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 014 

amoniakas 134 g/s 0,0110 0,0110 0,3471 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0011 0,0011 0,0338 
LOJ 308 g/s 0,000007 0,000007 0,0002 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 3 
tvartas 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 015 

amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 3 
tvartas 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 017 

amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 3 
tvartas 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 019 

amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 3 
tvartas 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 021 

amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 4 
tvartas 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 022 

amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 4 
tvartas 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 024 

amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1005 Penimų kiaulių 4 
tvartas 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 026 

amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 4 
tvartas 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 028 

amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 5 
tvartas 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 029 

amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 5 
tvartas 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 031 

amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 5 
tvartas 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 033 

amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 5 
tvartas 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 035 

amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 6 
tvartas 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 036 

amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 038 amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Penimų kiaulių 6 
tvartas 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 

kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 6 
tvartas 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 040 

amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 6 
tvartas 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 042 

amoniakas 134 g/s 0,0231 0,0231 0,7289 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0087 0,0087 0,2756 
LOJ 308 g/s 0,000014 0,000014 0,0004 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0002 0,0002 0,0075 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0001 0,0001 0,0023 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0041 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000005 0,000005 0,0001 

1005 Skysto mėšlo laikymas 
uždarame rezervuare 

Rezervuaro 
alsuoklis 602 

amoniakas 134 g/s 0,0029 0,0029 0,0909 
LOJ 308 g/s 0,000002 0,000002 0,0001 

  Iš viso pagal veiklos rūšį: 19,5572 

020302 Buitinės patalpos Buitinių patalpų 
ventiliacinė anga 043 anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 

azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00072 0,00072 0,0227 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00082 0,00082 0,0260 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,00002 0,00002 0,0005 

020302 Katilinė 

Katilinės 
ventiliacinė anga 044 

anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,00002 0,00002 0,0006 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00036 0,00036 0,0114 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00041 0,00041 0,0130 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,00001 0,00001 0,0002 

Katilinės 
ventiliacinė anga 045 

anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,00002 0,00002 0,0006 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00036 0,00036 0,0114 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00041 0,00041 0,0130 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,00001 0,00001 0,0002 

  Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,1009 

1202 Suvirinimas El.suvirinimo 
aparatas 601 

geležis ir jos junginiai 3113 g/s 0,0005 0,0005 0,00014 
mangano oksidai  3516 g/s 0,00005 0,00005 0,000013 

  Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,00015 

     Iš viso įrenginiui: 19,6582 
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3.6 lentelė. Tarša į aplinkos orą įgyvendinus PŪV 

Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 001 

amoniakas 134 g/s 0,0012 0,0012 0,0368 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0159 
LOJ 308 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 002 

amoniakas 134 g/s 0,0012 0,0012 0,0368 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0159 
LOJ 308 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 003 

amoniakas 134 g/s 0,0012 0,0012 0,0368 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0159 
LOJ 308 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 004 

amoniakas 134 g/s 0,0012 0,0012 0,0368 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0159 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LOJ 308 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,00013 0,00013 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 005 

amoniakas 134 g/s 0,0012 0,0012 0,0368 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0159 
LOJ 308 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 006 

amoniakas 134 g/s 0,0012 0,0012 0,0368 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0159 
LOJ 308 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 007 

amoniakas 134 g/s 0,0012 0,0012 0,0368 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0159 
LOJ 308 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 008 

amoniakas 134 g/s 0,0012 0,0012 0,0368 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0159 
LOJ 308 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 009 

amoniakas 134 g/s 0,0012 0,0012 0,0368 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0159 
LOJ 308 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0000 0,0000 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 010 

amoniakas 134 g/s 0,0012 0,0012 0,0368 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0159 
LOJ 308 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 011 

amoniakas 134 g/s 0,0012 0,0012 0,0368 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0159 
LOJ 308 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 012 

amoniakas 134 g/s 0,0012 0,0012 0,0368 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0159 
LOJ 308 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 013 

amoniakas 134 g/s 0,0012 0,0012 0,0368 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0159 
LOJ 308 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 

1 tvarto ventiliacinė 
anga 014 

amoniakas 134 g/s 0,0012 0,0012 0,0368 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0005 0,0005 0,0159 
LOJ 308 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1005 Penimų kiaulių 3 
tvartas 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 015 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 3 
tvartas 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 016 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 3 
tvartas 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 017 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 3 
tvartas 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 018 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 3 
tvartas 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 019 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 3 
tvartas 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 020 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 3 
tvartas 

3 tvarto ventiliacinė 
anga 021 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 022 amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Penimų kiaulių 4 
tvartas 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 

kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 4 
tvartas 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 023 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 4 
tvartas 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 024 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 4 
tvartas 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 025 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 4 
tvartas 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 026 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 4 
tvartas 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 027 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 4 
tvartas 

4 tvarto ventiliacinė 
anga 028 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 5 
tvartas 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 029 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 5 
tvartas 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 030 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 5 
tvartas 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 031 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 5 
tvartas 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 032 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 



UAB „IDAVANG“ ŠEDUVOS PADALINIO TVARTŲ REKONSTRUKCIJOS PRITAIKANT JUOS GYVULIŲ AUGINIMUI PAV ATASKAITA 

 
 107 

Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 5 
tvartas 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 033 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 5 
tvartas 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 034 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 5 
tvartas 

5 tvarto ventiliacinė 
anga 035 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 6 
tvartas 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 036 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 6 
tvartas 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 037 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,000069 0,000069 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 6 
tvartas 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 038 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 6 
tvartas 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 039 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1005 Penimų kiaulių 6 
tvartas 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 040 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 6 
tvartas 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 041 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 6 
tvartas 

6 tvarto ventiliacinė 
anga 042 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0001 0,0001 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 16 
tvartas 

16 tvarto ventiliacinė 
anga 046 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 16 
tvartas 

16 tvarto ventiliacinė 
anga 047 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 16 
tvartas 

16 tvarto ventiliacinė 
anga 048 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 16 
tvartas 

16 tvarto ventiliacinė 
anga 049 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 050 amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Penimų kiaulių 16 
tvartas 

16 tvarto ventiliacinė 
anga 

kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 16 
tvartas 

16 tvarto ventiliacinė 
anga 051 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 16 
tvartas 

16 tvarto ventiliacinė 
anga 052 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 15 
tvartas 

15 tvarto ventiliacinė 
anga 053 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 15 
tvartas 

15 tvarto ventiliacinė 
anga 054 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 15 
tvartas 

15 tvarto ventiliacinė 
anga 055 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 15 
tvartas 

15 tvarto ventiliacinė 
anga 056 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 15 
tvartas 

15 tvarto ventiliacinė 
anga 057 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 15 
tvartas 

15 tvarto ventiliacinė 
anga 058 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 15 
tvartas 

15 tvarto ventiliacinė 
anga 059 

amoniakas 134 g/s 0,0030 0,0030 0,0937 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0050 0,0050 0,1575 
LOJ 308 g/s 0,000008 0,000008 0,0003 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 14 
tvartas 

14 tvarto ventiliacinė 
anga 060 

amoniakas 134 g/s 0,0023 0,0023 0,0736 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0318 
LOJ 308 g/s 0,000006 0,000006 0,0002 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 14 
tvartas 

14 tvarto ventiliacinė 
anga 061 

amoniakas 134 g/s 0,0023 0,0023 0,0736 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0318 
LOJ 308 g/s 0,000006 0,000006 0,0002 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 14 
tvartas 

14 tvarto ventiliacinė 
anga 062 

amoniakas 134 g/s 0,0023 0,0023 0,0736 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0318 
LOJ 308 g/s 0,000006 0,000006 0,0002 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 14 
tvartas 

14 tvarto ventiliacinė 
anga 063 

amoniakas 134 g/s 0,0023 0,0023 0,0736 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0318 
LOJ 308 g/s 0,000006 0,000006 0,0002 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 14 
tvartas 

14 tvarto ventiliacinė 
anga 064 

amoniakas 134 g/s 0,0023 0,0023 0,0736 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0318 
LOJ 308 g/s 0,000006 0,000006 0,0002 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 14 
tvartas 

14 tvarto ventiliacinė 
anga 065 

amoniakas 134 g/s 0,0023 0,0023 0,0736 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0318 
LOJ 308 g/s 0,000006 0,000006 0,0002 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 Penimų kiaulių 14 
tvartas 

14 tvarto ventiliacinė 
anga 066 

amoniakas 134 g/s 0,0023 0,0023 0,0736 
kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0010 0,0010 0,0318 
LOJ 308 g/s 0,000006 0,000006 0,0002 
anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0001 0,0001 0,0040 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00007 0,00007 0,0022 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

1005 
Skysto mėšlo 

laikymas uždarame 
rezervuare 

Rezervuaro alsuoklis 602 
amoniakas 134 g/s 0,0026 0,0026 0,0834 

LOJ 308 g/s 0,000003 0,000003 0,0001 

  Iš viso pagal veiklos rūšį: 12,5985 

020302 Buitinės patalpos Buitinių patalpų 
ventiliacinė anga 043 

anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,00004 0,00004 0,0012 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00072 0,00072 0,0227 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00082 0,00082 0,0260 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,00002 0,00002 0,0005 
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Veiklos 
rūšies 
kodas 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/metus vnt. vidut. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

020302 Katilinė 

Katilinės ventiliacinė 
anga 044 

anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,00002 0,00002 0,0006 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00036 0,00036 0,0114 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00041 0,00041 0,0130 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,00001 0,00001 0,0002 

Katilinės ventiliacinė 
anga 045 

anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,00002 0,00002 0,0006 
azoto oksidai (A) 250 g/s 0,00036 0,00036 0,0114 
sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,00041 0,00041 0,0130 
kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,00001 0,00001 0,0002 

  Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,1009 

1202 Suvirinimas El.suvirinimo 
aparatas 601 

geležis ir jos junginiai 3113 g/s 0,0006 0,0006 0,00016 
mangano oksidai  3516 g/s 0,00006 0,00006 0,000016 

  Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,00018 

 Iš viso įrenginiui: 12,6995 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3.7 lentelė. Pasiūlymai dėl leistinos taršos į aplinkos orą normatyvų nustatymo (vertinti tik gamybinėje 
teritorijoje esantys stacionarūs taršos šaltiniai) 

Teršalo pavadinimas Teršalo 
kodas 

Esama 
tarša, t/m. 

Numatoma tarša – siūlomi leistinos taršos 
normatyvai  

vienkartinė 
metinė, t/m. 

vnt. dydis 

1 2 3 4 5 6 

Anglies monoksidas (A) 177 0,1831 g/s 0,0081 0,2562 

Azoto oksidai (A) 250 0,1008 g/s 0,0039 0,1232 

Kietosios dalelės: XXXXXXX 4,6846 XXXXXX XXXXXX 7,0665 

Kietosios dalelės (A) 6493 0,0046 g/s 0,0002 0,0060 

Kietosios dalelės (C) 4281 4,6800 g/s 0,2239 7,0605 

Sieros dioksidas (A) 1753 0,1497 g/s 0,0060 0,1892 

LOJ 308 0,0089 g/s 0,0004 0,0136 

Kiti teršalai (abėcėlės 
tvarka): XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

Amoniakas 134 14,5311 g/s 0,1602 5,0507 

Geležis ir jos junginiai 3113 0,00014 g/s 0,0006 0,00016 

Mangano oksidai  3516 0,000013 g/s 0,00006 0,000016 

Iš viso: XXXXXXX 19,6582 XXXXXX XXXXXX 12,6995 

 

Taigi, dėl numatomų naudoti papildomų oro taršos prevencijos priemonių įgyvendinus PŪV iš 
gamybinėje teritorijoje esančių stacionarių taršos šaltinių į aplinką bus išmetama 35,4 % mažiau 
teršalų nei esamoje veikloje. 

Laukų tręšimo metu išsiskiriantys teršalai 

Į atmosferą išmetamų teršalų laukų tręšimo metu (neorganizuotas t. š. 603) skaičiavimai atlikti 
vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos 
skyriuje 3. Agriculture / 3.B Manure management 2019 pateiktais teršalų emisijos faktoriais. 

Skystajam mėšlui skleisti laukuose naudojama lengva pračiabarė skleidimo mašina, turinti 
velkamas skleidimo žarnas. Tokia konstrukcija leidžia sumažinti amoniako išsiskyrimą 30 % 
(ES GPGB informacinis dokumentas "Geriausi prieinami gamybos būdai intensyvios 
gyvulininkystės įrenginiams" (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive 
Rearing of Poultry and Pigs – toliau BAT) 5.2.7 skyrius). 

Į aplinkos orą išmetamų teršalų įgyvendinus PŪV skaičiavimai pateikiami 4 PRIEDE. Laukų 
tręšimo metu išmetamų oro teršalų esamų ir planuojamų metinių kiekių palyginimas 
pateikiamas 3.8 lentelėje. 
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3.8 lentelė. Išmetamų oro teršalų laukų tręšimo metu metinių kiekių palyginimas 

Teršalai Metiniai oro teršalų kiekiai, t/m. 
pavadinimas kodas Esama tarša Tarša įgyvendinus PŪV 

1 2 3 4 

amoniakas 134 10,2645 15,6929 

LOJ 308 0,0092 0,0140 
VISO: 10,2737 15,7069 

 
Iš mobilių taršos šaltinių išsiskiriantys oro teršalai 

Gamybinėje teritorijoje manevruojančios mobilios transporto priemonės:  

 pašarus vežantis autotransportas atvažiuoja per savaitę 4 kartus (24 t ir 13 t keliamosios 
galios), įgyvendinus PŪV - 6 kartus; 

 kiaulių pervežimas teritorijoje vyksta 1 kartą per savaitę – traktorius Belarus MTZ 82 
su priekaba TRV885 atlieka 4 gyvulių pakrovimus, įgyvendinus PŪV – 6 pakrovimus; 

 kritusios kiaulės transportuojamos teritorijoje į surinkimo vietą Bobcat S175, 
keliamosios galios 0,860 t.  

 laukų tręšimo metu ūkininkai atvyksta savo transporto priemonėmis išsivežti skystojo 
mėšlo, traktoriai su cisternomis 16 t talpos. 

Transportas po teritoriją manevruoja nuo ryto 7 val. iki vakaro 19 val., vienu metu daugiausia 
gali veikti 4 autotransporto priemonės. Naudojamas kuras – dyzelinas. Tiek šiuo metu, tiek 
įgyvendinus PŪV, momentiniai teršalų išmetimai iš mobilių transporto priemonių teritorijoje 
tokie patys,  metiniai - numatomi didesni. Į atmosferą išmetamų teršalų iš mobilių transporto 
priemonių, manevruojančių po gamybinę teritoriją, skaičiavimai atlikti vadovaujantis Europos 
aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos skyriuje 1. Energy / 1. 
A Combustion / 1.A.3.b.i-iv Road transport 2019 pateiktais teršalų emisijos faktoriais. 

Transporto priemonių judėjimo gamybinėje teritorijoje schema pateikiama 21 pav. Į aplinkos 
orą išmetamų teršalų iš mobilių transporto priemonių gamybinėje teritorijoje įgyvendinus PŪV 
skaičiavimai pateikiami 4 PRIEDE. Esamų ir planuojamų teršalų kiekių palyginimas 
pateikiamas 3.9 lentelėje. 

3.9 lentelė. Gamybinėje teritorijoje manevruojančio autotransporto išmetamų oro teršalų kiekių palyginimas 

Teršalas Momentinė tarša, g/s Metinė tarša, t/m. 
Esama Planuojama 

1 2 3 4 
CO 0,0010 0,0021 0,0031 
LOJ 0,0002 0,0005 0,0008 
NOx 0,0039 0,0091 0,0136 
KD 0,0001 0,0003 0,0004 

Viso: 0,0120 0,0180 
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21 pav. Autotransporto judėjimo teritorijoje schema 

3.2.3. Poveikio sumažinimo priemonės 

Kiaulių komplekse susidarantis skystasis mėšlas laikomas lagūnos tipo rezervuare. Mėšlo 
paviršių dengia plaukiojantis 1,5 mm storio geomembranos sluoksnis. Priemonė atitinka Mėšlo 
ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo 9 p. reikalavimą dėl mėšlo ir srutų 
kaupimo įrenginių uždengimo. Įvairių šalių mokslinių tyrimų duomenimis, tokios dangos dėka 
amoniako emisijos į aplinką sumažėja nuo 90 iki 99 % (BAT 4.167 lentelė, 554 psl.). Šeduvos 
padalinyje skaičiuojant į aplinkos orą išsiskiriančius teršalus priimta, kad dėl lagūnos 
uždengimo plaukiojančia geomembranos danga, į orą išsiskiria 2 % teršalų. 

Įmonė, atsakingai vertindama gyvulininkystės veiklos įtaką apylinkių oro kokybei, 
įgyvendinus PŪV visuose tvartuose naudos priemones amoniako ir kvapų prevencijai: 
purškiamą biostabilizatorių Poliflock BTS ir pašarinius priedus su benzoine rūgštimi:  

 biostabilizatorius Poliflock BTS - tai yra produktas mažinantis nuo gyvulių mėšlo 
sklindančius kvapus, skatinantis gyvulių mėšle natūraliai besiveisiančių 
mikroorganizmų, skaidančių amoniaką, aktyvumą. Priemonės efektyvumas – 70 %. 
Biostabilizatorius sudarytas iš fermentuotų augalinių darinių, dumblių, mikroelementų, 
enzimų. Produktas aplinkoje pilnai biodegraduoja, t.y. pilnai suskaidomas. Įgyvendinus 
PŪV dėl kiaulių tvartuose naudojamo biostabilizatoriaus mėšlo kaupimo metu 
amoniako emisijos sumažės 40 %. 
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 pašarų papildai su benzoine rūgštimi žymiai sumažina kiaulių šlapimo pH. Sumažinus 
susidarančių srutų (mėšlo) pH, sumažinami amoniako išmetimai iš kiaulių auginimo 
tvartų. Tai ne tik pagerina gyvūnų laikymo sąlygas, bet ir sumažina amoniako ir kvapų 
išskyrimą iš tvartų į aplinkos orą iki 39 % (vidutiniškai 25 %). Benzoinės rūgšties 
poveikis yra pagrįstas šios medžiagos absorbcija gyvūnų plonosiose žarnose. Kepenyse 
benzoinė rūgštis reaguoja su glicinu - amino rūgštimi, kurios paprastai yra perteklius. 
Šios reakcijos metu susidaro hipurinė rūgštis, kuri ir sumažina šlapimo pH. Esant 
mažesniam pH, bakterijų fermentų (ureazės) veikla sulėtėja ir dėl to sumažėja 
amoniako gamyba iš karbamido mėšle.  

Skaičiuojant iš gyvulių auginimo tvartų išmetamus teršalus priimtas šių abiejų naudojamų 
priemonių suminis efektyvumas 77,5 %: dėl biostabilizatoriaus amoniako sumažėja 70 % (t. y. 
jo lieka 30 % arba 0,3), dėl benzoinės rūgšties amoniako sumažėja 25 % (t. y. jo lieka 75 % 
arba 0,75). Todėl 0,3*0,75=0,225 arba 100-22,5=77,5 %. 

Vietoje benzoinės rūgšties gali būti naudojamas kuris nors kitas gyvuliams naudingas ir sveikas 
pašarų priedas, kurio patvirtintas amoniako mažinimo efektyvumas būtų ne mažesnis. 

Biostabilizatoriaus ir pašarų priedų veiksmingumą pagrindžiantys dokumentai ir naudojimo 
instrukcijos pateikiami 4 PRIEDE.  

3.2.4. Aplinkos oro užterštumo prognozė 

Siekiant įvertinti įmonės esamos ir planuojamos ūkinės veiklos išmetamų oro teršalų įtaką 
aplinkos kokybei UAB „Ekopaslauga“ atliko teršalų pažemio koncentracijų sklaidos 
modeliavimą. PŪV išmetamų oro teršalų ir kvapų sklaidos ataskaita bei Išmetamų aplinkos oro 
teršalų, įvertinus mobilių oro taršos šaltinių įtaką, sklaidos modeliavimo ataskaita pateikiamos 
4 PRIEDE.  

Aplinkos oro teršalų išsisklaidymo skaičiavimo metodika ir programinė įranga. 
Modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.2 (Cambridge Environmental Research 
Consultants Ltd, Didžioji Britanija). ADMS 4.2 modeliavimo sistema įtraukta į Ūkinės veiklos 
poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių sąrašą. ADMS 4.2 yra 
lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos kartos oro 
dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem 
parametrais – ribinio sluoksnio gyliu ir Monin-Obuchov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis 
meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. 
Sistema gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, kvapų 
sklidimą, pastatų ir sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, 
ploto, tūrio ir linijinių taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore 
skaičiuojama pagal vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų 
savybes, taršos šaltinių parametrus.  

Meteorologiniai ir reljefo duomenys naudoti skaičiavimams. Skaičiavimuose naudoti 2014-
2018 m. meteorologiniai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 
Šiaulių meteorologijos stoties duomenys. Dokumentas, patvirtinantis duomenų įsigijimą iš 
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Lietuvos hidrologijos ir meteorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, pateiktas 4 
PRIEDE. Skaičiavimui naudotos vėjo krypties, vėjo greičio, temperatūros ir debesuotumo 
vertės. Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 0,1 m. Aplinkos oro teršalų sklaida 
apskaičiuota 1,7 m aukštyje. 

Vertinti taršos šaltiniai ir teršalai. Modeliavime įvertinti visi gamybinėje teritorijoje 
planuojami stacionarūs taršos šaltiniai ir jų išmetamų teršalų (amoniakas, anglies monoksidas, 
azoto dioksidas, geležis ir jos junginiai, kietosios dalelės, lakieji organiniai junginiai, mangano 
oksidai, sieros dioksidas) maksimalios momentinės koncentracijos (žr. 3.4  lentelė. Tarša į aplinkos 
orą įgyvendinus PŪV). Įvesties duomenys pateikiami PŪV išmetamų oro teršalų ir kvapų sklaidos 
ataskaitos 3 priede. 

Taip pat modeliuojant įvertinti ir mobilūs taršos šaltiniai teritorijoje ir jų išmetami teršalai 
(anglies monoksidas, azoto dioksidas, kietosios dalelės, lakieji organiniai junginiai). Įvesties 
duomenys pateikiami Išmetamų aplinkos oro teršalų, įvertinus mobilių oro taršos šaltinių įtaką, 
sklaidos modeliavimo ataskaitos 3 priede. Pagal Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų 
naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų II skyriaus 8 punktą, 
sklaidos skaičiavimo modelyje kietųjų dalelių emisijos perskaičiavimui į KD10 buvo naudotas 
koeficientas 0,7, o kietųjų dalelių KD10 perskaičiavimui į KD2,5 – 0,5.  

Procentiliai. Siekiant išvengti statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių 
iškraipyti bendrą vaizdą, modeliuojant naudoti procentiliai: 

 Amoniako 24 valandų vidurkio 100-asis procentilis  
 Amoniako valandos 98,5-as procentilis  
 Anglies monoksido 8 valandų slenkančio vidurkio 100-asis procentilis  
 Azoto dioksido 1 valandos 99,8-as procentilis  
 Azoto dioksido metų vidurkis  
 Geležio ir jos junginių 24 valandų vidurkio 100-asis procentilis  
 Kietųjų dalelių KD10 24 valandų 90,4-as procentilis  
 Kietųjų dalelių KD10 metų vidurkis  
 Kietųjų dalelių KD2,5 metų vidurkis  
 Kvapų valandos 98,08-as procentilis  
 Lakiųjų organinių junginių 24 valandų vidurkio 100-asis procentilis  
 Lakiųjų organinių junginių valandos 98,5-as procentilis  
 Mangano oksidų 24 valandų vidurkio 100-asis procentilis  
 Mangano oksidų valandos 98,5-as procentilis  
 Sieros dioksido 1 valandos 99,7-as procentilis  
 Sieros dioksido 24 valandų 99,2-as procentilis  

Oro teršalų pažemio koncentracijų sklaidos modeliavimo rezultatai. Suskaičiuotos 
pagrindinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio 
ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto 
dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis (KD10 ir 
KD2,5) ir ozonu normose. Specifinių aplinkos oro teršalų (NH3 ir angliavandenilių) pažemio 
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koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 
dokumente Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, 
sąrašas ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas 
ir ribinių aplinkos oro užterštumo vertės. Esamos ir planuojamos ūkinės veiklos išmetamų oro 
teršalų pažemio koncentracijų palyginimas pateikiamas 3.10 lentelėje. Pažemio koncentracijų 
su fonu  palyginimas pateikiamas 3.11 lentelėje. Planuojamų aplinkos oro teršalų, įvertinus 
mobilių oro taršos šaltinių įtaką, pažemio koncentracijos pateikiamos 3.12 lentelėje. 
 
3.10  lentelė. Esamos ir planuojamos ūkinės veiklos išmetamų oro teršalų pažemio koncentracijų palyginimas 

 

Teršalas ir 
skaičiuotinas 
laikotarpis 

Ribinė vertė  

Esama tarša  
(pagal TIPK leidimą Nr. R-97) 

Tarša įgyvendinus PŪV 

Didžiausia 
koncentracija 

Koncentracija, ribinės 
vertės dalimis 

Didžiausia 
koncentracija 

Koncentracija, 
ribinės vertės dalimis 

1 2 3 4 5 6 
CO 8 valandų 

slenkančio vidurkio 
100-asis procentilis 

10 mg/m³ 0,002897 mg/m³ 2,90e-4 0,002959 mg/m³ 2,90e-4 

Geležis ir jos junginių 
24 valandų vidurkio 
100-asis procentilis 

40 µg/m³ 0,1461 µg/m³ 0,00365 0,1427 µg/m³ 0,00357 

Mangano oksidų 24 
valandų vidurkio 100-

asis procentilis 
1000 ng/m³ 14,31 ng/m³ 0,0143 13,98 ng/m³ 0,0140 

Mangano oksidų 
valandos 98,5-as 

procentilis 
10000 ng/m³ 9,572 ng/m³ 9,57e-4 11,54 ng/m³ 0,00115 

Amoniako 24 valandų 
vidurkio 100-asis 

procentilis 
40 µg/m³ 62,76 µg/m³ 1,57 16,72 µg/m³ 0,418 

Amoniako valandos 
98,5-as procentilis 

200 µg/m³ 45,37 µg/m³ 0,227 12,12 µg/m³ 0,0606 

NO₂ metų vidurkis 40 µg/m³ 0,5259 µg/m³ 0,0131 0,3802 µg/m³ 0,00951 
NO₂ 1 valandos 99,8-as 

procentilis 
200 µg/m³ 6,648 µg/m³ 0,0332 6,754 µg/m³ 0,0338 

KD₁₀ metų vidurkis 40 µg/m³ 1,514 µg/m³ 0,0379 1,929 µg/m³ 0,0482 
KD₁₀ 24 valandų 90,4-

as procentilis 
50 µg/m³ 4,22 µg/m³ 0,0844 5,56 µg/m³ 0,111 

KD₂,₅ metų vidurkis 20 µg/m³ 0,7436 µg/m³ 0,0372 0,94 µg/m³ 0,047 
SO₂ 24 valandų 99,2-as 

procentilis 
125 µg/m³ 3,145 µg/m³ 0,0252 4,137 µg/m³ 0,0331 

SO₂ 1 valandos 99,7-as 
procentilis 

350 µg/m³ 7,175 µg/m³ 0,0205 7,469 µg/m³ 0,0213 

LOJ 24 valandų 
vidurkio 100-asis 

procentilis 
nenustatyta* 0,03861 µg/m³ - 0,04548 µg/m³ - 

LOJ valandos 98,5-as 
procentilis 

nenustatyta* 0,02795 µg/m³ - 0,03295 µg/m³ - 
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3.11 lentelė. Esamos ir planuojamos ūkinės veiklos išmetamų oro teršalų pažemio koncentracijų su fonu  
palyginimas 

Teršalas ir 
skaičiuotinas 
laikotarpis 

Ribinė vertė  

Esama tarša su fonu 
(pagal TIPK leidimą Nr. R-97) 

Tarša su fonu įgyvendinus PŪV 

Didžiausia 
koncentracija 

Koncentracija, 
ribinės vertės 

dalimis 

Didžiausia 
koncentracija 

Koncentracija, 
ribinės vertės 

dalimis 
1 2 3 4 5 6 

CO 8 valandų 
slenkančio vidurkio 
100-asis procentilis 

10 mg/m³ 0,1929 mg/m³ 0,0193 0,193 mg/m³ 0,0193 

NO₂ metų vidurkis 40 µg/m³ 3,826 µg/m³ 0,0956 3,68 µg/m³ 0,092 
NO₂ 1 valandos 99,8-as 

procentilis 
200 µg/m³ 9,948 µg/m³ 0,0497 10,05 µg/m³ 0,0503 

KD₁₀ metų vidurkis 40 µg/m³ 11,81 µg/m³ 0,295 12,23 µg/m³ 0,306 
KD₁₀ 24 valandų 90,4-

as procentilis 
50 µg/m³ 14,52 µg/m³ 0,290 15,86 µg/m³ 0,317 

KD₂,₅ metų vidurkis 20 µg/m³ 7,944 µg/m³ 0,397 8,14 µg/m³ 0,407 
SO₂ 24 valandų 99,2-as 

procentilis 
125 µg/m³ 5,945 µg/m³ 0,0476 6,937 µg/m³ 0,0555 

SO₂ 1 valandos 99,7-as 
procentilis 

350 µg/m³ 9,974 µg/m³ 0,0285 10,27 µg/m³ 0,0293 

 

3.12 lentelė. Planuojamų aplinkos oro teršalų, įvertinus mobilių oro taršos šaltinių įtaką, pažemio 
koncentracijos 

Teršalas ir skaičiuotinas 
laikotarpis 

Ribinė vertė  

Tik įmonės tarša įgyvendinus PŪV Tarša su fonu  

Didžiausia 
koncentracija 

Koncentracija, 
ribinės vertės 

dalimis 

Didžiausia 
koncentracija 

Koncentracija, 
ribinės vertės 

dalimis 
1 2 3 4 5 6 

CO 8 valandų slenkančio 
vidurkio 100-asis procentilis 

10 mg/m³ 0,003013 mg/m³ 3,01e-4 0,193 mg/m³ 0,0193 

NO₂ metų vidurkis 40 µg/m³ 1,141 µg/m³ 0,0285 4,441 µg/m³ 0,111 
NO₂ 1 valandos 99,8-as 

procentilis 
200 µg/m³ 14,18 µg/m³ 0,0709 17,48 µg/m³ 0,0874 

KD₁₀ metų vidurkis 40 µg/m³ 1,922 µg/m³ 0,0481 12,22 µg/m³ 0,306 
KD₁₀ 24 valandų 90,4-as 

procentilis 
50 µg/m³ 5,54 µg/m³ 0,111 15,84 µg/m³ 0,317 

KD₂,₅ metų vidurkis 20 µg/m³ 0,9363 µg/m³ 0,0468 8,136 µg/m³ 0,407 
LOJ 24 valandų vidurkio 

100-asis procentilis 
nenustatyta* 0,04616 µg/m³ - - - 

LOJ valandos 98,5-as 
procentilis 

nenustatyta* 0,03332 µg/m³ - - - 

 

Vertinant oro teršalų pažemio koncentracijų sklaidą apskaičiuota, kad esamoje situacijoje 
amoniako (24 valandų vidurkio 100-asis procentilis) koncentracija yra 62,76 µg/m³ ir viršija 
ribinę vertę 40 µg/m³, koncentracija ribinės vertės dalimis sudaro 1,57. 
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Nors komplekso gretimybėse esančioje sodyboje ties gyvenamuoju namu amoniako 
koncentracija ribinės vertės nesiekia, bet yra labai arti to: koncentracija apskaičiuota 38,44 
µg/m³ ir sudaro 0,961 RV. Todėl buvo priimtas sprendimas įtraukiant į eksploataciją šiuo metu 
nenaudojamus tvartus ir didinant laikomų kiaulių kiekį naudoti priemones amoniako ir kvapų 
prevencijai. Priemonių efektyvumas patvirtintas ne tik sertifikatais, bet ir ilgametėje įmonės 
praktikoje naudojant šias priemones didžiuosiuose įmonės kompleksuose. Pagal sklaidos 
modeliavimo rezultatus įgyvendinus PŪV nė vienas teršalas nesieks ribinių verčių. Didžiausia 
amoniako (24 valandų vidurkio 100-asis procentilis) koncentracija prognozuojama 16,72 
µg/m³ (sudaro 0,418 RV 40 µg/m³). Ties artimiausiu gyvenamuoju namu koncentracija 
prognozuojama 9,27 µg/m³ (sudaro 0,232 RV 40 µg/m³). Amoniako (24 valandų vidurkio 100-
asis procentilis) sklaidos žemėlapiai pateikiami 22 pav. 

  
22 pav. Amoniako 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio sklaidos žemėlapiai (RV 40 µg/m³) 

 

IŠVADOS: 

 oro teršalų pažemio koncentracijų sklaidos modeliavimo duomenimis, esamoje 
situacijoje didžiausia apskaičiuota amoniako (24 valandų vidurkio 100-asis 
procentilis) koncentracija viršija ribinę vertę 57 %; 

 įgyvendinus PŪV numatoma naudoti amoniako ir kvapų prevencijos priemones; 
 įgyvendinus PŪV ir pradėjus naudoti priemones, į aplinkos orą iš komplekso 
teritorijoje esančių stacionarių taršos šaltinių bus išmetama 7,9587 t mažiau teršalų 
nei šiuo metu (oro taršos sumažėjimas 35,4 %); 

 esamoje situacijoje amoniako koncentracijos artimoje gyvenamojoje aplinkoje yra 
aukštos, nors ribinės vertės nesiekia. Įgyvendinus PŪV ir pradėjus naudoti 
priemones amoniako koncentracija artimoje gyvenamojoje aplinkoje sumažės 66 %. 
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3.3. Žemė (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis 

3.3.1. Vietovės dirvožemių charakteristika  

PŪV teritorijos dirvožemis. PŪV vietovėje vyraujanti pagrindinė morena – glacialinės 
nuogulos, pagal litologiją – moreninis priemolis, priesmėlis. Jauniausio geologinio 
laikotarpio – kvartero – nuogulų dangos, slūgsančios ant prekvartero uolienų, sluoksnio 
indeksas 3IIIbl (23 pav.). 

Moreninio priemolio dirvožemiai yra jautresni įšalo atžvilgiu, drėgmės pokyčiams. Gruntinis 
vanduo kaupiasi priemolio viršutinėje dalyje esančiuose plyšiuose ir išdulėjusioje 
priesmėlingoje viršutinėje jo dalyje, įvairiagrūdžiame smėlyje, žvirgždo-gargždo nuogulose. 
Vanduo molinguose dariniuose srūva lėtai. Priemolio dirvožemiai atsparesni erozijai.  

Planuojamų remontuoti tvartų teritorijoje vyrauja prastesnių filtracinių savybių 
priemolio/priesmėlio dirvožemiai, čia sąlygos plisti taršai yra nepalankios. Išsamūs duomenys 
apie Šeduvos padalinio gamybinės teritorijos grunto sandarą pagal atliktą hidrogeologinį 
tyrimą pateikiami skyrelyje 3.1.1. Vietovės hidrologinės ir hidrogeologinės sąlygos. 

 
23 pav. Kvartero sluoksniai PŪV vietovėje 

 

Šeduvos padalinio teritorijoje pagrindinis potencialus dirvožemio taršos šaltinis – gyvulių 
auginimo tvartuose susidarantis skystasis mėšlas. Šio kiaulių komplekso teritorijoje poveikio 
dirvožemio kokybei monitoringo tinklą sudaro 3 stebimieji postai (D1...D3), išdėstyti 
pagrindinių potencialių taršos židinių - tvartų bei mėšlo rezervuaro prieigose (50 pav.). Pagal 
aplinkos monitoringo programą dirvožemio mėginiai imti bei paruošti analizei vadovaujantis 
standartizuotais matavimo metodais. Pagal dirvožemio tyrimų duomenis, dirvodarinė uoliena 
didelio fosforingumo: P2O5 kiekiai svyruoja nuo 118 mg/kg iki 213 mg/kg. Didžioji judriojo 
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kalio dalis randama dirvožemio mineralinėje dalyje, todėl labai priklauso nuo dirvožemio 
granuliometrinės sudėties – molio dalelių kiekio ir jų mineralinės sudėties. Dirvožemio 
kalingumas vidutinis: K2O rasta nuo 119 mg/kg iki 180 mg/kg. Nitratų kiekis dirvožemyje 
svyruoja ribose nuo 5,02 mg/kg iki 7,07 mg/kg ir yra labai mažas, tai sudaro tik 5,3 % ribinės 
vertės 130 mg/kg. Mineralinio azoto rasta vidutiniškai, kas rodo, kad teritorija nėra teršiama 
charakteringais ūkinei veiklai teršalais: perskaičiavus tyrimų duomenis mg/kg į kg/ha, Nmin 
rasta nuo 28,3 kg/ha iki 52,6 kg/ha. 

Dirvožemio laboratorinių tyrimų protokolas pateikiamas 3 PRIEDE. 

Mėšlu tręšiamų laukų dirvožemis. UAB „Idavang“ kas trejus metus atlieka komplekse 
susidarančiu skystuoju mėšlu tręšiamų laukų (1091,46 ha) dirvožemio sudėties laboratorinius 
tyrimus. Grunto ėminiuose nustatomi bendri dirvožemio agrocheminiai rodikliai: pH, humusas, 
judrusis P ir K. Pagal tyrimų duomenis koreguojamos trąšų normos, reikalingos augančioms 
žemės ūkio kultūroms ir mėšlo skleidimo apkrovos, vengiant augalų nesunaudotų maisto 
medžiagų išplovų į aplinką.  

pH. Dirvožemio reakcija labai svarbi mineralų dūlėjimui, mikrobiologinių procesų 
intensyvumui, organinių medžiagų mineralizacijai, medžiagų tirpumui, koloidų koaguliacijai 
ir kitiems dirvožemyje vykstantiems fizikiniams-cheminiams procesams. Atskirų rūšių augalai 
prisitaikę prie skirtingos dirvožemio reakcijos. Tačiau geriausiai auga ir vystosi šarminės ir 
mažai rūgščios reakcijos dirvožemiuose. Tirtuose sklypuose vyrauja šarmiškos reakcijos 
dirvožemiai: pH svyruoja ribose nuo 7,3 iki 7,7 ir vidutiniškai yra 7,5.  

Humusingumas. Humifikacijos procesų intensyvumas priklauso nuo dirvožemio oro, vandens, 
temperatūros režimo, organinių liekanų sudėties, mikroorganizmų veiklos intensyvumo, 
dirvožemio granuliometrinės sudėties bei jo fizikinių-cheminių savybių. Humusas ardo 
mineralinius junginius, yra svarbus mikroorganizmų ir augalų maisto šaltinis, ypač azoto, 
fosforo, sieros mikroelementų, pagerina dirvožemio struktūrą, vandens ir oro režimą, 
dirvožemis greičiau įšyla, sulaiko maisto medžiagas dirvožemyje ir neleidžia joms išsiplauti. 
Humuso susidarymo šaltiniai yra augalų liekanos, sistemingas tręšimas organinėmis trąšomis 
(mėšlu, kompostu, žaliosiomis trąšomis), įsėlinių ir posėlinių žemės ūkio kultūrų auginimas 
žaliajai trąšai, optimalaus drėgmės režimo sudarymas, tinkamos agrotechnikos taikymas. 
Tręšiamų laukų vietovėje vyrauja vidutinio humusingumo dirvožemiai. Humuso kiekis 
svyruoja ribose nuo 1,55 iki 2,29 % ir vidutiniškai yra 1,7 %.  

Fosforas. Fosforas dalyvauja angliavandenių ir baltymų sintezėje, cukraus kaupimosi, grūdų 
formavimosi procesuose. Jis įeina į ląstelių branduolių fermentų sudėtį. Esant fosforo trūkumui 
augalai blogai krūmijasi, menkai auga, lapai susisuka, audiniai apmiršta, išaugina smulkias 
varpas ir mažą derlių. Fosforas pastovus dirvožemyje, lengvai nesikeičia ir neišsiplauna. 
Tirtuose sklypuose vyrauja didelio fosforingumo 182 mg/kg dirvožemiai.  

Kalis. Kalis dalyvauja medžiagų apykaitoje, skatina baltymų kaupimąsi. Esant jo pakankamai 
chlorofilas geriau išnaudoja saulės energiją – skatina fotosintezę, celiuliozės, vitaminų ir kitų 
medžiagų sintezę, gerina medžiagų apykaitą. Jis yra fermentų veiklos katalizatorius. Kalis 
didina krakmolo kiekį gumbuose, cukraus kiekį runkeliuose, gerina sėklų kokybę, atsparumą 
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išgulimui ir grybinėms ligoms ir t.t. Tirtuose sklypuose judriojo kalio kiekiai svyruoja plačiose 
ribose nuo 131 mg/kg iki 276 mg/kg ir vidutiniškai yra 174 mg/kg.  

Europos Sąjungos žemės ūkio politikos strategijoje pabrėžiama iniciatyva neremti intensyvios 
žemdirbystės, paremtos mineralinių trąšų naudojimu. Yra remiami ES šalių žingsniai pereinant 
nuo intensyvios žemdirbystės į subalansuotą. Tokios žemdirbystės pagrindą sudaro maisto 
medžiagų NPK subalansavimas kasmet rengiant tręšimo planus, tiriant dirvožemio 
agrocheminius rodiklius bei naudojant tręšimui mėšlą. 

Didžioji dauguma mėšlu tręšiamų laukų drenuoti, lygūs.  Iš viso tręšimui disponuojamo ploto 
apie 13 % sudaro cukriniai runkeliai, apie 20 % rapsai, apie 52 % žieminiai kviečiai, likusiame 
plote auginamos vasarinės grūdinės kultūros, pievos, dalis plotų kasmet apsėjama ankštinėmis 
kultūromis. Aplinkosaugos požiūriu prailgintos vegetacijos arba žieminiai augalai turėtų užimti 
kuo daugiau tręšiamų mėšlu plotų, nes iki įšalo iš dirvožemio pasisavina judrias maisto 
medžiagas ir tuo pačiu sudaro sąlygas mažesniam biogeninių teršalų išplovimui į aplinką. 
Kasmet išauginant vidutiniškai 5 tonas  grūdų derlių, iš lauko su produkcija išvežama iki 130 
kg azoto bei iki 25 kg fosforo. Išauginant vidutiniškai 40 tonų cukrinių runkelių su 
šakniavaisiais iš laukų išvežama 80 kg azoto bei 16 kg fosforo. Taigi naudojant metines mėšlo 
tręšimo normas pagal azotą 170 kg/ha papildomo tręšimo mineralinėmis trąšomis nereikia. 

Mėšlas yra homogeniška medžiaga, teigiamai veikianti dirvožemį: organinių trąšų poveikyje 
padidėja ne tik dirvožemio humuso kiekis, bet ir sorbuojamoji galia, mažinamas dirvožeminio 
tirpalo rūgštingumas, gerėja vandens ir oro režimai, tampa labiau palankesnės agrocheminės ir 
agrofizikinės dirvožemio savybės, suaktyvėja organizmų, gyvenančių dirvožemyje, veikla. 
Vengiant dirvožemio maisto medžiagų santykio disbalanso, biogeninių medžiagų išplovimo į 
gilesnius dirvožemio sluoksnius bei paviršinius ir požeminius vandenis, tręšimo normos ir 
apkrovos įmonės kasmet rengiamame tręšimo plane apskaičiuojamos atsižvelgiant ne tik į 
teisės aktų reikalavimus, bet ir įvertinus periodiškai atliekamų tręšiamų sklypų dirvožemio 
agrocheminių tyrimų duomenis, augalų vegetacijos savybes, klimatines sąlygas. 

3.3.2. Galimas poveikis 

Pagrindiniai dirvožemio taršos rizikos šaltiniai: 

 technologinis skystojo mėšlo vamzdynas PŪV teritorijoje; 
 kilnojamas skysto mėšlo vamzdynas PŪV teritorijoje arba tręšiamuose laukuose; 
 skystojo mėšlo rezervuaras; 
 autotransporto priemonės PŪV teritorijoje. 

Didžiausias poveikis dirvožemiui gamybinėje teritorijoje PŪV metu galimas statybos vietoje 
ir jos prieigose bei keičiamų inžinerinių tinklų (vandens, skystojo mėšlo tiekimo) vietose. 
Teršiančių medžiagų (skystojo mėšlo, kuro, naftos produktų) patekimą į aplinką gali sukelti 
įrangos gedimai, statinių deformacijos, iššauktos mechaninio poveikio, nukrypimai nuo 
normalių technologinių procesų, personalo aplaidus požiūris į darbą arba atmestinas pareigų 
vykdymas. 
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Pažymėtina, kad gyvulinkystei būdinga tarša organiniais teršalais veikia ne tik dirvožemį. 
Dirvožemio tarša yra tiesiogiai susijusi su vandens tarša, nes teršiančios medžiagos, 
prasifiltravusios per gruntą, gali užteršti požeminius vandenis, su drenažo nuotekiu patekti į 
paviršinius vandens telkinius.  

Technologinis skystojo mėšlo vamzdynas. Galimi, nors itin retai pasitaikantys, technologinio 
skysto mėšlo vamzdyno plyšimai, suvirinimo siūlių, flanšinių sujungimų pažeidimai. Įrenginių 
konstrukcijos praranda vienalytiškumą dėl grunto sėdimo, vidinio slėgio, išorinių smūgių, 
gamyklos broko ar susidėvėjimo. Taip pat galimos aptarnaujančio personalo klaidos, 
technologinės ar darbo saugos instrukcijų reikalavimų nesilaikymas atliekant vamzdynų 
remonto darbus. Esant vamzdžio įtrūkimui skystas mėšlas iš vamzdžio išsiveržia į grunto 
dangos paviršių ir teka į žemiausią teritorijos vietą, pakeliui kaupdamasis žemesnėse reljefo 
įdubose. Įvykus šiam incidentui stabdomas mėšlo tiekimo siurblys, nustatoma trūkimo vieta, 
užterštas gruntas nukasamas ir suderinus su ūkininkais išvežamas ir paskleidžiamas 
tręšiamuose laukuose. Avarijos vietoje vamzdynas atkasamas ir trūkimas užtaisomas 
pakeičiant dalį įtrūkusio vamzdžio.  

Kilnojamas skysto mėšlo vamzdynas. Avarijos tikimybė maža. Kilnojamas vamzdynas gali 
būti pažeistas dirbant laukuose žemės ūkio technikai. Tuomet į aplinką gali ištekėti skystasis 
mėšlas, esantis vamzdyne. Darbuotojai, dirbantys su žemės ūkio technika, turi itin atidžiai 
elgtis toje vietoje, kur praeina vamzdynas. Mėšlo skleidimo metu siurblinės bei skleidimo 
darbas kontroliuojamas ir valdomas kompiuteriu. Kompiuteriniai duomenys turi būti nuolat 
stebimi. Kompiuteris turi būti nesugedęs. Jei darbo metu būtų pažeistas magistralinis vamzdis 
– jungiantis mėšlo siurblinę su skleistuvu – dėl mažiausio debito ir slėgio kritimo skleistuve 
siurblinė iš karto automatiškai sustabdoma, mėšlo skleidimo procesas nutrūksta. Priemonės 
padariniams šalinti: skubus laikinų atitvarų įrengimas tekančiam mėšlui sulaikyti nuo patekimo 
į atvirus vandens telkinius bei mėšlo išsiurbimas į mobilią cisterną. 

Skystojo mėšlo rezervuaras.  Avarijos (membranos pažeidimo) tikimybė ypač maža ir menkai 
tikėtina, kadangi izoliacinė geomembrana eksploatacijos metu neveikiama mechaniškai. 
Kadangi įrengti du geomembranos sluoksniai, tai abiejų sluoksnių pažeidimas galimas tik 
sprogdinimo metu arba įkritus dideliam, didesnio kaip 5 t svorio, kietam aštriabriauniam 
daiktui. Priemonės padariniams šalinti: pažaidos užsandarinimas smėlio maišais, skubus mėšlo, 
tekančio per pažeistą membraną į kontrolinį (hermetiškumo kontrolės) drenažą išsiurbimas iš 
kontrolinio šulinio, palaikant jame žemiausią lygį, kad nesusidarytų slėginė infiltracija į gruntą. 
Operatyvus mėšlo išpumpavimas iš pažeisto rezervuaro į automobilines cisternas ir išvežimas 
į tręšiamus laukus šiltuoju metų laiku arba į mobilius skystojo mėšlo konteinerius kai tręšimo 
darbai draudžiami, kol pažeista vieta bus suremontuota. 

Autotransporto priemonės. Pagrindiniai taršos šaltiniai gali būti iš autotechnikos išsipylę 
degalai, tepalai ar hidrauliniai skysčiai. Įmonė eksploatuoja tik techniškai tvarkingas 
autotransporto priemones, todėl didesnė taršos tikimybė iš statybinės technikos tvartų remonto 
metu. Tam, kad nebūtų užterštas dirvožemis, statybų metu numatoma nuolat tikrinti transporto 
priemones ir techniką dėl galimų skysčių nutekėjimų, statybų vietoje saugoti absorbentą, kurį 
būtų galima panaudoti avarijos atveju ištekėjusių skysčių surinkimui. Numatoma taip 
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organizuoti darbus, kad naudojamų statybinių medžiagų saugojimo ir atliekų laikymo vietos 
užimtų kuo mažesnį plotą ir mažiau paveiktų dirvožemį. 

3.3.3. Poveikio sumažinimo ir prevencinės priemonės 

Įmonėje įdiegtos poveikio sumažinimo ir prevencinės priemonės: 

 dirba tik specialiai apmokyti darbuotojai; 
 nuolat vykdoma objekto įrenginių kvalifikuota priežiūra. Nustatytais terminais 
organizuojamas įrenginių techninis patikrinimas, remontas; 

 mėšlo tiekimas vykdomas tik sandariais vamzdynais. Nuolat atliekama technologinių 
vamzdynų kontrolė ir apžiūra; 

 teritorija yra prižiūrima, žiemą nuo sniego valomi privažiuojamieji keliai; 
 įgyvendinant PŪV nėra numatoma papildomai įrengti asfalto ir/ar žvyro dangą. 
Objekto rekonstrukcijos ir eksploatacijos metu mechaninis poveikis (toks kaip 
dirvožemio suslėgimas, purenimas, išdžiovinimas ar užmerkimas) nėra numatomas, 
kadangi visas teritorijoje dirbantis transportas judės esamomis dangomis; 

 statybos metu naudojamų statybinių medžiagų saugojimo ir atliekų laikymo vietos bus 
suplanuotos taip, kad užimtų kuo mažesnį plotą ir mažiau paveiktų dirvožemį; 

 įmonėje nuolat laikomi smėlio maišai ištekėjusiems skysčiams lokalizuoti; 
 įmonėje nuolat laikomi sorbentai, naftos angliavandenilių išsiliejimui likviduoti.  

IŠVADOS: 

 planuojamų suremontuoti tvartų teritorijoje vyrauja prastesnių filtracinių savybių 
priemolio/priesmėlio dirvožemiai, čia sąlygos plisti taršai yra nepalankios; 

 avarinių situacijų, kurios turėtų poveikį dirvožemiui, tikimybė maža. Įmonėje yra 
visos priemonės taršos prevencijai, lokalizacijai ir likvidavimui;   

 tręšiamų laukų dirvožemio maisto medžiagų balansas nėra ir nebus pažeidžiamas, 
nes periodiškai atliekami dirvožemio tyrimai, pagal kuriuos koreguojamos augalams 
reikalingos trąšų normos ir mėšlo skleidimo apkrovos. 

 

3.4. Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė 

3.4.1. Vietovės kraštovaizdžio charakteristika 

Kraštovaizdis nėra vienalytis, įvairiose vietovės dalyse jis nevienodai sukultūrintas, atlieka 
skirtingas ekonomines ir socialines funkcijas.  

Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimą 
(24 pav.) PŪV teritorija yra žemės ūkio gamybai skirtoje žemėje, kuri priskiriama: 

 strategijai Intensyvus bioprodukcinis naudojimas (E); 
 krypčiai Intensyvus bioprodukcinis naudojimas (5); 
 prioritetui III. Prioritetas intensyviam vystymui (5); 



UAB „IDAVANG“ ŠEDUVOS PADALINIO TVARTŲ REKONSTRUKCIJOS PRITAIKANT JUOS GYVULIŲ AUGINIMUI PAV 
ATASKAITA 

 

 130 

Kraštotvarkinės makrozonos Prioritetas ūkiniam aktyvumui. Kraštovaizdžio formavimo, 
planavimo, tvarkymo, apsaugos ir teritorijų naudojimo principas - Prioritetas teikiamas 
intensyvaus bioprodukcinio naudojimo ir gamybiniams interesams tenkinti.  

Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano Kraštovaizdžio tvarkymo zonas (25 pav.) 
PŪV vietovė priskiriama a3L//: 

 bendras kraštovaizdžio pobūdis - Agrarinis kraštovaizdis (a); 
 kraštovaizdžio naudojimo pobūdis - Kraštovaizdžio ekologinę apsaugą užtikrinantis 
tausojantis naudojimas (3); 

 gamtinis pobūdis - molinga banguota/rumbėta lyguma (L//).  

 

  

24 pav. Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo brėžinio fragmentas 
 

PŪV vieta
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25 pav. Kraštovaizdžio tvarkymo zonų brėžinio fragmentas 

 

Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano Kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą  
(26 pav.) PŪV vietovė priskiriama V0H2-d: 

 kraštovaizdžio vertikalioji vizualinė sąskaida – neraiški (V0) (lyguminis kraštovaizdis 
su vieno lygmens videotopais); 

 kraštovaizdžio horizontalioji vizualinė sąskaida – vyraujančių pusiau atvirų didžiąja 
dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis (H2); 

 vizualinis dominavimas kraštovaizdyje – kraštovaizdžio erdvinė struktūra be raiškių 
vertikalių ir horizontalių dominančių (d).  

Tai yra neraiškios vertikaliosios sąskaidos kraštovaizdis, todėl jis nėra estetiniu požiūriu 
vertinga Lietuvos kraštovaizdžio vizualinė struktūra. PŪV teritorija nepatenka į saugomą šalies 
vizualinio estetinio potencialo arealą. 

PŪV vieta
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26 pav. Kraštovaizdžio vizualino estetinio potencialo  brėžinio fragmentas 

 

Gamybinės teritorijos sklypas iš visų pusių ribojasi su žemės ūkio paskirties žemėmis. Už 53 
m nuo komplekso sklypo šiaurinės ribos yra gyvenama sodyba. Už 110 m nuo gamybinės 
teritorijos ribos praeina žvyro dangos rajoninis kelias Baisogala – Januškoniai – Šeduva (3417). 
Pagal Radviliškio rajono savivaldybės bendrąjį planą kelias taip pat priskiriamas regioninei 
dviračių turizmo trasai - Šiaulių regiono rekreacinio vystymo žiedui (4 pav.). Kelias yra riba 
tarp saugomos teritorijos – Daugyvenės kraštovaizdžio draustinio - ir kitų teritorijų.  

Kraštovaizdžio draustiniai yra kompleksiniai, skirti tipiškiems ar unikaliems gamtinio bei 
kultūrinio kraštovaizdžio kompleksams saugoti. Daugyvenės kraštovaizdžio 
draustinis – Radviliškio rajono savivaldybėje esantis valstybės saugomas draustinis (plotas 
3864,5 ha). Įsteigtas 1992 m. siekiant išsaugoti išsaugoti raiškų Daugyvenės upės slėnio 
apylinkių kraštovaizdį su gausiu kultūriniu paveldu. Bendras miškų plotas draustinyje sudaro 
per 698 ha, iš jo miško žemė – apie 685 ha. Medynai dengia apie 653 ha. Vyrauja minkštųjų 
lapuočių pusamžiai medynai. Upės pakrantės apaugusios daugiausia juodalksnių, baltalksnių 
ir krūmų juostomis, vingiuose dominuoja pelkėtos pievos. Vietomis upės šlaituose ir slėnyje 
auga pušynai. Slėnyje želia derlingos užliejamos pievos, kuriose vyrauja natūralios pievinio 
eraičino, paprastosios miglės, pievinio pašiaušėlio bendrijos. Juosta palei upės vagą apaugusi 
nendriniu dryžučiu.  

Draustinis priskirtas Krekenavos regioninio parko direkcijai, kuri kasmet atlieka direkcijai 
priskirtų draustinių būklės vertinimą. 2020 m. vertinimas buvo vykdomas pagal naujai parengtą 
metodiką, kuri apima esamų ir potencialių grėsmių ir vertybių būklės greitojo vertinimo 
metodus, užtikrinančius efektyvų saugomos teritorijos būklės įvertinimą. Atsižvelgiant į ūkinės 
veiklos intensyvumą draustiniuose ar jų aplinkoje, buvo įvertintas potencialus grėsmių 
poveikis saugomoms vertybėms. Daugyvenės kraštovaizdžio draustinyje ir jo aplinkoje 
fiksuojama vizualinė tarša, kurią formuoja inžineriniai tinklai, statiniai. Taip pat pastebimas 
daugiau ar mažiau vykstantis važinėjimas bekele, nelegalios poilsiavimo vietos, šiukšlinimas. 

PŪV vieta

https://www.wikiwand.com/lt/Radvili%C5%A1kio_rajono_savivaldyb%C4%97
https://www.wikiwand.com/lt/1992
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Visų parko direkcijai priskirtų draustinių būklė šiuo metu vertinama kaip gera ar patenkinama, 
grėsmių, galinčių sukelti reikšmingus neigiamus pokyčius saugomoms vertybėms, 
nenustatyta3. 

Šeduvos padalinio kiaulių kompleksas yra priešingoje kelio Baisogala – Januškoniai – Šeduva 
(3417) pusėje nei Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis, apie 120 m atstume nuo draustinio 
ribos. Vykstant keliu kompleksas yra matomas apie 730 m kelio atkarpoje, nuo taško V1 iki 
taško V3 (27 pav.). Kitose kelio vietose komplekso pastatai nėra matomi, nes juos užstoja 
pakelės želdiniai, miškas arba reljefo savybės. 

 
27 pav. Kelio 3417 atkarpa, nuo kurios matomi komplekso pastatai ir statiniai 

 

Komplekso pastatai yra tradicinių tūrių ir formos, nėra išsiskirianti vietovaizdžio dominantė 
(28 pav.). PŪV bus vykdoma esamuose pastatuose, naujų statoma nebus, neplanuojamas 
medžių kirtimas, todėl PŪV vizualinio poveikio neturės.  

 
3 Atliktas valstybinių draustinių būklės vertinimas | Krekenavos regioninio parko direkcija (lrv.lt) 

V1

V2

V3PŪV teritorija

Vandens
bokštas

Sodyba

3417

3417

730 m

https://krekenavosrp.lrv.lt/lt/naujienos/atliktas-valstybiniu-draustiniu-bukles-vertinimas
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28 pav. Komplekso vaizdas iš taškų V1, V2 ir V3 pagal Google Street View 

 

Gamtinis karkasas yra viena svarbiausių kraštotvarkinio zonavimo grandžių. Karkasas 
formuojamas ten, kur jo reikia kraštovaizdžio ekologiniam tvarumui išlaikyti. Pagal atliekamas 

Prastavonių vandenvietės
vandens bokštasKiaulių kompleksas

Vaizdas iš taško V1

SodybaKiaulių kompleksas

Vaizdas iš taško V2

Vaizdas iš taško V3

Kiaulių kompleksas
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konkrečias funkcijas išskiriami trys pagrindiniai gamtinio karkaso funkcinės struktūros 
dėmenys4: 

 geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, skiriančios geosistemasir atliekančios jų 
tarpsisteminį ekologinį kompensavimą; 

 geosistemų vidiniai stabilizavimo židiniai – teritorijos, atliekančios geosistemų vidinį 
ekologinį kompensavimą; 

 migraciniai koridoriai – slėniai bei dubakloniai kaip intensyvios geodinaminės bei 
bioinformacinės apykaitos magistralės. 

Sujungus šias teritorijas į vientisą sistemą  - gamtinį karkasą, galima valdyti kompensacines 
kraštovaizdžio funkcijas bei užtikrinti jo struktūros stabilumą. Tačiau gamtinis karkasas jungia 
ne tik draustinius, bet ir kitas įvairios paskirties teritorijas: rezervatus, rekreacines, miškų ūkio, 
agrarinės veiklos teritorijas. Intensyviai žemės ūkiui naudojamos teritorijos sudaro daugiau nei 
trečdalį potencialių karkaso zonų. 

Pagal Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo plano Gamtinio karkaso sprendinius (29 pav.), 
komplekso teritorija yra dirbamoje žemėje, tačiau už maždaug 100 m vakarų kryptimi praeina 
nacionalinės reikšmės Mūšos-Nevėžio geoekologinė takoskyra. Šioje takoskyroje siekiama 
gerinti gamtinį potencialą ir didinti natūralių buveinių plotus bei skatinti tausojantį žemės ūkį, 
didinti miškingumą. Pagal kraštovaizdžio formavimo kryptį šioje arčiausiai esančioje 
geoekologinės takoskyros dalyje (A3) turi būti palaikomas ir stiprinamas esamas 
kraštovaizdžio natūralumas.   

 
29 pav. Radviliškio rajono savivaldybės bendrasis planas. Gamtinio karkaso brėžinio fragmentas. 
Šaltinis https://radviliskis.lt/lit 

Artimiausias migracijos koridorius yra apie 320 m rytų kryptimi nuo komplekso teritorijos 
(C3). Pagal kraštovaizdžio formavimo kryptį šiame migracijos koridoriaus dalyje (C3) turi būti 
grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai. Nors PŪV teritorija 
yra netoli gyvūnų migracijai tinkamos vietos, tačiau komplekse nuo seno yra vykdoma kiaulių 

 
4 Jurgis Bučas. Kraštotvarkos pagrindai, Kaunas, Technologija, 2001 
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auginimo veikla, todėl potencialūs laukinių gyvūnų migracijos keliai yra susiformavę taip, kad 
aplenktų PŪV teritoriją. Dėl to įgyvendinus PŪV nenumatomas neigiamas poveikis migracijos 
koridoriams.    

Dėl saugomų teritorijų išsidėstymo vietovėje Šeduvos kiaulių kompleksas priskiriamas ribotos 
plėtros objektams gamtinio karkaso teritorijoje (Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo 
plano 4.2 lentelė. Žemės ūkio gamybinių objektų plėtros reglamentavimas). Tokiems 
objektams naujų stambių gamybinių pastatų statyba ūkiniame centre galima tik įvertinus 
numatomos vykdyti gamybos įtaką kraštovaizdžio ekologiniam stabilumui. PŪV bus vykdoma 
esamoje teritorijoje, esamuose pastatuose, UAB „Idavang“ Šeduvos padalinio teritorijoje 
neplanuoja statyti naujų pastatų. 

PŪV neprieštarauja Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo plano Gamtinio karkaso 
sprendiniams, nes veikla bus vykdoma esamoje teritorijoje, esamuose pastatuose, UAB 
„Idavang“ Šeduvos padalinio teritorijoje neplanuoja statyti naujų pastatų. Taip pat PŪV neturės 
poveikio ir siekiamų kraštovaizdžio kokybės tikslų formavimui. Įgyvendinus PŪV 
nenumatomas reikšmingas poveikis dirvožemiui, vandeniui, oro teršalų ir kvapų 
koncentracijos dėl numatomų naudoti GPGB technologijas atitinkančių prevencinių priemonių 
bus mažesnės nei šiuo metu ir nesieks ribinių verčių, akustinė tarša nepadidės. Dėl PŪV 
kraštovaizdžio ekologinis stabilumas (hidrologinis režimas, augalinė danga, dirvožemio 
struktūra) nebus paveiktas. 

3.4.2. Biologinės įvairovės charakteristika 

Pelkės ir durpynai. Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės (KŽS_DB) duomenimis, 
artimiausias durpynas yra už 52 m pietryčių kryptimi nuo gamybinės teritorijos sklypo ribos 
(30 pav.). Durpyno tipas – žemapelkės durpė (Dz). Durpynas nusausintas geros būklės drenažo 
sistema. Durpynas nepriskiriamas karjerams ar kasybos plotams, nepatenka į BAST ar 
draustinių teritorijas. Įgyvendinus PŪV nenumatomas poveikis durpynui, nes jis yra ariamoje 
žemėje, apsėtas žemės ūkio augalais, čia vystoma augalininkystė, žemės naudmenų struktūros 
ir vyraujančių žemės ūkio kultūrų pokyčiai nenumatomi. PŪV teritorijoje nėra teršiamų 
teritorijų, ant kurių susidariusios nuotekos patektų į aplinką. 
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30 pav. Arčiausiai esantis durpynas 

 

Miškai. Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, arčiausiai komplekso, apie 80 m vakarų 
kryptimi nuo teritorijos sklypo ribos, yra valstybinės reikšmės ūkinis miškas (31 pav.). 
Artimiausi specialios paskirties (ekosistemų) miškai išsidėstę už 460 m rytų kryptimi nuo PŪV 
teritorijos. Įgyvendinus PŪV oro, kvapų, triukšmo tarša nepadidės, miško kirtimai 
nenumatomi, ekosistemų miškai yra pakankamu atstumu nuo teritorijos, todėl joks neigiamas 
poveikis miškams ir miškų kertinėms buveinėms neprognozuojamas. 

 

31 pav. Arčiausiai esantys miškai 
 

52 m

80 m
460 m
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Saugomos rūšys. Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenimis nei PŪV 
teritorijoje, nei gretimybėse nėra saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių. SRIS duomenų 
bazės išrašas pateikiamas 7 PRIEDE. 

Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės. Ūkinės veiklos teritorija nepatenka į 
biotopų teritorijas. Arčiausiai esančios EB svarbos natūralios buveinės – už 110 m pietvakarių 
kryptimi nuo taršos šaltinių esantys miškai, kurių vienas priskiriamas tipui 9050 Žolių turtingi 
eglynai, kitas – tipui 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai (32 pav.). Pagal Bendrųjų buveinių ar 
ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatus, tipo 9050 Žolių turtingi eglynai buveinėse 
negali būti vykdomi miško kirtimai, išskyrus atrankinius kirtimus, specialiuosius kirtimus, 
siekiant formuoti ir palaikyti būdingos rūšinės sudėties ir vertikaliosios struktūros medyną bei 
sanitarinius kirtimus, jeigu kyla masinio ligų ir kenkėjų išplitimo grėsmė. Tipo 9020 
Plačialapių ir mišrūs miškai buveinėse negali būti vykdomi miško kirtimai, išskyrus 
specialiuosius kirtimus, siekiant formuoti ir palaikyti įvairiaamžį, būdingos rūšinės sudėties ir 
vertikaliosios struktūros medyną bei sanitarinius kirtimus, jeigu kyla masinio ligų ir kenkėjų 
išplitimo grėsmė. Taip pat negali būti kertami brandūs plačialapių rūšių medžiai, šalinama 
buveinėse susidaranti negyva (stambesnė kaip 30 cm skersmens) mediena. 

Arčiausiai esanti pievų buveinė yra apie 700 m rytų kryptimi, priskiriama tipui 6510 
Šienaujamos mezofitų pievos. Pagal Bendrųjų buveinių ar ar paukščių apsaugai svarbių 
teritorijų nuostatus, šio tipo pievose negali būti įveisiamas miškas, sausinamos, suariamos 
pievos, įsėjamos kultūrinės žolės, tręšiama, kalkinamas dirvožemis ar kitaip keičiamos 
natūralios pievos; skatinama šienauti, ganyti gyvulius, reguliuoti savaiminį medžių ir krūmų 
plitimą. 

 
32 pav. Arčiausiai esančios EB svarbos buveinės 

 

Medžių ir krūmų kirtimo PŪV teritorijoje įgyvendinant PŪV ir toliau ją vykdant nebus, pievų 
buveinės nėra ir nebus tręšiamos kiaulių komplekse susidarančiu mėšlu, todėl gamtinės 
teritorijos sumažėjimas nėra numatomas. Įgyvendinus PŪV oro, kvapų, triukšmo tarša 
nepadidės, todėl joks neigiamas poveikis biotopams neprognozuojamas. 

80 m
700 m



UAB „IDAVANG“ ŠEDUVOS PADALINIO TVARTŲ REKONSTRUKCIJOS PRITAIKANT JUOS GYVULIŲ AUGINIMUI PAV 
ATASKAITA 

 

 139 

 

Natura 2000 teritorijos. Artimiausia Natura 2000 teritorija - buveinių apsaugai svarbi 
teritorija (BAST) Kurklių miškas (LTRAD0005), esanti Daugyvenės kraštovaizdžio draustinio 
ribose, apie 710 m atstumu rytų kryptimi nuo komplekso teritorijos. Saugomos teritorijos 
priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 9060, Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų. 
Miškai, priskirti Natura 2000 tinklui - natūralūs (beveik natūralūs) miškai, kuriuos sudaro 
vietinių rūšių aukštaūgiai medžiai. Miškuose yra jiems būdingas pomiškis, miškai reti arba 
likutiniai ir (arba) juose glaudžiasi Bendrijai svarbių rūšių organizmai. Kurklių miškas 
priskiriamas Borealinės Europos miškams. Fliuvioglacialiniuose dariniuose susiformavusiai 
dirvožemių dangai yra būdinga didelė dirvožemių įvairovė. Šiose nuogulose besiformuojantys 
dirvožemiai pasižymi ne tik dideliu horizontaliu (dirvožemio dangą sudarančių dirvožemių 
įvairovė), bet ir vertikaliu margumu (dirvožemio fizinių bei agrocheminių savybių įvairovė 
vertikaliame dirvožemio profilyje). 

 
33 pav. Arčiausiai esanti Natura 2000  teritorija 

 

Fiziniai aplinkos pokyčiai. Numatomas trumpalaikis triukšmo poveikis aplinkos kokybei 
statybos metu. Svarbus yra išankstinis darbų planavimas ir apribojimas, saugant artimiausius 
gyventojus ir gretimybėse esančią gyvūniją nuo galimo neigiamo triukšmo poveikio ir 
trikdymų. Statybos metu triukšmas bus ribojamas kontroliuojant darbo valandas ir statybos 
transporto judėjimą atitinkamame pervežimo maršrute, naudojant techniškai tvarkingą įrangą. 
Darbuotojai, dirbantys statybos aikštelėje, esant reikalui, naudosis asmeninėmis apsaugos nuo 
triukšmo mažinimo priemonėmis. Statybos metu bus naudojami tik techniškai tvarkingi 
mechanizmai, kurie atitiks STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką 
skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus. Triukšmo poveikis bus minimalus dėl 
pakankamai didelio atstumo nuo PŪV teritorijos iki BAST teritorijos. 

710 m

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.218192/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.218192/asr
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Natūralių buveinių tipų ploto ir (arba) rūšių buveinių ploto sumažėjimas. Medžių ir krūmų 
kirtimo PŪV teritorijoje įgyvendinant PŪV ir toliau ją vykdant nebus, pievų buveinės nėra ir 
nebus tręšiamos kiaulių komplekse susidarančiu mėšlu, todėl buveinių ploto sumažėjimas nėra 
numatomas.  

Didelis rūšių trikdymas. Įgyvendinus PŪV oro, kvapų, triukšmo tarša nepadidės. Numatomas 
tik trumpalaikis triukšmo poveikis aplinkos kokybei statybos metu. Dėl pakankamai didelio 
atstumo nuo PŪV teritorijos nenumatoma, kad triukšmas galėtų trikdyti BAST esančias rūšis. 

Natūralių buveinių ar rūšių užimtų plotų suskaidymas. Medžių ir krūmų kirtimo įgyvendinant 
PŪV ir toliau ją vykdant nebus, pievų buveinės nėra ir nebus tręšiamos kiaulių komplekse 
susidarančiu mėšlu, todėl buveinių ar rūšių užimtų plotų suskaidymas nėra numatomas. 

Rūšių ar populiacijų tankumo sumažėjimas. Įgyvendinus PŪV oro, kvapų, triukšmo tarša 
nepadidės. Numatomas tik trumpalaikis triukšmo poveikis aplinkos kokybei statybos metu. Dėl 
pakankamai didelio atstumo nuo PŪV teritorijos nenumatoma, kad triukšmas galėtų įtakoti 
rūšių ar populiacijų tankumo sumažėjimą. 

Gyvūnų maitinimosi, migracijos, veisimosi ar žiemojimo vietų suardymas. PŪV bus vykdoma 
nuo seno veikiančiame komplekse, todėl laukinių gyvūnų maitinimosi, migracijos, veisimosi 
ar žiemojimo vietos yra susiformavusios. Dėl to įgyvendinus PŪV neigiamas poveikis 
nenumatomas. 

Eolinių procesų pasikeitimas, erozijos suaktyvėjimas. Dirvožemio pakitimai veikia visą 
ekosistemą, mažina jos įvairovę ir silpnina atsparumą žmogaus ūkinės veiklos poveikiui. 
Eroziją skatina mineralinių trąšų naudojimas, netinkamai parinktos ūkininkavimo priemonės 
bei intensyvumas. BAST teritorijoje nėra tręšiamų laukų, bet vietovėje esantys žemės kultūrų 
plotai tręšiami komplekse susidarančiu mėšlu, kas eoliniams procesams neturi įtakos, bet 
mažina dirvos eroziją, nes tręšimas mėšlu skatina humusingame sluoksnyje tarpstančių 
mikroorganizmų veiklą. Mikroorganizmai – vienas iš dirvožemio ekosistemos stabilumą 
lemiančių veiksnių.  

IŠVADOS: 

 PŪV bus vykdoma esamuose pastatuose, naujų statoma nebus, neplanuojamas 
medžių kirtimas, todėl PŪV vizualinio poveikio neturės; 

 dėl PŪV kraštovaizdžio ekologinis stabilumas (hidrologinis režimas, augalinė danga, 
dirvožemio struktūra) nebus paveiktas; 

 Įgyvendinus PŪV oro, kvapų, triukšmo tarša nepadidės, todėl joks neigiamas 
poveikis biotopams nenumatomas. 
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3.5. Materialinės vertybės 

3.5.1. Esamos būklės aprašymas 

Kvapai, sklindantys iš gyvulininkystės objektų, ne tik veikia artimos gyvenamosios aplinkos 
oro kokybę, bet neigiamai veikia ir ekonominį klimatą apylinkėje.  

Nekilnojamojo turto registre ir kadastre įregistruota komplekso SAZ 500 metrų. Kiaulių 
komplekso SAZ 500 m pločio buvo nustatyta pagal Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo 
ir režimo taisykles (negalioja nuo 2020-01-01), nes metinis užauginamų kiaulių kiekis pateko 
į apibrėžtį „1.2. Kiaulių auginimo įmonės (iki 12000 kiaulių per metus)“.  

Į esamą SAZ patenka 57 sklypai, SAZ plotas sudaro 110,16 ha (34 pav.). Gamybinės teritorijos 
sklypas iš visų pusių ribojasi su žemės ūkio paskirties žemėmis. Taip pat į esamą SAZ patenka 
trys sodybos: 

 sodyba adresu Kauleliškių k. 1 yra apie 53 m nuo komplekso sklypo ribos (100 m 
atstumu nuo artimiausio taršos šaltinio komplekso teritorijoje); 

 sodyba adresu Pušyno g. 41, Prastavonių k., yra apie 300 m nuo komplekso sklypo ribos 
(420 m atstumu nuo artimiausio taršos šaltinio komplekso teritorijoje);  

 sodyba adresu Žilionių k. 2 yra apie 460 m nuo komplekso sklypo ribos (470 m atstumu 
nuo artimiausio taršos šaltinio komplekso teritorijoje).  

Visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka į  SAZ ribas nepatenka. Pagal Radviliškio rajono 
savivaldybės bendrojo plano Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo 
sprendinius (4 pav.), vietovės rekreacinis potencialas gana mažas, rekreacijos plėtros lygmuo 
vidutinis, prioritetinės rekreacijos rūšys – poilsis gamtoje, pažintinis turizmas, kitos vystintinos 
rekreacijos rūšys – sportinis turizmas. Už 110 m nuo gamybinės teritorijos ribos praeina žvyro 
dangos rajoninis kelias Baisogala – Januškoniai – Šeduva (3417), pagal Bendrąjį planą 
priskiriamas regioninei dviračių turizmo trasai - Šiaulių regiono rekreacinio vystymo žiedui. 

Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 53 straipsnį, pastatų, kuriuose laikomi 
ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės 
apsaugos zonose 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, 
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vykdančios veiklą sanitarinės apsaugos zonose leistinos paskirties pastatuose 
(patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms. 

 
34 pav. Į SAZ patenkantys sklypai 

 

3.5.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Artimiausia gyvenvietė – Prastavoniai, kuriuose gyvena 200 gyventojų (2011 m. duomenys). 
Taip pat netoliese esančiame Žilionių kaime gyvena 16 gyventojų (2011 m. duomenys). 
Šeduvos miestas išsidėstęs už 2,5 km šiaurės kryptimi. Šeduvoje veikia artimiausios ugdymo, 
sveikatos priežiūros įstaigos (žr. 7 pav.): Šeduvos gimnazija, lopšelis-darželis, VšĮ Šeduvos 
pirminės sveikatos priežiūros centras. Mieste yra Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, 
biblioteka, globos namai, kultūros namai, kultūros ir amatų centras. 

Įgyvendinus PŪV laikomų gyvulių kiekis padidėtų ir atitiktų 646,5 SG. Pagal Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, šiam SG dydžiui turėtų būti taikoma 
SAZ 1500 m pločio. Į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną, kai neatliekamas PVSV, patektų 
263 įvairios paskirties sklypai, dauguma jų – žemės ūkio paskirties žemės sklypai, miškų ūkio 
paskirties sklypai, gyvenamieji namai ir jų aplinka (sodybos), kitą ūkinę veiklą vykdančių 
įmonių sklypai ir pastatai. Visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatektų.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eduvos_%C5%A0v._Kry%C5%BEiaus_Atradimo_ba%C5%BEny%C4%8Dia
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Įmonė planuoja taikyti tokias oro taršos, kvapų mažinimo technologijas ir priemones, kad tarša 
neišeitų už esamos įregistruotos SAZ ribų. UAB „Aplinkos vadyba“ atliko PŪV poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimą. PVSV ataskaita pateikiama 6 PRIEDE. Detalesnė rezultatų 
analizė pateikiama skyrelyje 3.6. Visuomenės sveikata. Siekiant išlaikyti nepakitusias ir 
Nekilnojamojo turto registre ir kadastre įregistruotas SAZ ribas, įvertinus ūkinę veiklą, 
nustatytas pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos, kvapų ir ūkinės veiklos dienos, vakaro ir 
nakties triukšmo lygį. Rekomenduojamos SAZ ribos sutampa su Nekilnojamojo turto registre 
ir kadastre įregistruotos komplekso 500 metrų SAZ ribomis. Pagal užterštumo vertinimo 
aplinkos oro teršalais ir kvapais rezultatus UAB "Idavang" Šeduvos padalinio PŪV susidaranti 
oro tarša ir kvapai neviršys ribinių verčių, nustatytų pagal Europos sąjungos ir nacionalinius 
kriterijus tiek ūkinės veiklos objekto aplinkos ore, tiek artimiausios gyvenamosios aplinkos 
ore, o taip pat ir ties rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribomis. Taip pat įvertinus 
su PŪV susijusį triukšmą nustatyta, kad triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 
ir ties sklypo ribomis, o taip pat ir ties rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribomis, 
dienos, vakaro ir nakties metu neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų 
ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. Prognozuojama, kad viešojo naudojimo 
keliais pravažiuojančio ir su PŪV susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, 
reglamentuojamų pagal HN 33:2011.  

Komplekso gretimybėse esančio kitų savininkų ir naudotojų materialaus turto vertės 
sumažėjimas dėl oro užterštumo ir kvapų poveikio nenumatomas, SAZ ribos nebus plečiamos. 
Įgyvendinus PŪV oro teršalų ir kvapų koncentracijos ne tik nepadidės, bet bus mažesnės nei 
šiuo metu, todėl PŪV neturės neigiamo poveikio vietovės rekreacijai ir turizmui.  

Rekonstrukcija apims tik teritorijoje esančius pastatus ir infrastruktūrą. Statybos metu vykdomi 
darbai gali turėti lokalų triukšmo poveikį tik artimiausiems gyventojams, tačiau jis bus tik 
laikinas. 

PŪV turės teigiamą poveikį socialiniu ir ekonominiu aspektais. Įgyvendinus PŪV numatoma 
įkurti 1-2 naujas darbo vietas. Komplekse bus užauginamas didesnis gyvulių kiekis, nors ir 
mažais mastais, tai leis sumažinti kiaulienos importą iš kitų ES šalių. Tai atitiks Premjerės 
I.Šimonytės konferencijoje „Žaliasis kursas 2021 m.“ (konferencija vyko 2021-05-07) įvardytą 
vieną iš trijų svarbiausių aspektų mažinant aplinkos taršą – maisto grandinės trumpinimas (t. 
y. produkcija išauginama mūsų šalyje, kuriamos darbo vietos, mažėja transporto keliama tarša 
iš kitų šalių gabenant produktus ir kt.).   

3.5.3. Reikšmingo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės 

UAB „Idavang“ yra socialiai atsakinga įmonė, palaiko ryšius su vietos bendruomene, 
materialiai remia vietos iniciatyvas.  
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PŪV neturės reikšmingo poveikio aplinkos kokybės pokyčiams: oro taršos, kvapų, triukšmo 
sklaidos skaičiavimo rodikliai nei PŪV teritorijoje, nei artimoje gyvenamoje aplinkoje, nei 
esamo SAZ ribose neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės aktais nustatytų ribinių dydžių. 
Galima prognozuoti, kad materialinių vertybių nuvertėjimui nėra jokių pagrįstų kriterijų. Todėl 
papildomos reikšmingo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės nenumatomos. 

IŠVADOS: 

 įgyvendinus PŪV oro teršalų ir kvapų koncentracijos ne tik nepadidės, bet dėl 
numatytų taikyti technologijų bus mažesnės nei šiuo metu, todėl esamo SAZ ribos 
nebus plečiamos, komplekso gretimybėse esančio kitų savininkų ir naudotojų 
materialaus turto vertės sumažėjimas nenumatomas; 

 statybos metu vykdomi darbai gali turėti laikiną lokalų triukšmo poveikį tik 
artimiausiems gyventojams;   

 PŪV turės teigiamą poveikį socialiniu ir ekonominiu aspektais, nes komplekse 
užauginant didesnį gyvulių kiekį mažės kiaulienos importas, bus įkurta naujų darbo 
vietų. 

 

3.6. Visuomenės sveikata 

UAB „Idavang“ Šeduvos padalinyje vykdoma veikla – kiaulių auginimas. Pagal Šeduvos 
padalinio TIPK leidimą Nr. R-97, laikomų gyvulių kiekis atitinka 430 SG. Nekilnojamojo turto 
registre ir kadastre yra įregistruota komplekso SAZ 500 m. Kiaulių komplekso SAZ 500 m 
pločio buvo nustatyta pagal tuo metu galiojusias Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir 
režimo taisykles, nes metinis užauginamų kiaulių kiekis pateko į apibrėžtį „1.2. Kiaulių 
auginimo įmonės (iki 12000 kiaulių per metus)“. Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymą, esama SAZ atitinka nurodytą įstatymo 4 priedo lentelės eilutėje „Kiaulių nuo 300 iki 
499 SG“ (SAZ plotis 500 m). 

Įgyvendinus PŪV laikomų gyvulių kiekis padidėtų ir atitiktų 646,5 SG. Pagal Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymą šiam SG dydžiui turėtų būti taikoma SAZ 1500 m pločio, 
kaip nurodyta įstatymo 4 priede, lentelės eilutėje „Kiaulių nuo 500 SG“. Tačiau įmonė 
planuoja taikyti tokias oro taršos, kvapų, triukšmo mažinimo technologijas ir priemones, kad 
tarša neišeitų už esamos įregistruotos SAZ ribų. 

Vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 3 punktu - ūkinei veiklai 
ir (ar) objektams, kuriems nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų 
dydis nurodytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimą. Atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ar 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos 
galimą poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas 
ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatytas sanitarinės apsaugos zonų dydis 
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gali būti sumažintas arba padidintas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose. 

UAB „Aplinkos vadyba“ atliko PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. PVSV 
ataskaita pateikiama 6 PRIEDE. Siekiant išlaikyti nepakitusias ir Nekilnojamojo turto registre 
ir kadastre įregistruotas SAZ ribas, įvertinus ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotas 
aplinkos oro taršos, kvapų ir ūkinės veiklos dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygį. 
Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribos sutampa su Nekilnojamojo turto registre 
ir kadastre įregistruotos komplekso 500 metrų sanitarinės apsaugos zonos ribomis. 

Į rekomenduojamos SAZ ribas patenka 3 gyvenamieji namai ir jų gyvenamoji aplinka. Tačiau 
įvertinus gyvenamosios aplinkos užterštumo vertinimo aplinkos oro teršalais ir kvapais 
rezultatus UAB "Idavang" Šeduvos padalinyje susidaranti oro tarša neviršija ribinių verčių 
nustatytų pagal Europos sąjungos ir nacionalinius kriterijus tiek ūkinės veiklos objekto 
aplinkos ore, tiek artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, o taip pat ir ties rekomenduojamos 
sanitarinės apsaugos zonos ribomis. Taip pat įvertinus UAB "Idavang" Šeduvos padalinio 
aplinkinių vietinės reikšmės kelių autotransporto srautų keliamą triukšmą bei su planuojama 
ūkine veikla susijusį triukšmą, nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo 
lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir ties sklypo ribomis, o taip pat ir ties 
rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribomis, dienos, vakaro ir nakties metu neviršys 
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 
33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 
jų aplinkoje. Prognozuojama, kad viešojo naudojimo keliais pravažiuojančio ir su planuojama 
ūkine veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje dienos metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011. 

Visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka į  rekomenduojamos SAZ ribas nepatenka. 

3.6.1. Vietovėje esamos visuomenės sveikatos būklės analizė 

Į esamą SAZ patenka trys sodybos (žr. 6 pav.): 

 sodyba adresu Kauleliškių k. 1 yra apie 53 m nuo komplekso sklypo ribos (100 m 
atstumu nuo artimiausio taršos šaltinio komplekso teritorijoje); 

 sodyba adresu Pušyno g. 41, Prastavonių k., yra apie 300 m nuo komplekso sklypo ribos 
(420 m atstumu nuo artimiausio taršos šaltinio komplekso teritorijoje);  

 sodyba adresu Žilionių k. 2 yra apie 460 m nuo komplekso sklypo ribos (470 m atstumu 
nuo artimiausio taršos šaltinio komplekso teritorijoje).  

Artimiausia gyvenvietė – Prastavoniai, kuriuose gyvena 200 gyventojų (2011 m. duomenys). 
Taip pat netoliese esančiame Žilionių kaime gyvena 16 gyventojų (2011 m. duomenys). 
Šeduvos miestas išsidėstęs už 2,5 km šiaurės kryptimi. Šeduvoje veikia artimiausios ugdymo, 
sveikatos priežiūros įstaigos: Šeduvos gimnazija (Pilies g. 17), lopšelis-darželis (Šaltinio g. 7), 
VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras (Laisvės a. 29). Mieste yra Šeduvos Šv. 
Kryžiaus Atradimo bažnyčia (pastatyta 1649 m.), biblioteka, globos namai, kultūros namai, 

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eduvos_%C5%A0v._Kry%C5%BEiaus_Atradimo_ba%C5%BEny%C4%8Dia
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eduvos_%C5%A0v._Kry%C5%BEiaus_Atradimo_ba%C5%BEny%C4%8Dia
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kultūros ir amatų centras. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos artimoje aplinkoje nėra 
visuomeninės paskirties pastatų. 

Remiantis Teritorijų planavimo dokumentų registru, suplanuotų gyvenamųjų teritorijų 
planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse ar artimoje aplinkoje nėra.  

Sklypas, kuriame vykdoma ir planuojama vykdyti ūkinė veikla, neturi istorinės-kultūrinės 
vertės, nėra valstybinių rezervatų, nacionalinių ar regioninių, gamtos draustinių apsaugos zonų 
ar juostų ir kitų saugomų teritorijų. Kultūros paveldo vertybių ar archeologinių paminklų žemės 
sklype nėra. 

Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai. Gyventojų demografinių rodiklių analizė atlikta 
remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos 
sveikatos informacijos centro rodiklių duomenų bazių duomenimis. Išnagrinėti Radviliškio r. 
sav. (dalinai - Šeduvos sen.) statistiniai duomenys, kurie lyginami su Lietuvos Respublikos 
vidurkiais. 

Gyventojų skaičius. Visuotinio surašymo duomenimis Šeduvos sen. 1989 m. gyveno 3584 
gyventojai, 2001 m. – 3400 gyventojai, 2011 m. – 2895 gyventojai. Iš surašymo duomenų 
matyti, kad gyventojų skaičius yra linkęs mažėti. Tam įtakos galėjo turėti gyventojų migracija 
į didesnius miestus ir kt. Daugiau duomenų nėra, todėl toliau nagrinėjami Radviliškio r. sav. 
duomenys, kurie lyginami su Lietuvos rodiklių vidurkiais. Radviliškio r. sav. 2020 metų 
pradžioje gyveno 35002 gyventojai (2019 m. – 35520 gyventojai), gyventojų pokytis pateiktas 
35 pav. 

 
35 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčiai Radviliškio r. sav. 2016-2020 metais 
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Lietuvos Respublikoje 2020 metų pradžioje gyveno 2794329 gyventojai (2019 m. – 2794184 
gyventojai), gyventojų pokytis pateiktas 36 pav. 

 
36 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčiai Lietuvos Respublikoje 2016–2020 metais 

Pagal statistinius duomenis matyti, kad Radviliškio r. sav. vyrauja gyventojų mažėjimo 
tendencija, Lietuvos Respublikoje vertinant bendrai, taip pat vyrauja gyventojų mažėjimo 
tendencija, nors paskutiniais metais Lietuvoje fiksuotas gyventojų skaičiaus padidėjimas 
(imigracija). 

Atsižvelgiant į 2016-2020 metų bendrus statistinius duomenis matyti, kad Radviliškio r. sav. 
gyventojų sumažėjo 3251 asmenimis, o Lietuvoje gyventojų skaičius sumažėjo 94229 
asmenimis (2016-2020 m.). Gyventojų skaičiaus sumažėjimui įtakos galėjo turėti gyventojų 
migracija į miestus, emigracija ir kt. faktoriai. Vyrų ir moterų skirstinys Radviliškio r. sav. 
2016-2020 metų pradžioje pateiktas 37 pav.: 
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37 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčiai pagal lytį Radviliškio r. sav. 2016–2020 metų pradžioje 

 

Remiantis 2020 m. duomenimis, apie 52,8 proc. gyventojų Radviliškio r. sav. sudarė moterys, 
apie 47,2 proc. – vyrai. Vyrų ir moterų skirstinys Lietuvos Respublikoje 2016 - 2020 metų 
pradžioje pateiktas 38 pav. 
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38 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčiai Lietuvos Respublikoje pagal lytį 2016–2020 metų pradžioje 

 
Lyginant gyventojų skaičiaus pasiskirstymą 2016–2020 metais pagal lytį, matyti, kad 
Radviliškio r. sav. daugumą sudaro moteriškos lyties asmenys. Ši tendencija nesikeičia eilę 
metų ir to priežastis galėtų būti fiziniai veiksniai (traumos, autoįvykiai, gyvenimo būdas ir kt.), 
ligos, emigracija ir t.t. Skirtumą sudaro 1996 gyventojai (2020 m.). Panaši tendencija 
(moteriškos lyties gyventojų dominavimas) pastebimas ir vertinant bendrą situaciją visoje 
Lietuvoje. 

Pasiskirstymas pagal amžių. Didžiausią gyventojų dalį 2020 m. pradžioje Radviliškio r. sav. 
sudarė jauno (15–29 metų) ir pagyvenusio darbingo (45–69 metų) amžiaus asmenų grupės 
(apie 56,4 proc.), kuriose didžiausią grupę sudarė 45 – 69 metų amžiaus gyventojai. Apie 14,6 
proc. – gyventojai iki 15 metų amžiaus, 13,1 proc. – darbingo 30 – 44 metų amžiaus gyventojai, 
vyresni nei 69 metų gyventojai – apie 15,9 proc. Gyventojų skirstinys atsižvelgiant į amžių 
Radviliškio r. sav. 2020 metų pradžioje pateiktas 39 pav.  
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39 pav. Gyventojų skaičius pagal amžių Radviliškio r. sav. 2020 m. pradžioje 

 
Gyventojų skirstinys atsižvelgiant į amžių Lietuvos Respublikoje 2020 metų pradžioje 
pateiktas 40 pav. 

 
40 pav. Gyventojų skaičius pagal amžių Lietuvos Respublikoje 2020 m. pradžioje 

 

Lyginant Lietuvos Respublikos ir Radviliškio r. sav. 2020 m. rodiklius, matyti, kad gyventojų 
pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yra panašus. Dominuoja darbingo ir priešpensinio 
amžiaus gyventojai. Skirtumai pastebimi tik vertinant amžiaus grupes atskirai. 
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Gimstamumas. 2019 metais (2020 m. duomenų nėra) Radviliškio r. sav. gimė 317 naujagimių. 
1000-iui gyventojų tenkantis gimusiųjų skaičius analizuoto rajono savivaldybėje – apie 9,06 
naujagimio. Lietuvoje šis rodiklis yra didesnis (apie 9,92 naujagimio/1000 gyv.). Bendras 
gimusiųjų skaičius Radviliškio r. sav. bei Lietuvoje pateiktas 41 ir 42 pav. 

 
41 pav. Gyventojų gimstamumas Radviliškio r. sav. 

 

 
42 pav. Gyventojų gimstamumas Lietuvos Respublikoje 

 
Natūrali gyventojų kaita. 2019 metais (2020 m. nėra duomenų) Radviliškio r. sav. natūrali 
gyventojų kaita buvo neigiama (apie -6,9/1000gyv.), tai reiškia, jog Radviliškio r. sav. didesnis 
mirusiųjų skaičius nei gimusiųjų. Lietuvoje natūralios gyventojų kaitos tendencija panaši – 
neigiama, bet mažesnė (apie -4,8/1000 gyv.).  
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Palyginus natūralios kaitos vidurkius Lietuvoje bei Radviliškio r. sav. 2015-2019 metais, 
matyti, kad Radviliškio r. sav. gimstamumas turi tendenciją kisti, Lietuvoje gimstamumas turi 
tendenciją mažėti. Tam įtakos galėjo turėti socialinės gerovės, jaunimo emigracijos, buitinės, 
finansinės ir kt. sąlygos.  

Mirtingumas. Radviliškio r. sav. 2019 metais (2020 m. duomenų nėra) mirė 560 asmenų, iš 
kurių: 261 moterys ir 299 – vyrai. Radviliškio r. sav. mirčių skaičius 1000-iui gyventojų yra 
didesnis nei Lietuvoje (atitinkamai apie 15,99 mirčių/1000 gyv. ir apie 14,09 mirtys/1000 
gyv.). Mirtingumas pagal lytį įvairiais metais Radviliškio r. sav. ir Lietuvoje skiriasi – didesnis 
mirtingumas moteriškos lyties asmenų (Lietuvoje). Bendra/panaši tendencija išlieka eilę metų. 
Mirčių pasiskirstymas pagal lytį pateiktas 43 ir 44 pav. 

 
43 pav. Mirusiųjų skaičius Radviliškio r. sav. pagal lytį 

 

 
44 pav. Mirusiųjų skaičius Lietuvoje pagal lytį 
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Mirties priežasčių struktūra Radviliškio r. sav. bei Lietuvoje. Radviliškio r. sav. 2019 metais 
(2020 m. duomenų nėra) didžiąją dalį mirties priežasčių kvalifikacijoje sudarė kraujotakos 
sistemos ligos (apie 873,49 atvejai/100000 gyv.), Lietuvoje situacija panaši – daugiausiai 
gyventojų mirė dėl kraujotakos sistemos ligų (apie 747,92 atvejai/100000 gyv.). Antroje vietoje 
mirties priežasčių kvalifikacijoje buvo piktybiniai navikai (Radviliškio r. sav. – apie 277,93 
atvejai/100000 gyv., o Lietuvoje – apie 287,82 atvejai/100000 gyv.). Rečiausiai fiksuojamos 
išorinės mirtys (Radviliškio r. sav.). Mirties priežasčių struktūra analizuojamoje Radviliškio r. 
sav. bei Lietuvoje 100000 gyventojų pateiktas 45 pav. 

 
45 pav. Mirties priežasčių struktūra Radviliškio r. sav. bei Lietuvoje tenkantis 100000 gyventojų 

 
Gyventojų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą. 2020 metų pradžioje, Radviliškio r. sav. 
apie 50,54 proc. gyveno miesteliuose/gyvenvietėse, o apie 49,46 proc. gyventojų – kaimiškose 
vietovėse. Lietuvos mastu žmonių, kurie gyveno miestuose buvo apie 67,35 proc. Likusioji 
Lietuvos gyventojų dalis (apie 32,65 proc.) gyveno kaimiškose vietovėse. Gyventojų 
pasiskirstymas pateiktas 46 pav. 

 
46 pav. Gyventojų pasiskirstymas procentais pagal gyvenamąją vietą Radviliškio r. ir Lietuvoje 2020 m. 
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Gyventojų sergamumo rodiklių analizė. 2015-2019 metais (2020 m. duomenų nėra), 
Radviliškio r. sav. gyventojai daugiausiai sirgo kvėpavimo sistemos ligomis. Sergamumo 
rodikliai 1000-iui gyventojų Radviliškio r. sav. ir Lietuvos Respublikoje pateikti 47 ir 48 pav. 

 
47 pav. Sergamumo rodiklis 1000-iui gyventojų Radviliškio r. sav. 2015-2019 metais 

 

 
48 pav. Sergamumo rodiklis 1000-iui gyventojų Lietuvos Respublikoje 2015-2019 metais 

 

Remiantis Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, atlikta Radviliškio r. sav. ir 
Lietuvos sergamumo 1000-ių gyventojų rodiklių analizė. Didžiausias sergamumas 2019 metais 
analizuojamo rajono savivaldybėje buvo: virškinimo sistemos ligomis (273,65 atvejai/1000-ių 
gyv.), kvėpavimo sistemos ligomis (265,14 atvejai/1000-iui gyv.), kraujotakos sistemos 
ligomis (240,18 atvejai/1000-ių gyv.). Didžiausias sergamumas Lietuvoje buvo: kvėpavimo 
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sistemos ligomis (301,07 atvejai/1000-ių gyv.), kraujotakos sistemos ligomis (248,5 
atvejai/1000-ių gyv.), virškinimo sistemos ligomis (217,4 atvejai/1000-ių gyv.). 

Mažiausias sergamumas 2019 metais Radviliškio r. sav. buvo: piktybiniais navikais (28,1 
atvejai/1000 gyv.), širdies išeminėmis ligomis (50,93 atvejai/1000 gyv.) bei hipertenzinėmis 
ligomis (176,43 atvejai/1000-ių gyv.). Lietuvoje – piktybiniais navikais (30,93 atvejai/1000 
gyv.), širdies išeminėmis ligomis (53,97 atvejai/1000 gyv.) bei hipertenzinėmis ligomis (194 
atvejai/1000-ių gyv.). Sergamumas pagal diagnozių grupes, Radviliškio r. sav. panašus kaip ir 
Lietuvoje. Iš diagramos matyti, kad gyventojų sergamumas turi tendenciją didėti. Lietuvoje 
sergamumo tendencijos panašios. 

3.6.2. Galimas poveikis 

Nagrinėjamos veiklos rizika visuomenės sveikatai susijusi su šiais veiksniais:  

 aplinkos oro tarša iš gyvulių laikymo pastatų, autotransporto bei kitų objektų;  
 kvapų sklaida nuo gyvulių laikymo pastatų, skysto mėšlo rezervuaro;  
 triukšmas nuo gyvulių laikymo pastatų, teritorijoje esančių mechaninių įrenginių, 
autotransporto.  

Galimas PŪV poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės veiklos metu į aplinką 
išmetamus oro teršalus. Siekiant įvertinti įmonės esamos ir planuojamos ūkinės veiklos 
išmetamų oro teršalų įtaką aplinkos kokybei UAB „Ekopaslauga“ atliko teršalų pažemio 
koncentracijų sklaidos modeliavimą.  

Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.2 
(Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija). ADMS 4.2 
modeliavimo sistema įtraukta į Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos 
skaičiavimo modelių sąrašą. 

Stacionarūs taršos šaltiniai. Prognozuojama, kad anglies monoksido (CO), sieros dioksido 
(SO2) azoto dioksido (NO2), kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5), amoniako (NH3), mangano oksidų 
bei geležies ir jos junginių koncentracijos (nevertinant mobilių taršos šaltinių) tiek be fono, tiek 
su fonu ūkinės veiklos objekto aplinkos ore bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, 
neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, 
azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis 
(KD10 ir KD2,5) ir ozonu normose ir dokumente Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 
pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašas ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 
nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinių aplinkos oro užterštumo vertės. Atsižvelgiant į 
atliktų skaičiavimų rezultatus, kadangi viršijimų ties PŪV sklypo riba ir ties artimiausiomis 
gyvenamosiomis teritorijomis nenustatyta, galima daryti išvadą jog ties esama SAZ riba, kurios 
dydis 500 metrų, aplinkos oro teršalų koncentracijos taip pat neviršys teisės aktuose nustatytų 
užterštumo normų. 
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PŪV išmetamų oro teršalų koncentracijos ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis 
pateikiamos 3.13 lentelėje. 

3.13 lentelė. PŪV išmetamų oro teršalų koncentracijos ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis 

Teršalas ir skaičiuotinas 
laikotarpis 

Ribinė 
vertė [1], 
[2], [3] 

1 
Sodyba Kauleliškių 

k. 1 
X 6175880, 
Y 485800 

2 
Sodyba Pušyno g. 
41, Prastavonių k. 

X 6176035, 
Y 486080 

3 
Sodyba Žilionių k. 

2 
X 6176174, 
Y 485513 

Koncent- 
racija 

Tarša, 
ribinės 
vertės 

dalimis 

Koncent- 
racija 

Tarša, 
ribinės 
vertės 

dalimis 

Koncent- 
racija 

Tarša, 
ribinės 
vertės 

dalimis 
1 2 3 4 5 6 7 8 

CO 8 valandų slenkančio 
vidurkio 100-asis 

procentilis 
10 mg/m³ 0,19 

mg/m3 0,019 0,19 
mg/m3 0,019 0,19 

mg/m3 0,019 

Geležis ir jos junginių 24 
valandų vidurkio 100-asis 

procentilis 
40 µg/m³ 0,06 

µg/m3 0,002 0,02 
µg/m3 0,001 0,02 

µg/m3 0,001 

Mangano oksidų 24 
valandų vidurkio 100-asis 

procentilis 
1000 µg/m³ 5,43 

µg/m3 0,005 1,54 
µg/m3 0,002 1,53 

µg/m3 0,002 

Mangano oksidų valandos 
98,5-as procentilis 

10000 
µg/m³ 

5,34 
µg/m3 0,001 2,09 

µg/m3 0,0002 1,63 
µg/m3 0,0002 

Amoniako 24 valandų 
vidurkio 100-asis 

procentilis 
40 µg/m³ 9,27 

µg/m3 0,232 3,21 
µg/m3 0,080 4,03 

µg/m3 0,101 

Amoniako valandos 98,5-
as procentilis 200 µg/m³ 7,49 

µg/m3 0,037 4,28 
µg/m3 0,021 3,94 

µg/m3 0,020 

NO₂ metų vidurkis 40 µg/m³ 4,38 
µg/m3 0,110 4,26 

µg/m3 0,107 4,09 
µg/m3 0,102 

NO₂ 1 valandos 99,8-as 
procentilis 200 µg/m³ 3,37 

µg/m3 0,017 3,33 
µg/m3 0,017 3,32 

µg/m3 0,017 

KD₁₀ metų vidurkis 40 µg/m³ 8,79 
µg/m3 0,220 7,66 

µg/m3 0,192 7,63 
µg/m3 0,191 

KD₁₀ 24 valandų 90,4-as 
procentilis 50 µg/m³ 10,10 

µg/m3 0,202 8,41 
µg/m3 0,168 8,08 

µg/m3 0,162 

KD₂,₅ metų vidurkis 20 µg/m³ 9,98 
µg/m3 0,499 8,84 

µg/m3 0,442 8,78 
µg/m3 0,439 

SO₂ 24 valandų 99,2-as 
procentilis 125 µg/m³ 4,05 

µg/m3 0,032 3,81 
µg/m3 0,030 3,79 

µg/m3 0,030 

SO₂ 1 valandos 99,7-as 
procentilis 350 µg/m³ 4,23 

µg/m3 0,012 3,99 
µg/m3 0,011 3,78 

µg/m3 0,011 

LOJ 24 valandų vidurkio 
100-asis procentilis nenustatyta* 0,03 

µg/m3 - 0,02 
µg/m3 - 0,02 

µg/m3 - 

LOJ valandos 98,5-as 
procentilis nenustatyta* 0,03 

µg/m3 - 0,02 
µg/m3 - 0,02 

µg/m3 - 

 

Mobilūs taršos šaltiniai. Prognozuojama, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2) 
ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) koncentracijos (vertinant suminę taršą iš mobilių taršos 
šaltinių ir stacionarių taršos šaltinių, išmetančių į aplinką tuos pačius teršalus) tiek be fono, tiek 
su fonu ūkinės veiklos objekto aplinkos ore bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, 
neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, 
azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis 
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(KD10 ir KD2,5) ir ozonu normose ir dokumente Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 
pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašas ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 
nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinių aplinkos oro užterštumo vertės. Atsižvelgiant į 
atliktų skaičiavimų rezultatus, kadangi viršijimų ties PŪV sklypo riba ir ties artimiausiomis 
gyvenamosiomis teritorijomis nenustatyta, galima daryti išvadą jog ties esama SAZ riba, kurios 
dydis 500 metrų, aplinkos oro teršalų koncentracijos taip pat neviršys teisės aktuose nustatytų 
užterštumo normų. 

Planuojamų aplinkos oro teršalų, įvertinus mobilių oro taršos šaltinių įtaką, pažemio 
koncentracijos pateikiamos x lentelėje. PŪV išmetamų oro teršalų koncentracijos ties 
artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis pateikiamos 3.14 lentelėje. 

3.14 lentelė. PŪV kartu su mobiliais taršos šaltiniais išmetamų oro teršalų koncentracijos ties artimiausiomis 
gyvenamosiomis teritorijomis 

Teršalas ir skaičiuotinas 
laikotarpis 

Ribinė 
vertė [1], 
[2], [3] 

1 
Sodyba Kauleliškių 

k. 1 
X 6175880, 
Y 485800 

2 
Sodyba Pušyno g. 
41, Prastavonių k. 

X 6176035, 
Y 486080 

3 
Sodyba Žilionių k. 

2 
X 6176174, 
Y 485513 

Koncent- 
racija 

Tarša, 
ribinės 
vertės 

dalimis 

Koncent- 
racija 

Tarša, 
ribinės 
vertės 

dalimis 

Koncent- 
racija 

Tarša, 
ribinės 
vertės 

dalimis 
1 2 3 4 5 6 7 8 

CO 8 valandų slenkančio 
vidurkio 100-asis 

procentilis 
10 mg/m³ 0,19 

mg/m3 0,019 0,19 
mg/m3 0,019 0,19 

mg/m3 0,019 

NO₂ metų vidurkis 40 µg/m³ 12,02 
µg/m3 0,301 12,85 

µg/m3 0,321 12,33 
µg/m3 0,308 

NO₂ 1 valandos 99,8-as 
procentilis 200 µg/m³ 6,80 

µg/m3 0,034 6,66 
µg/m3 0,033 6,68 

µg/m3 0,033 

KD₁₀ metų vidurkis 40 µg/m³ 8,79 
µg/m3 0,220 7,66 

µg/m3 0,192 7,63 
µg/m3 0,191 

KD₁₀ 24 valandų 90,4-as 
procentilis 50 µg/m³ 10,10 

µg/m3 0,202 8,41 
µg/m3 0,168 8,08 

µg/m3 0,162 

KD₂,₅ metų vidurkis 20 µg/m³ 9,98 
µg/m3 0,499 8,84 

µg/m3 0,442 8,78 
µg/m3 0,439 

LOJ 24 valandų vidurkio 
100-asis procentilis nenustatyta* 0,03 

µg/m3 - 0,02 
µg/m3 - 0,02 

µg/m3 - 

LOJ valandos 98,5-as 
procentilis nenustatyta* 0,03 

µg/m3 - 0,02 
µg/m3 - 0,02 

µg/m3 - 

 

Galimas PŪV poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės veiklos metu į aplinką 
skleidžiamus kvapus. Nemalonūs kvapai priskiriami prie stresą sukeliančių veiksnių, 
sukeliančių galvos skausmus, nerimą, pykinimą. Ilgalaikis nemalonių kvapų poveikis blogina 
gyventojų gerbūvį. Kvapų sukėlėjai – įvairūs orą teršiantys cheminiai junginiai, kurių 
leidžiamus kiekius reguliuoja higienos normos ir įstatymai. Šiais normatyviniais dokumentais 
reglamentuojama, kokių cheminių junginių koncentracijos yra nepageidaujamos, pavojingos ir 
žalingos žmonėms bei aplinkai. 
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Kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore yra nustatytos HN 121:2010 
"Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore" ir Kvapų kontrolės 
gyvenamosios aplinkos ore taisyklėse. Šioje higienos normoje nurodyta, kad didžiausia 
leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo 
vienetai (8 OUE/m3). Vadovaujantis HN 121:2010 pakeitimo“ 5  punktu, nuo 2024 m. sausio 1 
d. keičiasi didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore į 
5 OUE/m3. 

Kvapų emisijoms skaičiuoti buvo pasirinkta plačiai naudojama metodika Sniffer ER26: Final 
Report SCAIL-Agriculture update, March/2014, Environment Agency, Scotish Environment 
Protection Agency, Northern Ireland Environment Agency (toliau – Sniffer ER26), kur emisijų 
vertės detalizuotos priklausomai nuo laikomų gyvulių grupės, amžiaus, laikymo technologijos. 
Skaičiuojant kvapų emisijas buvo imtos metodikos Sniffer ER26 vertės, nurodytos B-1 lentelėje 
(86-88 psl.):  

 pusę visos atjunkytų paršelių grupės (7-30 kg) sudaro atjunkyti paršeliai (weaners, 7-
20 kg, su dalinai grotelėmis dengtomis grindimis), kuriems nurodyta vertė 94608000 
OUE vienai gyvulio vietai per metus, tuomet 94608000/31536000 = 3 OUE/s vienai 
kiaulei. Kitą pusę sudaro paaugę paršeliai (growers, imtis 20-30 kg), kuriems nurodyta 
vertė 236520000 OUE vienai gyvulio vietai per metus, tuomet 236520000/31536000 = 
7,5 OUE/s vienai kiaulei. Vidutiniškai atjunkytų paršelių tvartuose kvapo emisija 
(3*1/2)+(7,5*1/2)=5,3 OUE/s vienai kiaulei; 

 trečdalį visos penimų kiaulių grupės (30-115 kg) sudaro paaugę paršeliai (growers, 
imtis 30-50 kg), kuriems nurodyta vertė 236520000 OUE vienai gyvulio vietai per 
metus, tuomet 236520000/31536000 = 7,5 OUE/s vienai kiaulei. Kitus du trečdalius 
sudaro penimos kiaulės (finishers, 50-115 kg), kurioms nurodyta kvapo vertė 
614952000 OUE vienai gyvulio vietai per metus, tuomet 614952000/31536000 = 19,5 
OUE/s vienai kiaulei. Vidutiniškai penimų kiaulių tvartuose kvapo emisija (7,5*1/3) + 
(19,5*2/3) = 15,5 OUE/s vienai kiaulei; 

 skystojo mėšlo lagūnoms su plaukiojančia danga nurodyta vertė 63072000 OUE/m2. 
Tuomet 63072000/31536000 = 2 OUE/m2/s. 

Kvapų pažemio koncentracijų sklaidos modeliavimo duomenimis, vykdant esamą veiklą kvapų 
valandos 98,08-o procentilio didžiausia koncentracija apskaičiuota 49,74 OUE/m3 be foninės 
taršos, kas sudaro 6,22 ribinės vertės. Ši maksimali koncentracija pasiekiama įmonės 
teritorijoje. Esamoje situacijoje maksimali kvapų koncentracija artimoje gyvenamoje aplinkoje 
apskaičiuota 6,75 OUE/m3 ir pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus ribinės vertės nesiekia, 
tačiau nuo 2024 m. sausio 1 d., kai didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė 
gyvenamosios aplinkos ore bus 5 OUE/m3, ribinė vertė būtų viršijama ir įmonė turėtų imtis 
papildomų priemonių kvapams mažinti. 

Įgyvendinus PŪV visuose kiaulių tvartuose amoniako ir nemalonių kvapų prevencijai 
numatoma naudoti priemonė - purškiamas biostabilizatorius Poliflock BTS. Kvapų 
biostabilizatorius yra produktas, mažinantis nuo gyvulių mėšlo sklindančius kvapus, efektyvi 
priemonė, skatinanti natūraliai aplinkoje besivystančių mikroorganizmų, skaidančių amoniaką 
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ir kitus teršalus, vystymąsi. Priemonės efektyvumas – 70 %. Skystojo mėšlo rezervuaro 
uždengimas jau yra įvertintas skaičiavimo metodikoje. 

Detalesnė informacija apie priemones pateikiama skyrelyje 3.2.3. Poveikio sumažinimo 
priemonės. Biostabilizatoriaus veiksmingumą pagrindžiantys dokumentai ir naudojimo 
instrukcija pateikiami 4 PRIEDE.  

PŪV metu išsiskiriančio kvapo skaičiavimai pateikiami 4 PRIEDE. Suskaičiuota didžiausia 
kvapo koncentracija, kuri gauta ūkinės veiklos objekto sklypo ribose, sudarys 2,366 OUE/m3 ir 
neviršys HN 121:2010 nuo 2024 m. įsigaliosiančios 5,0 OUE/m3 ribinės vertės. 
Prognozuojama, kad kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore sudarys 
0,14-0,34 OUE/m3 ir taip pat neviršys HN 121:2010 nuo 2024 m. įsigaliosiančios 5,0 OUE/m3 
ribinės vertės. 

PŪV susidarančio kvapo koncentracijos ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis 
pateikiamos 3.15 lentelėje. 

3.15 lentelė. PŪV kartu su mobiliais taršos šaltiniais išmetamų oro teršalų koncentracijos ties artimiausiomis 
gyvenamosiomis teritorijomis 

Teršalas ir 
skaičiuotinas 
laikotarpis 

Ribinė 
vertė [1], 
[2], [3] 

1 
Sodyba Kauleliškių k. 1 

X 6175880, 
Y 485800 

2 
Sodyba Pušyno g. 41, 

Prastavonių k. 
X 6176035, 
Y 486080 

3 
Sodyba Žilionių k. 2 

X 6176174, 
Y 485513 

Koncent- 
racija 

Tarša, 
ribinės 
vertės 

dalimis 

Koncent- 
racija 

Tarša, 
ribinės 
vertės 

dalimis 

Koncent- 
racija 

Tarša, 
ribinės 
vertės 

dalimis 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Kvapo valandos 
98,08-as 

procentilis 
8 OUE/m³ 0,34 OUE/m³ 0,043 0,16 OUE/m³ 0,020 0,14 OUE/m³ 0,018 

 
 
Galimas PŪV poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės veiklos metu keliamą 
triukšmą. UAB „Idavang“ Šeduvos padalinio planuojamos ūkinės veiklos bei transporto 
keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti kompiuterine programa CadnaA (versija 
2018 MR 1). Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, 
pasirenkant vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro 
transportas, taškiniai - pramonės įmonės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, pastatų, kelių, tiltų 
bei kitų statinių parametrus. Programa taip pat gali įvertinti ir prieštriukšmines priemones, t.y. 
jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, atspindžio nuostolį decibelais arba absorbcijos 
koeficientą ir t.t.). Programa CadnaA yra įtraukta į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų 
modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programos veikimas pagrįstas Europos 
Sąjungos patvirtintomis metodikomis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 
9613, geležinkeliams – SRM II, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29) bei Europos Parlamento 
ir Tarybos Aplinkos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. 
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Dienos, vakaro bei nakties triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant transporto eismo 
intensyvumą, taškinių bei plotinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Programos pagalba 
galima greitai atlikti skirtingų ūkinės veiklos bei infrastruktūros vystymo scenarijų (kintamieji: 
eismo intensyvumas, greitis, sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis 
skaičiuojamame sraute) įtakojamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, palyginti rezultatus bei 
pasirinkti geriausią teritorijos plėtros, statinių ar triukšmo mažinimo priemonių variantą. 

 
Triukšmo sklaida skaičiuota 1,5 m aukštyje, kaip nurodyta standarte ISO 9613-2:1996 
Akustika. Garso sklindančio atviroje aplinkoje silpnėjimas - 2 dalis: Bendroji skaičiavimo 
metodika vienaukščių gyvenamųjų pastatų aplinkoje.  
 
Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai buvo įvertinti vadovaujantis HN 33:2011 Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 
reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slėgio dydžiais. Suskaičiuotas 
ekvivalentinis triukšmo lygis: 

 įvertinant aplinkinio rajoninio kelio autotransporto srautų keliamą triukšmą;  
 įvertinant su planuojama ūkine veikla susijusį triukšmą. 

Vertinant autotransporto sukeliamą triukšmą viešo naudojimo gatvėse ir keliuose, taikytas HN 
33:2011 1 lentelės 3 punktas, ūkinės veiklos įtakojamą triukšmą - HN 33:2011 1 lentelės 4 
punktas. HN 33:2011 1 lentelės 3 ir 4 punktai pateikti 3.16 lentelėje. 

3.16 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje 

Objekto pavadinimas Paros laikas, 
val. 

Ekvivalentinis garso 
slėgio lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso 
slėgio lygis (LAFmaks.), 

dBA 
1 2 3 4 

Gyvenamųjų pastatų ir 
visuomeninės paskirties pastatų 
aplinkoje, veikiamoje transporto 
sukeliamo triukšmo (HN 33:2011 
1 lentelės 3 punktas) 

7–19 65 70 

19–22 60 65 

22–7 55 60 
Gyvenamųjų pastatų ir 
visuomeninės paskirties pastatų 
aplinkoje, veikiamoje ūkinės 
komercinės veiklos (HN 33:2011 
1 lentelės 4 punktas) 

7–19 55 60 

19–22 50 55 

22–7 45 50 

 
Informacija apie vertintus triukšmo šaltinius. Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti esami 
ir planuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai: 

 tvartai (8 vnt.: 1, 3, 4, 5 ir 6 tvartai naudojami šiuo metu, 14, 15 ir 16 planuojami naudoti 
įgyvendinus PŪV), kuriuose veikia technologiniuose procesuose naudojami triukšmą 
keliantys įrenginių komplektai, skirti pašarams dalinti, gyvuliams girdyti, reikiamam 
mikroklimatui palaikyti. Pastatas vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, kurio vidaus 
triukšmas per išorines atitvaras sklinda į aplinką. Skaičiavimams priimtas 
nepalankiausias scenarijus, kuomet pastate esantis triukšmo lygis yra didžiausias 
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leidžiamas triukšmo lygis, kuris gali veikti gyvulius – 85 dB(A)5. Pastato išorinės 
atitvaros yra iš 300 mm storio gelžbetoninių blokų (plokščių) mūro (Rw – 61 dB). 
Priimama, kad triukšmą skleidžiantys įrenginiai pastate naudojami iki 8 val. dienos (7-
19 val.) metu;  

 stoginiai oro šalinimo ventiliatoriai (63 vnt.: Nr.001-042 ir Nr.046-066), kurių 
skleidžiamas triukšmo lygis 69,0 dB(A). Priimama, kad triukšmo šaltiniai veikia dienos 
(7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu;  

 transformatorinė, kurioje yra naudojami triukšmą keliantys įrenginiai. Statinys 
vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, iš kurio vidaus triukšmas per išorines atitvaras 
sklinda į aplinką. Numatomas Transformatorinės viduje triukšmą skleidžiantis 
įrenginys: iki 160 kVA galios transformatorius (1 vnt.), skleidžiamas triukšmo lygis 44 
dB(A). Transformatorinės išorinės atitvaros yra iš 250 mm storio plytų mūro (Rw – nuo 
49 iki 59 dB). Priimama, kad triukšmo šaltinis veiks visą parą. 

 elektrinis sraigtinis pašarų transporteris (pašarų dalytuvas), sumontuotas ant miltvežių 
transporto priemonių. Transporterio pagalba iš miltvežių į pašarų bunkerius (8 vnt. 
teritorijoje) perpilami pašarai kiaulėms. Transporterio veikimo metu triukšmą skleidžia 
transporteryje esantis el. variklis (3 kW). Priimama, el. sraigtinio grūdų transporterio 
veikimo metu skleidžiamas triukšmo lygis 67 dB(A). Priimama, kad triukšmo šaltinis 
veikia iki 10 min dienos (7-19 val.) metu. 

 pagrindinė skystojo mėšlo siurblinė, tiekianti skystąjį mėšlą iš tvartų į mėšlo kaupimo 
lagūnos tipo rezervuarą. Duraumat Stalltechnik gamintojo, PMK-D modelio siurblys 
įrengtas šulinyje, užsakovo pateiktais duomenimis skleidžiamas triukšmo lygis 62 
dB(A). Siurblys veikia ištisus metus.  

 lagūnos siurblinė, laukų tręšimo metu tiekianti skystąjį mėšlą iš lagūnos į traktorines 
cisternas. Veikia apie savaitę pavasarį ir apie savaitę rudenį, kai vykdomi laukų tręšimo 
darbai. Siurblys įrengtas šulinyje, užsakovo pateiktais duomenimis skleidžiamas 
triukšmo lygis apie 62 dB(A). Priimama, kad siurblys naudojamas iki 8 val. dienos (7-
19 val.) metu. 

Skaičiuojant triukšmo sklaidą, kaip ūkinės veiklos triukšmo šaltinis įvertintas autotransporto 
(lengvųjų ir sunkiųjų) priemonių judėjimas6 teritorijoje: 

 1 lengvoji transporto priemonė per parą, kuria į teritoriją pristatomos sanitarijos ir 
dezinfekcijos priemonės ir kt. Priimama, kad į teritoriją lengvasis autotransportas 
atvyksta per rytinėje dalyje esantį įvažiavimą. Lengvoji transporto priemonė į  ūkinės 
veiklos teritoriją atvyksta/išvyksta tik dienos (7-19 val.) metu. Darbuotojų transportas 
paliekamas už įmonės teritorijos ribų, todėl skaičiavimuose nevertinamas; 

 1 sunkioji transporto priemonė per parą kas 8 dienas, kuri į teritoriją atveža pašarus. 
Priimama, kad į įmonės teritoriją sunkioji transporto priemonė atvyksta per rytinėje 

 
5 Vadovaujantis Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 02:2010, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3D-50 „Dėl Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 
02:2010 patvirtinimo“, 171 punktu. 
6 Vertinant atvykstančių sunkiųjų transporto priemonių srautus, vertinamas nepalankiausias scenarijus, kuris įmonės veiklos 
metu nėra galimas, t.y. vertinama, kad visos skirtingas funkcijas atliekančios sunkiosios transporto priemonės atvyksta tą 
pačią dieną. Transportas į PŪV teritoriją vyksta tik dienos metu. 
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dalyje esantį įvažiavimą. Sunkioji transporto priemonė į ūkinės veiklos teritoriją 
atvyksta/išvyksta tik dienos (7-19 val.) metu; 

 1 sunkioji transporto priemonė per parą, kuri į teritoriją atveža gyvulius. Priimama, kad 
į įmonės teritoriją sunkiosios transporto priemonės atvyksta per rytinėje dalyje esantį 
įvažiavimą. Sunkioji transporto priemonė į ūkinės veiklos teritoriją atvyksta/išvyksta 
tik dienos (7-19 val.) metu; 

 1 sunkioji transporto priemonė per parą, kuri iš teritorijos išveža mėšlą. Priimama, kad 
į įmonės teritoriją sunkiosios transporto priemonės atvyksta per pietinėje dalyje esantį 
įvažiavimą. Sunkioji transporto priemonė į ūkinės veiklos teritoriją atvyksta/išvyksta 
tik dienos (7-19 val.) metu; 

 1 sunkioji transporto priemonė per parą, kuri iš teritorijos išveža ŠGP. Priimama, kad į 
įmonės teritoriją sunkiosios transporto priemonės atvyksta per rytinėje dalyje esantį 
įvažiavimą. Sunkioji transporto priemonė į ūkinės veiklos teritoriją atvyksta/išvyksta 
tik dienos (7-19 val.) metu; 

 1 sunkioji transporto priemonė per parą, kuri iš teritorijos išveža atliekas. Priimama, 
kad į įmonės teritoriją sunkiosios transporto priemonės atvyksta per pietinėje dalyje 
esantį įvažiavimą. Sunkioji transporto priemonė į ūkinės veiklos teritoriją 
atvyksta/išvyksta tik dienos (7-19 val.) metu. 

Tvartai ir transformatorinės pastatas įvertinami kaip tūriniai triukšmo šaltiniai. Transporto 
judėjimo kelias teritorijoje įvertintas kaip linijinis triukšmo šaltinis. Automobilių stovėjimo 
aikštelė nevertinta, nes darbuotojų transportas paliekamas už įmonės teritorijos ribų. 
Stacionarūs triukšmo šaltiniai įvertinti kaip taškiniai triukšmo šaltiniai. Triukšmo šaltinių 
išsidėstymas ūkinės veiklos teritorijoje pateiktas 49 pav. 

 
49 pav. Triukšmo šaltinių išsidėstymas PŪV teritorijoje 
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Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas. Skaičiuojant PŪV sukeliamą triukšmą vertinamas 
dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis, kadangi taškiniai triukšmo šaltiniai – ventiliatoriai bei 
pagrindinė skystojo mėšlo siurblinė planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje veiks visą parą. 

Modeliavimo rezultatai rodo, kad PŪV sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje ir ties PŪV sklypo ribomis dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių 
dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą. 
PŪV susidarančio kvapo koncentracijos ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis 
pateikiamos 3.17 lentelėje. 

3.17 lentelė. Prognozuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausių gyvenamųjų namų 
aplinkoje 

Nr. Gyvenamieji namai 
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 
*LL 55 dB(A) 

Vakaras 
 *LL 50 dB(A) 

Naktis 
 *LL 45 dB(A) 

1 2 3 4 5 

1 Sodyba Kauleliškių k. 1 
X 6175880, Y 485800 29 28 28 

2 Sodyba Pušyno g. 41, Prastavonių k. 
X 6176035, Y 486080 19 18 18 

3 Sodyba Žilionių k. 2 
X 6176174, Y 485513 17 17 17 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  
 

Autotransporto sukeliamas triukšmas. Skaičiuojant autotransporto sukeliamą triukšmą, 
vertinamas tik dienos triukšmo lygis, kadangi su planuojama ūkine veikla susijęs 
autotransportas į teritoriją atvyks/išvyks tik dienos metu. Atliekant autotransporto keliamo 
triukšmo sklaidos skaičiavimus, buvo įvertintas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas 
(VMPEI) pagal rajoninį kelią Nr. 3417 (Baisogala – Januškoniai – Šeduva), prie kurio pridėtas 
autotransporto srautas, padidėsiantis dėl planuojamos ūkinės veiklos objekto.  
 
Modeliavimo rezultatai rodo, kad dėl viešo naudojimosi keliuose pravažiuojančio 
autotransporto srauto, prie kurio pridėtas ir autotransporto srautas, padidėjantis dėl ūkinės 
veiklos objekto, skleidžiamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos 
metu neviršija didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 
33:2011 1 lentelės 3 punktą. PŪV susidarančio kvapo koncentracijos ties artimiausiomis 
gyvenamosiomis teritorijomis pateikiamos 3.18 lentelėje. 
 
3.18 lentelė. Prognozuojamas autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausių gyvenamosios paskirties 
pastatų aplinkoje  

Nr. Gyvenamieji namai 
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 
*LL 55 dB(A) 

Vakaras 
 *LL 60 dB(A) 

Naktis 
 *LL 55 dB(A) 

1 2 3 4 5 

1 Sodyba Kauleliškių k. 1 
X 6175880, Y 485800 

32 - - 

2 Sodyba Pušyno g. 41, Prastavonių k. 
X 6176035, Y 486080 

32 - - 

3 Sodyba Žilionių k. 2 
X 6176174, Y 485513 

23 - - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  
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Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos. Siekiant įsitikinti, ar įgyvendinus PŪV tarša 
neišeis už esamos įregistruotos SAZ ribų, buvo atliktas poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas, kurio metu buvo vertinama aplinkos oro tarša kvapai ir ūkinės veiklos dienos, 
vakaro ir nakties triukšmo lygis ties sklypo riba, gyvenamojoje aplinkoje ir ties esama SAZ 
riba. Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribos sutampa su Nekilnojamojo turto 
registre ir kadastre įregistruota komplekso 500 metrų sanitarine apsaugos zona. 
Rekomenduojamos SAZ plotas yra 110,16 ha. Į SAZ ribas patenka 3 gyvenamieji namai ir jų 
gyvenamoji aplinka. Tačiau įvertinus gyvenamosios aplinkos užterštumo vertinimo aplinkos 
oro teršalais ir kvapais rezultatus, UAB "Idavang" Šeduvos padalinyje susidaranti oro tarša 
neviršija ribinių verčių nustatytų pagal Europos sąjungos ir nacionalinius kriterijus tiek ūkinės 
veiklos objekto aplinkos ore, tiek artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, o taip pat ir ties 
rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribomis.  
 
Taip pat įvertinus UAB "Idavang" Šeduvos padalinio aplinkinių gatvių autotransporto srautų 
keliamą triukšmą bei su planuojama ūkine veikla susijusį triukšmą, nustatyta, kad planuojamos 
ūkinės veiklos ir atvykstančio transporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje ir ties sklypo ribomis, o taip pat ir ties rekomenduojamos sanitarinės 
apsaugos zonos ribomis, dienos, vakaro ir nakties metu neviršys leidžiamų triukšmo ribinių 
dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams, bei viešojo naudojimo gatvėmis 
pravažiuojančio ir su planuojama ūkine veikla susijusio autotransporto pagal HN 33:2011.  
Visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka į  rekomenduojamos SAZ ribas nepatenka. 
 

3.6.3. Poveikio sumažinimo priemonės 

Šiuolaikinio kiaulių auginimo pagrindas yra gyvulių gerovė. Gyvulio laikymo vietos gerą 
mikroklimatą lemia grindų konstrukcija ir ventiliacijos sistema, gerą prieaugį garantuoja 
subalansuotas pašaras. Visi šie parametrai vienaip ar kitaip įtakoja amoniako emisijas. Pagal 
Kvapų valdymo metodines rekomendacijas, parengtas Valstybinės sveikatos priežiūros 
tarnybos prie Sveikatos ministerijos kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, 
„...amoniakas yra pagrindinis kvapus sudarančių medžiagų sklaidos komponentas ir uoslės 
slenksčio mažinimo komponentas, sumažinus amoniako išsiskyrimą pasiekiamas ženklus 
rezultatas“. Tačiau pažymėtina tai, kad visos integruotos priemonės, skirtos sumažinti 
amoniako emisijas iš kiaulių laikymo vietų, sukelia didesnį azoto kiekį mėšle, kuris gali būti 
išmestas į orą kaip amoniakas mėšlo laikymo ir laukų tręšimo metu. Siekiant sumažinti per visą 
kiaulių auginimo procesą susidarančias amoniako ir kvapų emisijas, įmonė yra įdiegusi visą 
eilę svarbiausių GPGB technologijų, kita dalis technologijų bus įdiegta įgyvendinus PŪV:  

 tiek esamuose tvartuose, tiek planuojamuose suremontuoti tvartuose gyvulių gardai iš 
dalies arba pilnai dengti grotelėmis, priklausomai nuo laikomų gyvulių grupės. Itin 
svarbu parinkti optimalų santykį tarp gardo grindų lygaus paviršiaus, nuolydžio, 
lemiančio gyvulio ekskrementų pasišalinimo greitį, ir grotelėmis dengto ploto. Įvairių 
mokslinių tyrimų duomenimis, santykis tarp grotelėmis dengto grindų ploto ir lygaus 
paviršiaus įtakoja 15-20 % amoniako teršalų sumažėjimą gyvulių laikymo metu, tačiau 
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vieningo skaičiavimo priimta nėra, kadangi emisijos kinta gyvuliui augant ir keičiantis 
aplinkos temperatūrai (BAT,  4.7 skyrius, 3 punktas, 367 psl.); 

 įmonė įgyvendinus PŪV numato visuose komplekso tvartuose naudoti  purškiamą 
biostabilizatorių Poliflock BTS. Biostabilizatorius yra produktas, mažinantis nuo 
gyvulių mėšlo sklindančius kvapus, skatinantis gyvulių mėšle natūraliai besiveisiančių 
mikroorganizmų, skaidančių amoniaką, aktyvumą. Gyvulių tvartuose išpurškus 
priemonę, šlapime esantis amonis (NH4+), vietoje to, kad pereitų į dujinę formą 
amoniaką (NH3) ir taip suintensyvėtų nemalonūs kvapai, suaktyvintos nitrifikuojančių 
ir denitrifikuojančių bakterijų veiklos pasekoje virsta į laisvą azotą (N2). Specialių 
preparatų išpurškimas gyvulių laikymo vietose įvairių mokslinių studijų duomenimis 
sumažina amoniako emisijas iki 79 % (BAT,  4.8.3.1  punktas, 482 psl.). Pagal įmonės 
naudojamo preparato veiksmingumo sertifikatą, preparatas amoniako emisijas 
sumažina iki 70 % iš gyvulių tvartų ir iki 40 % iš mėšlo kaupimo įrenginių; 

 tiek esamuose tvartuose, tiek planuojamuose suremontuoti tvartuose įrengta 
centralizuota priverstinės ventiliacijos sistema. Tvarto patalpos temperatūrą 
reguliuojant didinamu oro srautu, amoniako koncentracija patalpoje mažėja, tačiau dėl 
didesnio oro srauto padaugėja į aplinką išsiskiriančio amoniako, todėl diegiant 
ventiliacinę sistemą svarbiausia parinkti optimalų ventiliacijos įrenginių veikimo 
režimą, gerinantį gyvulių laikymo sąlygas, taip pat oro padavimo ir šalinimo įrenginių 
matmenis ir išdėstymą, nuo ko priklauso įtaka aplinkos kokybei. Dėl didelio skirtingų 
veiksnių kiekio, amoniako koncentracijų sumažėjimo kiekybinis vertinimas sudėtingas. 
Tačiau mokslinių tyrimų duomenimis, optimaliai sureguliavus oro srautą amoniako 
emisijų sumažėja perpus (BAT,  4.5.4.2.2  punktas, 287 psl.). Šeduvos padalinio 
tvartuose įrengta ilgametę patirtį turinčio SKOV gamintojo ventiliacijos sistema, 
valdoma kompiuteriais, kur ventiliacijos režimas parenkamas pagal auginamas kiaulių 
grupes, išorės ir vidaus temperatūras, kiaulių amžių, kiaulių skaičių ir kitus parametrus; 

 subalansavus pašarus užtikrinama, kad gyvuliai gaus maistinių medžiagų tiek, kiek 
reikia tiksliniam produkcijos lygiui, nebus neigiamo poveikio gyvulio sveikatai ir tuo 
pačiu sumažės nesuvirškintų maisto medžiagų patekimas į mėšlą, dėl ko sumažės 
amoniako ir kitų azoto formų patekimas į aplinką. Pašarai turi būti pritaikyti 
skirtingoms gyvulių grupėms, augimo periodui. Didžiausią įtaką amoniako emisijoms 
turi proteinų reguliavimas pašaruose ir amino rūgščių balansas. Įvairių mokslinių 
tyrimų duomenimis, šios priemonės sumažina amoniako koncentracijas tiek gyvulių 
laikymo vietose, tiek mėšlo kaupimo ir skleidimo metu iki 15 % (BAT,  4.3.3  punktas, 
232 psl.). Maisto papildų, reguliuojančių gyvulių šlapimo pH, naudojimas mažai 
baltymų turinčiuose pašaruose amoniako emisijas į orą sumažina iki 40 %, amoniako 
mėšle sumažėja iki 30 % (BAT,  4.3.3  punktas, 4.17 lentelė, 236 psl., BAT,  4.3.6.1  
punktas). Įmonėje šėrimo racionai sudaryti atskiroms kiaulių grupėms pagal amžių ir 
svorį. Į paruoštus pašarus dedami reikalingi priedai – mineralai, vitaminai, enzimai ir 
kt. Kiaulių šlapimo pH mažinimui naudojami pašarų papildai su benzoine rūgštimi. 
Pagal gamintojo pateikiamą produkto aprašymą benzoinės rūgšties naudojimas 
pašaruose sumažina amoniako emisijas gyvulių tvartuose vidutiniškai 25 %; 

 skystasis mėšlas laikomas lagūnos tipo mėšlo kaupimo rezervuare. Mėšlo paviršių 
dengia plaukiojantis 1,5 mm storio geomembranos sluoksnis. Įvairių šalių mokslinių 
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tyrimų duomenimis, tokios dangos dėka amoniako emisijos į aplinką sumažėja nuo 90 
iki 99 % (BAT,  4.167 lentelė, 554 psl.). Šeduvos padalinyje skaičiuojant į aplinkos orą 
išsiskiriančius teršalus priimta, kad dėl lagūnos uždengimo plaukiojančia 
geomembranos danga, į orą išsiskirs 2 % teršalų; 

 Šeduvos padalinyje skystajam mėšlui skleisti laukuose yra naudojama skleidimo 
mašina su velkamomis žarnomis. Naudojant šį metodą deklaruojamas amoniako 
emisijų sumažėjimas 30-50 % (BAT,  4.201 lentelė, „Band spreader (Trailing hose)“, 
643 psl.). Skaičiuojant į aplinkos orą išsiskiriančius teršalus priimta, kad dėl srutų 
skleidimo technologijos amoniako emisijos sumažės 30 %; 

 Šeduvos padalinyje paskleistas ant neapsėtos dirvos skystasis mėšlas įterpiamas į dirvą 
per 24 val., kaip reikalaujama teisės aktuose. Priklausomai nuo įterpimui naudojamos 
technikos ir laiko, vidutiniškai amoniako emisijos sumažėja 56 % lyginant su 
emisijomis mėšlo neįterpus (BAT,  4.211 lentelė, 666 psl.). 

Visos šios priemonės tiek pavieniui, tiek taikant kompleksiškai neabejotinai turi įtakos 
artimiausių gyvenamųjų vietovių aplinkos kokybei. 

IŠVADOS: 

 oro teršalų koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu ūkinės veiklos objekto aplinkos 
ore bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, neviršys aplinkos oro užterštumo 
normų;  

 kvapo koncentracija tiek ūkinės veiklos sklypo ribose, tiek  artimiausios 
gyvenamosios aplinkos ore neviršys ribinių verčių;  

 suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje ir ties sklypo ribomis, dienos, vakaro ir nakties metu 
neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių; 

 atsižvelgiant į atliktų aplinkos oro teršalų, kvapų, triukšmo skaičiavimų rezultatus, 
ties PŪV sklypo riba ir ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis viršijimų 
nenustatyta, todėl ir ties rekomenduojama SAZ riba, kurios dydis 500 metrų, PŪV 
metu aplinkos oro teršalų, kvapų koncentracijos bei triukšmo ribinės vertės neviršys 
teisės aktuose nustatytų normų ir ribinių verčių. 

 

3.7. Rizikos analizė ir jos vertinimas 

3.7.1. Teritorijoje esantys pažeidžiami objektai  

Kiaulių komplekso veikla rizikos aplinkai požiūriu nėra išskirtinė, jei įmonė nuosekliai vykdo 
pagrindines galimų avarijų bei priešgaisrinės saugos prevencijos  priemones, turi pakankamai 
priemonių bei įrengimų gaisrų gesinimui bei avarijų likvidavimui. Gamybinėje teritorijoje 
pagrindiniai rizikos šaltiniai, kurių pažeidimas gali sukelti techninius ar ekologinius įvykius, 
ekstremalias situacijas, yra: 

 gyvulių laikymo tvartai; 
 skysto mėšlo kaupimo rezervuaras; 
 skysto mėšlo požeminis vamzdynas; 
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 suskystintų dujų požeminiai rezervuarai; 
 elektros tiekimo įrenginiai. 

3.7.2. Galimas poveikis 

Gyvulių laikymo tvartai. Gyvulių laikymo tvartų ore aptinkama apie 100 rūšių 
mikroorganizmų, kurių didžioji dalis yra nepatogeniniai. Biologinę taršą tiriančių mokslininkų 
yra nustatyta, kad mikroorganizmai į orą pakeliami su dulkėmis šeriant gyvulius ir valant 
tvartus. Tvartų valymą atliekant su vandens čiurkšle, mikroorganizmų kiekis tvarto ore būna 
10–20 tūkst. ląst./m³, o šluojant patalpas, mikroorganizmų kiekis gali padidėti iki 13–17 mln. 
ląst./m³. Kiaulių komplekse yra ir bus naudojami modernūs pašarų dalytuvai, kurie nesukelia 
dulkių, o tvartų vidaus valymas atliekamas naudojant vandenį. Patogeniniai mikroorganizmai, 
kurie gali išplisti kiaulidžių tvartuose (stafilokokai, streptokokai, žarninės lazdelės) yra 
nuosekliai naikinami atliekant tvartų dezinfekavimą, bei naudojant gyvulių sveikatingumo 
prevencines priemones. 
 
Užkrečiamos ligos plinta įvairiu greičiu ir kai kurios jų dėl sudėtingo ir ilgalaikio plitimo gali 
sukelti rimtas pasekmes tiek ekonominėje, tiek socialinėje srityse. Jas nustačius, apribojamas 
gyvūnų ir žmonių judėjimas, izoliuojamas regionas ar visa šalies teritorija. Afrikinis kiaulių 
maras (AKM) – užkrečiama liga, plintanti žaibiškai tiesioginio ar netiesioginio kontakto būdu. 
AKM, nors žmonių sveikatai nepavojingas, tačiau mirtinai pavojingas kiaulėms ir šernams. 
Nuo šios ligos kol kas nėra nei gydymo priemonių, nei vakcinų. Virusų padermės gali būti labai 
virulentiškos, todėl esant užkratui gaišta visos kiaulės. 
 
AKM užkrato išplitimo pasekmės priklauso nuo AKM protrūkio masto bei užkrato likvidavimo 
priemonių efektyvumo užterštose teritorijose. Įvykus AKM protrūkiui, ligos židinio vietoje 
nustatomas karantinas. Sustabdomas kiaulių veisimas ir prekyba. Siekiant apsaugoti aplinkines 
gyvulių fermas nuo galimo ligos plitimo, laikinai uždraudžiamas bet koks kiaulių išvežimas iš 
teritorijos. AKM užkrato židinyje kiaulės likviduojamos, jų gaišenos saugiai sunaikinamos ir 
užkasamos su Geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos suderintoje vietoje. Užkrėstoje 
kiaulių fermoje atliekami valymo ir dezinfekcijos darbai, valomos ir dezinfekuojamos 
transporto priemonės, įranga. AKM užkrato likvidavimo sėkmė priklauso nuo AKM ligos 
nustatymo greičio, kiaulių laikymo vietų nustatymo bei AKM užkrėstų kiaulių likvidavimo 
greičio. Esant AKM viruso plitimo rizikai Lietuvoje, visuose „Idavang“ grupės kompleksuose 
turi būti laikomasi Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose bei 
sugriežtintų prevencinių apsaugos priemonių, patekimo į fermos teritoriją taisyklių, ypatingas 
dėmesys skiriamas kasdienėms biosaugos priemonėms:  

 darbuotojai bei įmonės svečiai, paskutines 48 valandas lankęsi kituose kiaulių ūkiuose 
ar buvę šalia laukinių šernų ar kiaulių, negali būti įleidžiami į fermą; 

 darbuotojai negali laikyti kiaulių namų ūkiuose; 
 prieš patenkant į fermos ūkinius pastatus, būtina nusiprausti tam skirtose patalpose ir 
persirengti specialiais rūbais, dezinfekuoti rankas; 

 darbuotojams uždrausta įsinešti bet kokį maistą. Darbuotojai maitinami bendrovės 
tiekiamu maistu, kurio sudėtyje nėra jokių kiaulienos gaminių; 



UAB „IDAVANG“ ŠEDUVOS PADALINIO TVARTŲ REKONSTRUKCIJOS PRITAIKANT JUOS GYVULIŲ AUGINIMUI PAV 
ATASKAITA 

 

 168 

 kad būtų išvengta sąlyčio su aplinka, iš administracinio į ūkinį pastatą galima patekti 
tik per specialų koridorių; 

 kraunant kiaules transportavimui yra naudojamos trijų dalių rampos. Tokiu atveju, nėra 
jokio sąlyčio tarp išorėje esančių vairuotojų ir fermos vidaus darbuotojų; 

 ties komplekso teritorijos užkarda įvažiuojančios transporto priemonės 
išdezinfekuojamos užpurškiant ant jų dezinfekcines medžiagas ir (arba) įvažiuojanti 
transporto priemonė pervažiuoja dezinfekcinį barjerą, pripildytą dezinfekcinių 
medžiagų. 

Be šių priemonių bendrovė yra įdiegusi papildomas biologinio saugumo priemones: tvartų 
langai, durys, oro pritekėjimo angos ir ortakiai užsandarinti specialiais korozijai atspariais nuo 
vabzdžių patekimo apsaugančiais tinkleliais, kas atitinka Papildomų biologinio saugumo 
priemonių reikalavimus. 

Skysto mėšlo kaupimo rezervuaras. Lagūnos tipo grunto iškasoje įrengtas rezervuaras 
išklotas dviem sluoksniais hidroizoliacinių geomembranų, turi hermetiškumo kontrolės 
drenažą. Įmonė 2019 m. atliko rezervuaro remontą: sustiprinta dugno danga įrengiant 
papildomą betoninį pasluoksnį, pakeista hidroizoliacinė geomembrana ir plaukiojantis 
geomembranos dengiantysis sluoksnis. Avarijos (membranos pažeidimo) tikimybė ypač maža 
ir menkai tikėtina, kadangi izoliacinė geomembrana eksploatacijos metu neveikiama 
mechaniškai. Kadangi įrengti du geomembranos sluoksniai, tai abiejų sluoksnių pažeidimas 
galimas tik sprogdinimo metu arba įkritus dideliam, didesnio kaip 5 t svorio, kietam 
aštriabriauniam daiktui. Priemonės padariniams šalinti: pažaidos užsandarinimas smėlio 
maišais, skubus mėšlo, tekančio per pažeistą membraną į kontrolinį (hermetiškumo kontrolės) 
drenažą išsiurbimas iš kontrolinio šulinio, palaikant jame žemiausią lygį, kad nesusidarytų 
slėginė infiltracija į gruntą. Operatyvus mėšlo išpumpavimas iš pažeisto rezervuaro į 
automobilines cisternas ir išvežimas į tręšiamus laukus šiltuoju metų laiku arba į mobilius 
skystojo mėšlo konteinerius kai tręšimo darbai draudžiami, kol pažeista vieta bus 
suremontuota. 

Skysto mėšlo požeminis vamzdynas. Galimi, nors itin retai pasitaikantys, technologinio 
skysto mėšlo vamzdyno plyšimai, suvirinimo siūlių, flanšinių sujungimų pažeidimai. Įrenginių 
konstrukcijos praranda vienalytiškumą dėl grunto sėdimo, vidinio slėgio, išorinių smūgių, 
gamyklos broko ar susidėvėjimo. Taip pat galimos aptarnaujančio personalo klaidos, 
technologinės ar darbo saugos instrukcijų reikalavimų nesilaikymas atliekant vamzdynų 
remonto darbus. Esant vamzdžio įtrūkimui skystas mėšlas iš vamzdžio išsiveržia į grunto 
dangos paviršių ir teka į žemiausią teritorijos vietą, pakeliui kaupdamasis žemesnėse reljefo 
įdubose. Įvykus šiam incidentui stabdomas mėšlo tiekimo siurblys, nustatoma trūkimo vieta, 
užterštas gruntas nukasamas ir suderinus su ūkininkais išvežamas ir paskleidžiamas 
tręšiamuose laukuose. Avarijos vietoje vamzdynas atkasamas ir trūkimas užtaisomas 
pakeičiant dalį įtrūkusio vamzdžio. 

Suskystintų dujų požeminiai rezervuarai ir katilai. Šilumos gamybai padalinyje 
naudojamos suskystintos dujos yra laikomos saugykloje įrengtuose trijuose požeminiuose 9,15 
m3 rezervuaruose. Rezervuarai sertifikuoti, sandarūs, į aplinką teršalai nepatenka. Rezervuarai 
įregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių registre. Rezervuarų techninę priežiūrą pagal 
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sutartį atlieka specializuota įmonė. Įrenginių eksploatacija ir priežiūra vykdoma griežtai 
laikantis šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų. 

Dujos rezervuare laikomos skystame pavidale, užimdamos apie 600 kartų mažesnį tūrį nei 
dujiniame. Todėl viename rezervuare gali būti laikoma iki 5490 m3 dujų. Retai pasitaikantis 
scenarijus, kad išsihermetintų vamzdynas, jo jungtys. Atsiradus dujų nuotekiui į aplinką 
rezervuarų vietoje bei atsitiktinai atsiradus ugnies šaltiniui, galimas nedidelis dujų stulpo 
sprogimas, apimantis iki 20 m skersmens ugnies kamuolį. Vėliau dujų nuotekio vietoje 
atsirastų degantis fakelas. Sprogimo metu žmonės, daiktai, esantys 10 m ir mažiau atstume, 
gali užsidegti arba būti nudeginti. 

Atsiradus dujų nuotekiui ties katilais patalpose, sprogimo ir nudegimo nuostoliai gali būti 
didesni: sprogimo banga gali sužaloti žmones, galimas poveikis nuo apsinuodijimo įkvėpus, 
nusideginimo. Dėl sprogimo patalpoje gali išdužti patalpos langai, būti apgadintos durys, 
sienos, talpyklos, vamzdynai.  

Elektros tiekimo įrenginiai. Pagrindinė rizika – elektros energijos tiekimo sutrikimai. 
Avarijos tikimybė maža. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ilgesniam kaip 4 val. 
laikotarpiui gali sukelti auginamų gyvulių stresą dėl geriamo vandens ir pašarų trūkumo. 
Pastebėjus elektros energijos sutrikimą svarbiausia operatyviai reaguoti, todėl visą 
automatizuotą sistemą prižiūri kvalifikuotas specialistas. Apie galimus sutrikimus turėtų iš 
anksto pranešti elektros energijos tiekėjas. Priemonės padariniams šalinti: operatyvus geriamo 
vandens atvežimas mobiliomis autocisternomis ir jų siurblių pajungimas prie vandentiekio 
tinklų. 

3.7.3. Poveikio sumažinimo priemonės 

Įmonėje įdiegtos prevencinės ir poveikio sumažinimo priemonės: 

 dirba tik specialiai apmokyti darbuotojai; 
 įmonėje yra parengtas ekstremalių situacijų valdymo planas, paruoštos darbų saugos 
instrukcijos, evakuacijos planai ir maršrutai, yra asmeninės ir kolektyvinės apsaugos 
priemonės (specialūs rūbai, avalynė, kaukės); 

 įrengtos gaisrų aptikimo sistemos, gaisrinės automatikos sistemos, priešgaisriniai 
tvenkiniai; 

 dauguma technologinių procesų automatizuoti ir kontroliuojami kompiuterio pagalba, 
todėl gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė minimali; 

 nuolat vykdoma objekto įrenginių kvalifikuota priežiūra. Nustatytais terminais 
organizuojamas įrenginių techninis patikrinimas, remontas; 

 mėšlo tiekimas vykdomas tik sandariais vamzdynais. Nuolat atliekama technologinių 
vamzdynų kontrolė ir apžiūra; 

 teritorija yra prižiūrima, žiemą nuo sniego valomi privažiuojamieji keliai; 
 įgyvendinant PŪV nėra numatoma papildomai įrengti asfalto ir/ar žvyro dangą. 
Objekto rekonstrukcijos ir eksploatacijos metu mechaninis poveikis (toks kaip 
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dirvožemio suslėgimas, purenimas, išdžiovinimas ar užmerkimas) nėra numatomas, 
kadangi visas teritorijoje dirbantis transportas judės esamomis dangomis; 

 statybos metu naudojamų statybinių medžiagų saugojimo ir atliekų laikymo vietos bus 
suplanuotos taip, kad užimtų kuo mažesnį plotą ir mažiau paveiktų dirvožemį; 

 įmonėje nuolat laikomi smėlio maišai ištekėjusiems skysčiams lokalizuoti; 
 įmonėje nuolat laikomi sorbentai, naftos angliavandenilių išsiliejimui likviduoti.  

 
IŠVADOS: 

 kasdieninėje ūkinėje-gamybinėje veikloje saugaus darbo užtikrinimui bus 
laikomasi įrengimų eksploatavimo instrukcijų, darbų saugos instrukcijų 
reikalavimų;  

 įvykus technologiniams įvykiams ar  avarijoms, padarinių šalinimas bus 
vykdomas pagal iš anksto numatytus veiksmų planus. 

 

 
 

3.8. Alternatyvų analizė ir jų vertinimas 

Savalaikis alternatyvų nustatymas ir svarstymas suteikia galimybę koreguoti PŪV sumanymą, 
siekiant sumažinti poveikį aplinkai.  

Esama Šeduvos padalinio veikla į alternatyvų analizę įtraukiama kaip Alternatyva 0, nes 
svarbu palyginti esmines esamos ir planuojamos veiklos vertes, kad pagrįsti alternatyvos 
pasirinkimą.  

Pradiniame PŪV sumanymo ir diskusijų etape įmonės svarstyta alternatyva suremontuoti šiuo 
metu nenaudojamus tvartus 14...16, kas suteiktų galimybę komplekse įrengti didesnį kiaulių 
vietų skaičių: 6300 vietų penimoms kiaulėms laikyti ir 1650 vietų nujunkytiems paršeliams iki 
3 mėn. laikyti. Šis laikomas gyvulių kiekis atitinka 646,5 SG. Tačiau jokios papildomos 
amoniako ir kvapų prevencijos priemonės nebūtų naudojamos. Tokia PŪV į alternatyvų analizę 
įtraukiama kaip Alternatyva 1. Ši alternatyva įmonės nebuvo pasirinkta kaip pagrindinė, nes 
atlikus pirminius oro taršos ir kvapų skaičiavimus nustatyta, kad gamybinėje teritorijoje iš 
stacionarių taršos šaltinių oro teršalų emisijos padidėtų 49,5 % lyginant su esama situacija. 
Esamoje situacijoje modeliuojant oro teršalų sklaidą apskaičiuota, kad atskirais periodais 
maksimalios charakteringiausio gyvulininkystės teršalo amoniako (24 valandų vidurkio 100-
asis procentilis) koncentracijos gali siekti 62,76 µg/m³ ir viršytų ribinę vertę 40 µg/m³ (sudaro 
1,57 RV). Esamoje situacijoje komplekso gretimybėse esančioje sodyboje ties gyvenamuoju 
namu amoniako koncentracija ribinės vertės nesiekia, bet yra labai arti to: koncentracija 
apskaičiuota 38,44 µg/m³ ir sudaro 0,961 RV. Taigi pasirinkus Alternatyvą 1 bei nenaudojant 
papildomų priemonių amoniako ir kvapų prevencijai ribinės vertės neabejotinai būtų 
viršijamos. Vertinant kvapų aspektą tiek Alternatyvos 0, tiek Alternatyvos 1 atveju nuo 2024 
m. sausio 1 d., kai didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
aplinkos ore bus 5 OUE/m3, ribinė vertė būtų viršijama ir įmonė turėtų imtis papildomų 
priemonių kvapams mažinti. 
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Taigi kaip pagrindinė alternatyva buvo pasirinkta Alternatyva 2: suremontuojami šiuo metu 
nenaudojami tvartai 14...16, komplekse iš viso įrengiama 6300 vietų penimoms kiaulėms 
laikyti ir 1650 vietų nujunkytiems paršeliams iki 3 mėn. laikyti. Šis laikomas gyvulių kiekis 
atitinka 646,5 SG. Visuose komplekso tvartuose amoniako ir nemalonių kvapų prevencijai 
numatoma naudoti priemonė - purškiamas biostabilizatorius Poliflock BTS. Priemonės 
efektyvumas – 70 %. Į pašarus dedama benzoinė rūgštis, kuri amoniako koncentracijas 
sumažina 25 %. Priemonių įdiegimas komplekse įgyvendinus PŪV veiklos vykdytojui 
padidintų išlaidas, tačiau techniškai įgyvendinimas nėra sudėtingas.  

Visa UAB „Idavang“ veikla grindžiama nuostata, kad verslas nebus gyvybingas atstovaujant tik 
saviems interesams, ir už vykdomą veiklą įmonė turi būti atsakinga tiek visuomenei, tiek ir 
supančiai gyvajai aplinkai. 

Teigiami Alternatyvos 2  aspektai yra esminiai svertai, pagrindžiantys pasirinkimą: atlikus oro 
teršalų ir kvapų sklaidos modeliavimą apskaičiuota, kad nei gamybinėje teritorijoje, nei 
gyvenamosiose teritorijose, nei SAZ oro teršalų ir kvapų ribinės vertės nebus viršijamos. 
Atsižvelgiant į šių charakteringų specifinių aspektų poveikį aplinkai Alternatyvos 2 atveju, tai 
yra pagrindinė šios alternatyvos pasirinkimo priežastis.  

PŪV bus vykdoma veikiančioje įmonėje, todėl kitos alternatyvios PŪV vystymo vietos 
nesvarstomos ir nenagrinėjamos.  

Nagrinėjami variantai:  

 Alternatyva 0 - apibūdinama esama Šeduvos padalinio veikla;  
 Alternatyva 1 – apibūdinama planuojama Šeduvos padalinio veikla, bet nenaudojamos 
oro taršos ir kvapų prevencijos priemonės; 

 Alternatyva 2 -  apibūdinama planuojama Šeduvos padalinio veikla, naudojamos oro 
taršos ir kvapų prevencijos priemonės. 
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3.19 lentelė. Alternatyvų palyginimas pagal poveikio aplinkai reikšmingumą 

Aplinkos 
veiksniai 

Alternatyva 0 
Esama veikla: komplekse įrengta 4200 vietų 

penimoms kiaulėms ir 1000 vietų nujunkytiems 
paršeliams laikyti (430 SG). Amoniako ir kvapų 

prevencijos priemonės nenaudojamos 

Alternatyva 1 
Planuojama veikla: remontuojami tvartai 14...16, 

Komplekse įrengiama 6300 vietų penimoms 
kiaulėms ir 1650 vietų nujunkytiems paršeliams 

laikyti (646,5 SG). Amoniako ir kvapų prevencijos 
priemonės nenaudojamos 

Alternatyva 2 
Planuojama veikla: remontuojami tvartai 14...16, 

Komplekse įrengiama 6300 vietų penimoms 
kiaulėms ir 1650 vietų nujunkytiems paršeliams 

laikyti (646,5 SG). Naudojamos amoniako ir kvapų 
prevencijos priemonės 

Poveikis 
vandens 
kokybei 

Dėsningos požeminio vandens taršos azotu ar jo 
junginiais nėra nustatyta, tarša yra epizodinė. Kitos 
tirtos analitės reglamentuotų reikšmių neviršija. 
Vykdoma veikla neturi žymios įtakos požeminiam 
vandeniui. Drenažinio vandens kokybė tenkina 
normas. Vandenvietės regeneracinis pajėgumas nėra 
pažeidžiamas. 

Dėl remontuojamų tvartų teritorijoje esančio grunto 
savybių sąlygos plisti taršai nepalankios. PŪV 
nepablogins esamos požeminio ir drenažinio 
vandens kokybės. Vandenvietės regeneracinis 
pajėgumas nebus pažeidžiamas. 

Dėl remontuojamų tvartų teritorijoje esančio grunto 
savybių sąlygos plisti taršai nepalankios. PŪV 
nepablogins esamos požeminio ir drenažinio 
vandens kokybės. Vandenvietės regeneracinis 
pajėgumas nebus pažeidžiamas. 

-1 -1 -1 

Poveikis 
dirvožemio 

kokybei 

Technologinių nesėkmių, avarinių situacijų, dėl 
kurių būtų užterštas dirvožemis, gamybinėje 
teritorijoje nebuvo įvykusių, dirvožemis nėra 
teršiamas. 
Mėšlas yra vertinga organinė trąša, teigiamai 
veikianti dirvožemį. Tręšiamų laukų dirvožemio 
maisto medžiagų balansas nėra pažeidžiamas, nes 
periodiškai atliekami dirvožemio tyrimai, laukai 
tręšiami pagal kasmet rengiamą tręšimo planą.   

Avarinių situacijų, kurios turėtų poveikį 
dirvožemiui, tikimybė maža. Įmonėje yra visos 
priemonės taršos prevencijai, lokalizacijai ir 
likvidavimui. 
Mėšlas yra vertinga organinė trąša, teigiamai 
veikianti dirvožemį. Tręšiamų laukų dirvožemio 
maisto medžiagų balansas nėra pažeidžiamas, nes 
periodiškai atliekami dirvožemio tyrimai, laukai 
tręšiami pagal kasmet rengiamą tręšimo planą.   

Avarinių situacijų, kurios turėtų poveikį 
dirvožemiui, tikimybė maža. Įmonėje yra visos 
priemonės taršos prevencijai, lokalizacijai ir 
likvidavimui. 
Mėšlas yra vertinga organinė trąša, teigiamai 
veikianti dirvožemį. Tręšiamų laukų dirvožemio 
maisto medžiagų balansas nėra pažeidžiamas, nes 
periodiškai atliekami dirvožemio tyrimai, laukai 
tręšiami pagal kasmet rengiamą tręšimo planą.   

+3 +3 +3 

Cheminė tarša: 
aplinkos oro 

tarša 

Esamoje situacijoje į aplinkos orą iš gamybinėje 
teritorijoje esančių stacionarių taršos šaltinių 
išmetama 19,6582 t/m. teršalų. Amoniako 24 
valandų koncentracija aplinkos ore apskaičiuota 
62,76 µg/m³ (1,57 RV). Artimoje gyvenamojoje 
aplinkoje amoniako 24 valandų koncentracija 
apskaičiuota 38,44 µg/m³ ir sudaro 0,961 RV. 

PŪV iš gamybinėje teritorijoje esančių stacionarių 
taršos šaltinių į aplinkos orą būtų išmetama 29,3908 
t/m. teršalų. Amoniako 24 valandų koncentracijų 
ribinės vertės būtų viršijamos. 

PŪV iš gamybinėje teritorijoje esančių stacionarių 
taršos šaltinių į aplinkos orą būtų išmetama 12,6995 
t/m. teršalų. Amoniako 24 valandų koncentracija 
aplinkos ore apskaičiuota 16,72 µg/m³ (0,418 RV). 
Artimoje gyvenamojoje aplinkoje amoniako 24 
valandų koncentracija apskaičiuota 9,27 µg/m³ ir 
sudaro 0,232 RV. 

-1 -3 +1 

Tarša kvapais 
Esamoje situacijoje kvapų didžiausia 
koncentracija įmonės teritorijoje apskaičiuota 
49,74 OUE/m3 (6,22 RV). Artimoje gyvenamoje 
aplinkoje kvapų didžiausia koncentracija 

PŪV kvapų koncentracijos ir įmonės teritorijoje, ir 
artimoje gyvenamojoje aplinkoje būtų viršijamos 

PŪV kvapų didžiausia koncentracija įmonės 
teritorijoje apskaičiuota 2,366 OUE/m3 (0,3 RV). 
Artimoje gyvenamoje aplinkoje kvapų didžiausia 
koncentracija apskaičiuota 0,34 OUE/m3 (0,04 RV). 
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Aplinkos 
veiksniai 

Alternatyva 0 
Esama veikla: komplekse įrengta 4200 vietų 

penimoms kiaulėms ir 1000 vietų nujunkytiems 
paršeliams laikyti (430 SG). Amoniako ir kvapų 

prevencijos priemonės nenaudojamos 

Alternatyva 1 
Planuojama veikla: remontuojami tvartai 14...16, 

Komplekse įrengiama 6300 vietų penimoms 
kiaulėms ir 1650 vietų nujunkytiems paršeliams 

laikyti (646,5 SG). Amoniako ir kvapų prevencijos 
priemonės nenaudojamos 

Alternatyva 2 
Planuojama veikla: remontuojami tvartai 14...16, 

Komplekse įrengiama 6300 vietų penimoms 
kiaulėms ir 1650 vietų nujunkytiems paršeliams 

laikyti (646,5 SG). Naudojamos amoniako ir kvapų 
prevencijos priemonės 

apskaičiuota 6,75 OUE/m3 ir pagal šiuo metu 
galiojančius teisės aktus ribinės vertės nesiekia 
(0,84 RV), tačiau nuo 2024 m. sausio 1 d., kai 
didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė 
vertė gyvenamosios aplinkos ore bus 5 OUE/m3, 
ribinė vertė būtų viršijama. 

 

Kvapų koncentracijos neviršys nei šiuo metu 
galiojančios ribinės vertės 8,0 OUE/m3, nei nuo 
2024 m. įsigaliosiančios 5,0 OUE/m3 ribinės vertės. 
 

-2 -3 +1 

Fizikinė tarša: 
triukšmas 

Esamoje situacijoje triukšmo šaltiniai aplinkos 
kokybei įtakos neturi 

PŪV triukšmo šaltiniai aplinkos kokybei įtakos 
neturės 

PŪV triukšmo šaltiniai aplinkos kokybei įtakos 
neturės 

0 0 0 

Poveikis 
kraštovaizdžiui 

Esamoje situacijoje įmonės veikla poveikio 
kraštovaizdžiui neturi. 

PŪV poveikio kraštovaizdžiui neturės. PŪV poveikio kraštovaizdžiui neturės. 

0 0 0 

Poveikis 
socialinei-

ekonominei 
aplinkai 

Esamoje situacijoje komplekse sukurtos 5 pastovios 
darbo vietos. Iš jų 4 darbuotojai – vietiniai 
gyventojai. 

PŪV bus vykdoma teritorijoje, kurioje jau vykdoma 
tokio pobūdžio veikla, todėl neigiamo poveikio 
aplink esantiems objektams, gyventojams, 
seniūnijos demografijai neturės.  
Įgyvendinus PŪV numatoma sukurti 1-2 papildomas 
darbo vietas. Manoma, kad įmonės veiklos 
sukuriamos darbo vietos visuomenei darys teigiamą 
ekonominį, socialinį ir psichologinį poveikį. 

PŪV bus vykdoma teritorijoje, kurioje jau vykdoma 
tokio pobūdžio veikla, todėl neigiamo poveikio 
aplink esantiems objektams, gyventojams, 
seniūnijos demografijai neturės.  
Įgyvendinus PŪV numatoma sukurti 1-2 papildomas 
darbo vietas. Manoma, kad įmonės veiklos 
sukuriamos darbo vietos visuomenei darys teigiamą 
ekonominį, socialinį ir psichologinį poveikį. 

+1 +1 +1 

Tikėtina 
padėties raida 

ilgainiui 

Esamą situaciją vertinant ilguoju periodu 
nenumatoma, kad dėl įmonės vykdomos veiklos 
tarša ateityje didėtų. Tačiau dėl pasikeitusio 
reglamentavimo apskaičiuota esama kvapo 
maksimali koncentracija artimoje gyvenamojoje 
aplinkoje bus vertinama kaip viršijanti ribinę vertę. 

PŪV vertinant ilguoju periodu tikėtina, kad dėl 
padidėjusių amoniako ir kvapų koncentracijų tiek 
gamybinėje teritorijoje, tiek gyvenamojoje aplinkoje 
prastėtų aplinkos oro kokybė, tai galėtų turėti 
socialinį ir psichologinį poveikį visuomeninei 
aplinkai. 

PŪV vertinant ilguoju periodu nenumatoma, kad dėl 
įmonės vykdomos veiklos tarša ateityje didėtų. 
Tikėtina, kad dėl numatomų naudoti papildomų 
priemonių amoniako ir kvapų prevencijai aplinkos 
oro kokybė dar pagerės lyginant su esama situacija, 
tai turėtų teigiamai įtakoti artimą gyvenamąją 
aplinką. 

-1 -3 +1 
Reikšmingumo 

balų suma -1 -6 +6 



UAB „IDAVANG“ ŠEDUVOS PADALINIO TVARTŲ REKONSTRUKCIJOS PRITAIKANT JUOS GYVULIŲ AUGINIMUI PAV 
ATASKAITA 

 

 174 

3.9. Stebėsena (monitoringas) 

Komplekso išmetamų teršalų kontrolė vykdoma vadovaujantis Aplinkos monitoringo 
programa, kuri parengta pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus. Monitoringo 
programa skirta patikrinti, ar emisijos neviršija nustatytų ribinių verčių. Laboratoriniai tyrimai 
atliekami nepriklausomose atestuotose laboratorijose. Monitoringo ataskaitos ir duomenų 
analizė atliekama kvalifikuotų specialistų. Daugiamečių tyrimų duomenys leidžia 
kontroliuojančioms institucijoms atlikti apibendrinančias išvadas tiek apie įrenginio, tiek apie 
ūkio sektoriaus išmetamų teršalų įtaką aplinkos kokybei. 

Pagal UAB „Idavang“ Šeduvos padalinio aplinkos monitoringo programą įmonė vykdo šias 
monitoringo rūšis: 

 taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringą; 
 poveikio požeminiam vandeniui monitoringą; 
 poveikio dirvožemiui monitoringą. 

Taip pat įmonė kas trejus menus atlieka tręšiamų laukų dirvožemio agrocheminius tyrimus. 
Bendrą vaizdą apie objekto veiklos metu išmetamus teršalus galima susidaryti ne tik iš metinėje 
aplinkos monitoringo ataskaitoje pateikiamų duomenų apie išmetamus teršalus esant 
normalioms eksploatavimo sąlygoms, bet ir duomenų apie paskliduosius ir neorganizuotus 
teršalus laukų tręšimo metu, nes ataskaitoje pateikiami duomenys apie vykdomus tręšiamų 
laukų dirvožemio agrocheminius tyrimus, trąšų normas ir apkrovas. 

Požeminio vandens, dirvožemio mėginiai imami, gabenami, ruošiami analizei ir tiriami 
vadovaujantis standartizuotais matavimo metodais bei rekomendacijomis. Laboratoriniai 
tyrimai atliekami atestuotose specialius leidimus turinčiose laboratorijose. Teršalai, išmetami 
iš gyvulių auginimo tvartų, apskaičiuojami vadovaujantis į LR AM patvirtintų metodikų sąrašą 
įtraukta Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika. 

Aplinkos monitoringo ataskaita, parengta vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo 
nuostatų 4 priedu, pateikiama kasmet, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d., per IS 
„AIVIKS“, įteikiant ataskaitą ir jos skaitmeninę kopiją tiesiogiai, siunčiant paštu, elektroniniu 
paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis. Monitoringo ataskaitoje pateikiami praėjusių 
kalendorinių metų poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys, taršos šaltinių 
išmetamų teršalų monitoringo ir dirvožemio monitoringo (tais metais, kai vykdoma) duomenų 
analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai. Poveikio požeminiam 
vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį 
aplinkai pateikiami kas 5 metus. 

Taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringas. Įgyvendinus PŪV pasikeis oro teršalų 
kiekiai ir padaugės taršos šaltinių, todėl pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 1 
priedo II dalies reikalavimus, būtina nustatyti teršalus, kurių monitoringas turi būti vykdomas, 
apskaičiuojant kiekvieno teršalo pavojingumo rodiklį (TPR). Vykdant veiklą į aplinkos orą 
išmetami teršalai, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus: 
anglies monoksidas, azoto oksidai, kietosios dalelės ir sieros dioksidas, ir teršalai, ribojami 
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pagal nacionalinius kriterijus - amoniakas, lakūs organiniai junginiai ir mangano oksidai. TPR 
apskaičiuojamas pagal formulę: 

TPR = (Mm/RV)a 

čia: 
Mm – iš visų taršos šaltinių didžiausias leidžiamas išmesti teršalo kiekis (tonomis per metus); 
RV – teršalo (išskyrus kietąsias daleles) paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė (mg/m3), 
nustatyta žmonių sveikatos apsaugai. Kietųjų dalelių išmetimo atveju, kai visas kietųjų dalelių 
kiekis arba jų dalis išmetama deginant kurą ar atliekas, RV yra 0,05 mg/m3, kitais atvejais – 
0,15 mg/m3. Jei teršalui nustatyta nacionalinė norma, tačiau nenustatyta paros ribinė aplinkos 
oro užterštumo vertė, TPR nustatyti taikomas 50 % pusės valandos ribinės aplinkos oro 
užterštumo vertės dydis. Jei teršalui nustatyta ES norma, tačiau nenustatyta paros ribinė 
aplinkos oro užterštumo vertė, TPR nustatyti taikoma metinė ribinė ar siektina aplinkos oro 
užterštumo vertė arba paros 8 valandų maksimalaus vidurkio ribinė ar siektina aplinkos oro 
užterštumo vertė; 
a – pastovus dydis, priklausantis nuo išmetamo į aplinkos orą teršalo grupės, nurodytos 
Apmokestinamų teršalų sąrašo ir grupių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą 
įstatymo įgyvendinimo“, II skyriuje. I grupės teršalo pastovus dydis „a“ lygus 1,7; II – 1,3; 
III –1,0; IV – 0,9; azoto oksidų (kaip azoto dioksido) – 1,3; sieros dioksido – 1,0; dulkių 
(kietųjų dalelių) – 0,9; vanadžio pentoksido – 1,7.  
 

Jeigu taršos šaltinio išmetamo į aplinkos orą teršalo TPR<10, šio teršalo monitoringas 
nevykdomas. TPR skaičiavimai pateikiami 3.20 lentelėje. Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos 
orą teršalų monitoringo planas pateikiamas 3.21 lentelėje. 

3.20 lentelė. TPR skaičiavimas 

Dėl specifinės tvartų stogų konstrukcijos ir tinkleliais uždengtų tvartuose esančių aplinkos oro 
taršos šaltinių nėra galimybių įrengti stacionarių teršalų instrumentinio matavimo vietų, 
atitinkančių darbų saugos ir biologinės saugos reikalavimus., todėl taršos šaltinių išmetamų 
teršalų (amoniako ir kietųjų dalelių (C) monitoringas vykdomas skaičiavimo būdu. 

Teršalas Mm RV a TPR  Kontroliuotini teršalai, 
kurių TPR ≥10 

1 2 3 4 5 6 
Anglies monoksidas (A) 0,2562 10 0,9 0,037 - 
Azoto oksidai (A) 0,1232 0,04 1,3 4,3 - 
Kietosios dalelės (A) 0,006 0,05 0,9 0,1 - 
Kietosios dalelės (C) 7,0605 0,05 0,9 86,1 Kontrolė 
Sieros dioksidas (A) 0,1892 0,125 1 1,5 - 
Amoniakas (išskyrus 
tręšiamus laukus) 5,0507 0,04 0,9 77,8 Kontrolė 

LOJ  0,0136 - 0,9   - 
Geležis ir jos junginiai 0,00016 - 1   - 
Mangano oksidai  0,000016 0,01 1 0,0016 - 
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3.21 lentelė. Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas 

Nr. Įrenginio/gamybos 
pavadinimas 

Kontroliuojamas taršos šaltinis Teršalai Matavimų 
dažnumas Matavimų metodas 

Nr. pavadinimas koordinatės pavadinimas kodas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 001 

1 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175609 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485819 kietosios dalelės (C) 4281 

2 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 002 

1 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175616 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485813 kietosios dalelės (C) 4281 

3 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 003 

1  tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175627 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485808 kietosios dalelės (C) 4281 

4 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 004 

1 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175637 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485803 kietosios dalelės (C) 4281 

5 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 005 

1 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175647 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485798 kietosios dalelės (C) 4281 

6 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 006 

1 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175657 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485793 kietosios dalelės (C) 4281 

7 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 007 

1  tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175667 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485787 kietosios dalelės (C) 4281 

8 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 008 

1 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175605 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485816 kietosios dalelės (C) 4281 

9 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 009 

1 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175615 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485811 kietosios dalelės (C) 4281 
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Nr. Įrenginio/gamybos 
pavadinimas 

Kontroliuojamas taršos šaltinis Teršalai Matavimų 
dažnumas Matavimų metodas 

Nr. pavadinimas koordinatės pavadinimas kodas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 010 

1 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175625 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485806 kietosios dalelės (C) 4281 

11 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 011 

1 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175636 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485801 kietosios dalelės (C) 4281 

12 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 012 

1 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175646 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485795 kietosios dalelės (C) 4281 

13 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 013 

1 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175640 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485806 kietosios dalelės (C) 4281 

14 Atjunkytų paršelių 1 
tvartas 014 

1 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175666 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485785 kietosios dalelės (C) 4281 

15 Penimų kiaulių 3 
tvartas 015 

3 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175645 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485699 kietosios dalelės (C) 4281 

16 Penimų kiaulių 3 
tvartas 016 

3 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175665 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485693 kietosios dalelės (C) 4281 

17 Penimų kiaulių 3 
tvartas 017 

3 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175675 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485688 kietosios dalelės (C) 4281 

18 Penimų kiaulių 3 
tvartas 018 

3 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175685 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485683 kietosios dalelės (C) 4281 

19 019 X 6175695 amoniakas 134 1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 
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Nr. Įrenginio/gamybos 
pavadinimas 

Kontroliuojamas taršos šaltinis Teršalai Matavimų 
dažnumas Matavimų metodas 

Nr. pavadinimas koordinatės pavadinimas kodas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Penimų kiaulių 3 
tvartas 

3 tvarto 
ventiliacinė 

anga 
Y 485678 kietosios dalelės (C) 4281 

20 Penimų kiaulių 3 
tvartas 020 

3 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175705 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485673 kietosios dalelės (C) 4281 

21 Penimų kiaulių 3 
tvartas 021 

3 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175715 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485667 kietosios dalelės (C) 4281 

22 Penimų kiaulių 4 
tvartas 022 

4 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175674 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485736 kietosios dalelės (C) 4281 

23 Penimų kiaulių 4 
tvartas 023 

4 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175684 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485730 kietosios dalelės (C) 4281 

24 Penimų kiaulių 4 
tvartas 024 

4 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175694 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485725 kietosios dalelės (C) 4281 

25 Penimų kiaulių 4 
tvartas 025 

4 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175704 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485719 kietosios dalelės (C) 4281 

26 Penimų kiaulių 4 
tvartas 026 

4 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175713 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485715 kietosios dalelės (C) 4281 

27 Penimų kiaulių 4 
tvartas 027 

4 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175723 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485710 kietosios dalelės (C) 4281 

28 Penimų kiaulių 4 
tvartas 028 

4 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175733 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485704 kietosios dalelės (C) 4281 
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Nr. Įrenginio/gamybos 
pavadinimas 

Kontroliuojamas taršos šaltinis Teršalai Matavimų 
dažnumas Matavimų metodas 

Nr. pavadinimas koordinatės pavadinimas kodas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 Penimų kiaulių 5 
tvartas 029 

5 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175693 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485772 kietosios dalelės (C) 4281 

30 Penimų kiaulių 5 
tvartas 030 

5 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175703 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485767 kietosios dalelės (C) 4281 

31 Penimų kiaulių 5 
tvartas 031 

5 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175713 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485762 kietosios dalelės (C) 4281 

32 Penimų kiaulių 5 
tvartas 032 

5 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175723 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485756 kietosios dalelės (C) 4281 

33 Penimų kiaulių 5 
tvartas 033 

5 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175733 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485751 kietosios dalelės (C) 4281 

34 Penimų kiaulių 5 
tvartas 034 

5 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175747 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485747 kietosios dalelės (C) 4281 

35 Penimų kiaulių 5 
tvartas 035 

5 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175751 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485741 kietosios dalelės (C) 4281 

36 Penimų kiaulių 6 
tvartas 036 

6 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175713 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485809 kietosios dalelės (C) 4281 

37 Penimų kiaulių 6 
tvartas 037 

6 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175723 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485804 kietosios dalelės (C) 4281 

38 038 X 6175732 amoniakas 134 1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 
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Nr. Įrenginio/gamybos 
pavadinimas 

Kontroliuojamas taršos šaltinis Teršalai Matavimų 
dažnumas Matavimų metodas 

Nr. pavadinimas koordinatės pavadinimas kodas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Penimų kiaulių 6 
tvartas 

6 tvarto 
ventiliacinė 

anga 
Y 485799 kietosios dalelės (C) 4281 

39 Penimų kiaulių 6 
tvartas 039 

6 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175744 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485794 kietosios dalelės (C) 4281 

40 Penimų kiaulių 6 
tvartas 040 

6 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175751 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485789 kietosios dalelės (C) 4281 

41 Penimų kiaulių 6 
tvartas 041 

6 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175761 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485784 kietosios dalelės (C) 4281 

42 Penimų kiaulių 6 
tvartas 042 

6 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175751 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485789 kietosios dalelės (C) 4281 

43 Penimų kiaulių 16 
tvartas 046 

16 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175571 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485742 kietosios dalelės (C) 4281 

44 Penimų kiaulių 16 
tvartas 047 

16 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175578 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485738 kietosios dalelės (C) 4281 

45 Penimų kiaulių 16 
tvartas 048 

16 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175585 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485735 kietosios dalelės (C) 4281 

46 Penimų kiaulių 16 
tvartas 049 

16 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175596 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485729 kietosios dalelės (C) 4281 

47 Penimų kiaulių 16 
tvartas 050 

16 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175611 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485721 kietosios dalelės (C) 4281 
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Nr. Įrenginio/gamybos 
pavadinimas 

Kontroliuojamas taršos šaltinis Teršalai Matavimų 
dažnumas Matavimų metodas 

Nr. pavadinimas koordinatės pavadinimas kodas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

48 Penimų kiaulių 16 
tvartas 051 

16 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175616 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485719 kietosios dalelės (C) 4281 

49 Penimų kiaulių 16 
tvartas 052 

16 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175625 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485714 kietosios dalelės (C) 4281 

50 Penimų kiaulių 15 
tvartas 053 

15 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175586 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485765 kietosios dalelės (C) 4281 

51 Penimų kiaulių 15 
tvartas 054 

15 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175590 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485763 kietosios dalelės (C) 4281 

52 Penimų kiaulių 15 
tvartas 055 

15 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175597 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485760 kietosios dalelės (C) 4281 

53 Penimų kiaulių 15 
tvartas 056 

15 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175611 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485753 kietosios dalelės (C) 4281 

54 Penimų kiaulių 15 
tvartas 057 

15 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175623 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485746 kietosios dalelės (C) 4281 

55 Penimų kiaulių 15 
tvartas 058 

15 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175629 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485744 kietosios dalelės (C) 4281 

56 Penimų kiaulių 15 
tvartas 059 

15 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175637 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485739 kietosios dalelės (C) 4281 

57 060 X 6175595 amoniakas 134 1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 
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Nr. Įrenginio/gamybos 
pavadinimas 

Kontroliuojamas taršos šaltinis Teršalai Matavimų 
dažnumas Matavimų metodas 

Nr. pavadinimas koordinatės pavadinimas kodas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Penimų kiaulių 14 
tvartas 

14 tvarto 
ventiliacinė 

anga 
Y 485788 kietosios dalelės (C) 4281 

58 Penimų kiaulių 14 
tvartas 061 

14 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175602  amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485784 kietosios dalelės (C) 4281 

59 Penimų kiaulių 14 
tvartas 062 

14 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175608 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485781 kietosios dalelės (C) 4281 

60 Penimų kiaulių 14 
tvartas 063 

14 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175623 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485773 kietosios dalelės (C) 4281 

61 Penimų kiaulių 14 
tvartas 064 

14 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175635 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485767 kietosios dalelės (C) 4281 

62 Penimų kiaulių 14 
tvartas 065 

14 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175640 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485764 kietosios dalelės (C) 4281 

63 Penimų kiaulių 14 
tvartas 066 

14 tvarto 
ventiliacinė 

anga 

X 6175650 amoniakas 134 
1 kartą/metus Skaičiavimo būdu 

Y 485759 kietosios dalelės (C) 4281 
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Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas. Įmonės veiklos poveikis požeminiam 
vandeniui tyrinėjamas komplekso teritorijoje įrengtuose gręžiniuose Nr.60406, 60407, 60408 
ir 60409 pagal su atsakingomis institucijomis suderintą „UAB „Idavang“ Šeduvos padalinio 
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2021-2025 m. aprašą“. Tokios pat apimties 
požeminio vandens monitoringą numatoma tęsti ir įgyvendinus PŪV. 

3.22 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas 

Gręžinio Nr. Nustatomi parametrai Matavimo metodas Vertinimo 
kriterijus 

Matavimų dažnumas/ 
Periodiškumas 

1 2 3 4 5 

60406 
X6175633 
Y485897 

 
60407 

X6175741 
Y485864 

 
60408 

X6175776 
Y485789 

 
60409 

X6175794 
Y485655 

Vandens lygis Pliauškė  Du kartus per metus, 
pavasarį ir rudenį pH Potenciometrija  

SEL LST EN 27888:2002  

temperatūra Termometras  

Oksidacijos-redukcijos 
potencialas Potenciometrija  

Bendrasis azotas LST ISO 11905-1 DLK 30 mg/l, RK 12 
mg/l 

Amonis LST ISO 7150-1 DLK 10 mg/l; RK 
2,57 mg/l 

Nitratas LST EN ISO 10304 DLK 100 mg/l; RK 
50 mg/l 

Nitritas LST EN ISO 10304 DLK 1,5 mg/l; RK 
0,5 mg/l 

Bendrasis fosforas LST ISO 6878 DLK 4 mg/l; RK 1,6 
mg/l 

Fosfatas LST ISO 6878 DLK 3,3 mg/l; RK 
0,7 mg/l 

Permanganato indeksas LST EN ISO 8467:2002 5 mg/l O2 Vieną kartą per du 
metus, nelyginiais 

metais pavasarį ir rudenį 
pakaitomis, pradedant 
nuo 2021 m. pavasario 

ChDS ISO 15705:2002  

Hidrokarbonatas LST EN ISO 9963  

Sulfatas LST EN ISO 10204 RV 1000 mg/l 

Chloridas LST EN ISO 10204 RV 500 mg/l 

Kalcis LST ISO 6058  

Magnis LST ISO 6059  

Natris LST ISO 9964-3  

Kalis LST ISO 9964-3  

 
Poveikio dirvožemiui monitoringas. UAB "Idavang" Šeduvos padalinio teritorijoje 
pagrindinis dirvožemio taršos šaltinis potencialus šaltinis – tvartuose susidarantis skystas 
mėšlas. Šio kiaulių komplekso teritorijoje poveikio dirvožemio kokybei monitoringo tinklą 
sudaro 3 stebimieji postai (D1...D3), išdėstyti pagrindinių potencialių taršos židinių - tvartų bei 
mėšlo rezervuaro prieigose. Tokios pat apimties dirvožemio monitoringą numatoma tęsti ir 
įgyvendinus PŪV. 
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3.23 lentelė. Poveikio dirvožemiui monitoringo planas 

Stebėjimo 
objektas 

Nustatomi 
parametrai 

Vertinimo 
kriterijus 

Matavimų vieta 
Matavimo 
dažnumas 

Numatomas matavimo 
metodas2 koordinatės atstumas nuo 

taršos šaltinio, km 

1 2 3 4 5 6 7 

D1 
D2 
D3 

 

Mineralinis 
azotas, mg/kg 

Kaitos 
tendencijos 

X6175694;Y485754 
X6175705; Y485790 
X6175649; Y485815 

 

0 
0 
0 
0 

2021 m., 
vėliau 

kartą per 
10 m. 

ISO 11261:1995 

NH4-N, 
mg/kg 

Kaitos 
tendencijos 

ASN 65-32/84; ASN 3313; 
AVP 3; SVP-3-1/2  

NO3, mg/kg RV 130 
mg/kg* 

ASN 65-31/84; ASN 3313; 
AVP 3; SVP-3-2  

K2O, mg/kg Kaitos 
tendencijos 

LST ISO 9964-3:1998; SVP-
2-2 

P2O5, mg/kg Kaitos 
tendencijos 

LAND 78:2006; 
LAND 58:2003 

Sausųjų 
medžiagų 

kiekis 

Kaitos 
tendencijos 

ISO 11465:1993; 
LST EN 12880:2002 
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50 pav. Monitoringo vykdymo vietų išsidėstymas gamybinėje teritorijoje 

2 10
11

17

18

12

7

21

23

19
138

2426

22

20

25

- nujunkytų paršelių tvartas
- nujunkytų paršelių priėmimo/svėrimo blokas
- penimų kiaulių tvartai
- penimų kiaulių svėrimo ir pakrovimo blokas
- skysto mėšlo siurblinė su rezervuaru (30 m )3

- jungiamasis koridorius
- skysto mėšlo rezervuaras (7600 m )3

- buitinių ir pagalbinių patalpų blokas
- vetsanpraleidėjas su dezobarjeru
- elektros transformatorinė pastotė

1,14
2

3...6, 15, 16
7
8
9

10
11
12
13

- pašarų saugyklos
- esama vandens tiekimo linija
- esama skysto mėšlo linija
- buitinių nuotekų linija
- suskystintų dujų tiekimo linija
- teritorijos riba
- vandens skaitiklis
- požeminio vandens monitoringo 
  gręžiniai
- dirvožemio monitoringo mėginių
  ėmimo vietos
 - aplinkos oro taršos šaltiniai

- transporto priemonių svarstyklės (40 t)
- garažas
- priešgaisrinis rezervuaras
- priešgaisrinis tvenkinys
- suskystintų dujų saugykla
- gręžinys
- mėšlo krovos aikštelė
- buitinių nuotekų rezervuaras (10 m  )3

- vandens paėmimo šulinys
- buitinių nuotekų siurblinė su rezervuaru (10 m )3
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26
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Poveikio aplinkai vertinimo santrauka 

Planuojama ūkinė veikla. UAB „Idavang“ Šeduvos padalinyje vykdoma veikla – kiaulių 
auginimas. PŪV bus vykdoma esamoje Šeduvos padalinio gamybinėje teritorijoje adresu 
Šiaulių apskrities Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Kauleliškių k. 2. Kiaulių komplekse 
yra aštuoni tvartai, iš kurių rekonstruoti ir pagal paskirtį naudojami penki. Šiuo metu 
komplekse įrengta 1000 vietų nujunkytiems paršeliams iki 3 mėn. ir 4200 vietų penimoms 
kiaulėms laikyti. Įgyvendinant projektą nauji pastatai statomi nebus. Planuojama suremontuoti 
tris teritorijoje esančius nenaudojamus tvartus 14...16 juose įrengiant GPGB reikalavimus 
atitinkančias gyvulių laikymo vietas, pašarų, vandens tiekimo, mėšlo surinkimo ir tiekimo, 
ventiliacijos sistemas. Šių trijų tvartų įtraukimas į eksploataciją leis įrengti daugiau kiaulių 
laikymo vietų. Įgyvendinus projektą kiaulių komplekse iš viso bus 1650 vietų nujunkytiems 
paršeliams iki 3 mėn. ir 6300 vietų penimoms kiaulėms laikyti.  

UAB „Idavang“ Šeduvos padalinio vykdoma ūkinė veikla yra įrašyta į Poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo  1 priedo 1.1 punktą „Intensyvus kiaulių (sunkesnių kaip 30 kg) auginimas, 
jeigu joms laikyti yra 3000 ir daugiau vietų“.  

Statybos darbai vyks etapais: 

 I etapas – tvartų 14...16 išorės ir vidaus pagrindinių statybinių konstrukcijų būklės 
vertinimas ir vidaus patalpų bei įrenginių planavimas; 

 II etapas – tvartų 14...16  įrengimų, konstrukcijų, instaliacijos ardymas ir montavimas, 
statybinių atliekų rūšiavimas, sandėliavimas, atidavimas ATVR registruotiems atliekų 
tvarkytojams; 

 III etapas – statybos-montavimo darbai: grindų su mėšlo voniomis įrengimas, 
nuvedamųjų vamzdynų tiesimas, hidro ir šilumos izoliacinių sluoksnių su apdaila 
įrengimas, vandentiekio, elektros, valdiklių-daviklių linijų tiesimas, pritekamosios ir 
išmetamosios ventiliacijos ortakių įrengimas, pašarų tiekimo norijų, šėryklų ir girdyklų 
montavimas; 

 IV etapas – aplinkos tvarkymo darbai: skystojo mėšlo ir vandentiekio vamzdynų bei 
elektros ir ryšio kabelių tiesimas teritorijoje, privažiavimo kelių, aikštelių, žaliųjų vejų 
tvarkymas. 

Remontuojamuose tvartuose bus įrengtos grotelinės grindys su mėšlo šalinimo kanalais 
(voniomis) po jomis. Gyvulių girdymui bus įrengtos čiulptukinės girdyklos, leidžiančios 
sutaupyti iki 20 % vandens lyginant su kitais modeliais. Gyvulių šėrimui bus sumontuotos 
automatizuotos šėryklos, pasižyminčios geresne pašaro konversija, mažesniu nubyrėjimu, 
vienu metu gali paėsti daugiau gyvulių. Šalia kiekvieno tvarto bus sumontuota po pašarų 
bokštą. Tvartuose bus sumontuota ventiliacijos sistema, užtikrinanti tikslų temperatūros, oro 
drėgmės, oro greičio ir kitų parametrų reguliavimą, kas lais pasiekti optimalias klimato sąlygas 
auginamiems gyvuliams. Iki remontuojamų tvartų bus nuvesti vandens tiekimo, mėšlo 
surinkimo ir tiekimo tinklai. Visi sprendiniai suremontuotuose tvartuose atitiks Kiaulidžių 
technologinio projektavimo taisyklių ir GPGB reikalavimus. 
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Įgyvendinus PŪV visuose kiaulių tvartuose amoniako ir nemalonių kvapų prevencijai 
numatoma naudoti priemonė - purškiamas biostabilizatorius Poliflock BTS. Kvapų 
biostabilizatorius yra produktas, mažinantis nuo gyvulių mėšlo sklindančius kvapus, efektyvi 
priemonė, skatinanti natūraliai aplinkoje besivystančių mikroorganizmų, skaidančių amoniaką 
ir kitus teršalus, vystymąsi. Priemonės efekt yvumas – 70 %. Taip pat į pašarus numatoma dėti 
benzoinė rūgštis, kuri amoniako koncentracijas sumažina  25 % arba kuris nors kitas gyvuliams 
naudingas ir sveikas pašarų priedas, kurio patvirtintas amoniako mažinimo efektyvumas būtų 
ne mažesnis. Bendras naudojamų taršos mažinimo priemonių efektyvumas - 77,5 %. 

Mėšlo tvarkymas. Kiaulių komplekse susidarantis skystasis mėšlas laikomas lagūnos tipo 
rezervuare. Rezervuaras įrengtas grunto iškasoje, su dviem sluoksniais hidroizoliacinių 
geomembranų ir sandarumo kontrolės drenažu bei mėšlo paviršių dengiančiu vienu 
geomembranos plaukiojančiu sluoksniu, kad sumažintų amoniako garavimą bei kvapų 
išsiskyrimą. Nors įgyvendinus PŪV mėšlo kiekiai padidės, komplekse yra pakankamai mėšlo 
kaupimo talpų, kad būtų užtikrintas 6 mėn. mėšlo kaupimo laikotarpis. 

Įmonė sudariusi ilgalaikes sutartis su aplinkinių žemių savininkais (fiziniais ir juridiniais 
asmenimis) dėl 1091,46 ha ploto tręšiamų laukų, kurių pakaks saugiam mėšlo – vertingos 
organinės ttrąšos - paskleidimui. Dirvožemio tręšimas vykdomas pagal kiekvienais metais 
rengiamą tręšimo planą-grafiką.  

Šilumos gamyba. Tvartų ir buitinių patalpų šildymui bei karšto vandens ruošimui naudojamos 
suskystintos dujos. Įgyvendinus PŪV šildymui ir karšo vandens gamybai naudojami įrenginiai 
bus tie patys, suskystintų dujų sunaudojami kiekiai padidės. Suskystintos dujos laikomos 
trijuose požeminiuose rezervuaruose. Rezervuarai sandarūs, į aplinką teršalai nepatenka. 

Vandens naudojimas. Vanduo komplekso reikmėms imamas iš įmonei priklausančios 
vandenvietės reg. Nr. 4731. Vanduo vartojamas gyvulių girdymui, gardų plovimui, komplekso 
darbuotojų buities ir teritorijos priežiūros reikmėms. Įgyvendinus PŪV vandens suvartojimas 
padidės, nes komplekse bus laikoma daugiau gyvulių, bus įkurtos 1-2 naujos darbo vietos. 
Tačiau įgyvendinus PŪV nebus pasiekta maksimalaus vandenvietės našumo riba, taigi, 
vandens išteklių regeneracinis pajėgumas nebus pažeistas. 

Nuotekų susidarymas. Gamybinėje teritorijoje nėra galimai teršiamų teritorijų. Mėšlas 
tvarkomas uždaroje sistemoje, gyvulių pervarymo vietos padengtos kieta danga ir uždengtos. 
Laikantis biologinės saugos reikalavimų, šioje teritorijoje nevykdoma jokia kita veikla, 
nelaikomos atliekos, teritorija valoma. Paviršinių (lietaus) nuotekų, susidarančių ant kietų 
dangų, taršos nėra, jomis važinėja techniškai tvarkingas transportas, teritorija aptverta ir 
saugoma, netransportuojamos pavojingos medžiagos. Paviršinių nuotekų surinkimo sistemos 
nėra. Lietaus nuotekos nuo stogų, nuo kelių ir aikštelių natūraliais ir dirbtiniais nuolydžiais 
nuteka į žalias vejas ir filtruojasi į gruntą.  

Buitinės nuotekos tiekiamos į mėšlo sistemą.  

Žaliavų ir medžiagų naudojimas. Įgyvendinus PŪV žaliavų ir medžiagų naudojimas nežymiai 
padidės. Pašarai komplekse nėra ruošiami, pagal specialias receptūras, pritaikytas atskiroms 
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kiaulių grupėms, paruošti pašarai atvežami iš kitų UAB „Idavang“ padalinių arba kitų pašarų 
gamintojų. Patalpų higienos ir biosaugos reikmėms naudojami įvairūs specialios paskirties 
preparatai. Kiaulių tvartuose amoniako ir nemalonių kvapų prevencijai numatoma naudoti 
priemonė - purškiamas biostabilizatorius Poliflock BTS. Vykdant statinių ir įrenginių 
eksploatacinę priežiūrą atliekami suvirinimo elektrodais darbai. Visos žaliavos ir papildomos 
medžiagos komplekse yra saugomos laikantis gamintojo nurodytų laikymo sąlygų, todėl nei 
atsitiktinė, nei ilgalaikė aplinkos tarša dėl medžiagų išpylimo ne vietoje ar laikymo 
neleistinomis sąlygomis negalima. 

Kuro ir energijos vartojimas. Energetinėms reikmėms naudojama elektros energija, dyzelinas 
autotransportui, suskystintos dujos šildymo reikmėms. Įgyvendinus PŪV kuro ir energijos 
vartojimas padidės. Eelektros energija tiekiama nepriklausomo tiekėjo. Dyzelinis kuras į 
autotransporto priemones pilamas degalinėse. Kuro atsargos teritorijoje nelaikomos. 
Suskystintos dujos laikomos saugykloje įrengtuose trijuose požeminiuose rezervuaruose. 
Rezervuarai sandarūs, į aplinką teršalai nepatenka. Rezervuarus užpildo ir atlieka eksploatacinę 
priežiūrą specializiuotos įmonės. 

Atliekų susidarymas. Vykdomos veiklos metu atliekos susidaro kiaulių laikymo patalpų ir 
įrangos eksploatacijos metu, buitinėse patalpose. Susidarančios atliekos rūšiuojamos jų 
susidarymo vietoje ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms, registruotoms ATVR. 
Įgyvendinus PŪV susidarys didesni atliekų kiekiai. Atliekų tvarkymas ir apskaita vykdoma 
vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 
ataskaitų teikimo taisyklėmis. Įmonė neužsiima atliekų naudojimo ar šalinimo veikla. Atliekos 
yra ir bus rūšiuojamos ir laikinai laikomos sandėlyje kiekvienai atskirai skirtoje sekcijoje. 
Pavojingosios atliekos iki jų perdavimo atliekų tvarkytojams laikinai laikomos ne ilgiau kaip 
šešis mėnesius, o nepavojingosios – ne ilgiau kaip vienerius metus. Atliekų laikymo talpos 
atsparios atliekų poveikiui ir apsaugotos nuo aplinkos poveikio. 

Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos. Esama Šeduvos padalinio veikla į alternatyvų 
analizę įtraukta kaip Alternatyva 0, nes svarbu palyginti esmines esamos ir planuojamos 
veiklos vertes, kad pagrįsti alternatyvos pasirinkimą.  

Pradiniame PŪV sumanymo ir diskusijų etape įmonės svarstyta alternatyva suremontuoti šiuo 
metu nenaudojamus tvartus 14...16, kas suteiktų galimybę komplekse įrengti didesnį kiaulių 
vietų skaičių, tačiau nebuvo numatyta naudoti jokių papildomų amoniako ir kvapų prevencijos 
priemonių. Tokia PŪV į alternatyvų analizę įtraukta kaip Alternatyva 1. Ši alternatyva įmonės 
nebuvo pasirinkta kaip pagrindinė, nes atlikus pirminius oro taršos ir kvapų skaičiavimus 
nustatyta, kad gamybinėje teritorijoje iš stacionarių taršos šaltinių oro teršalų emisijos padidėtų 
lyginant su esama situacija, artimoje gyvenamoje aplinkoje amoniako ir kvapų ribinės vertės 
neabejotinai būtų viršijamos.  

Taigi kaip pagrindinė alternatyva buvo pasirinkta Alternatyva 2: suremontuojami šiuo metu 
nenaudojami tvartai 14...16, komplekse iš viso įrengiama 6300 vietų penimoms kiaulėms 
laikyti ir 1650 vietų nujunkytiems paršeliams iki 3 mėn. laikyti. Visuose komplekso tvartuose 
bus naudojamos amoniako ir nemalonių kvapų prevencijos priemonės. Atlikus oro teršalų ir 
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kvapų sklaidos modeliavimą apskaičiuota, kad nei gamybinėje teritorijoje, nei gyvenamosiose 
teritorijose, nei SAZ oro teršalų ir kvapų ribinės vertės nebus viršijamos. Ūkinei veiklai 
charakteringos amoniako ir kvapų koncentracijos bus dar mažesnės nei šiuo metu vykdant 
esamą veiklą. 

Vanduo. Artimiausias atviras vandens telkinys – 80 m vakarų kryptimi esantis Triragio miško 
apsauginis griovys. Už 190 m pietryčių kryptimi įrengtas mel. griovys, susisiekiantis su 
Daugyvenės (41010510) upe. PŪV teritorija nepatenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos 
zoną, į potvynių grėsmės ir rizikos zonų ribas. 

Kiaulininkystes kompleksas priklauso potencialių požeminio vandens taršos šaltinių grupei. 
Pagrindinis šio ūkio subjekto įtakos požeminei hidrosferos daliai faktorius yra galimas 
gamtinės kilmės taršių medžiagų (mėšlo sudedamųjų dalių) patekimas į aplinką. Tačiau 
gamybinėje teritorijojė nėra sistemingai teršiamų zonų, todėl vykdoma veikla neturi žymios 
įtakos požeminiam vandeniui. Pagal įmonės požeminio vandens monitoringo rezultatus, 
nestebima dėsningo požeminio vandens teršimo, nustatyta tarša yra epizodinė. Įgyvendinus 
PŪV tarša nepadidės 

Aplinkos oras. Įgyvendinus PŪV padaugės aplinkos oro taršos šaltinių. Numatoma, kad 
remontuojant šiuo metu nenaudojamus tvartus 14...16 juose bus įrengta po 7 išmetamosios 
ventiliacijos angas, kuriose bus sumontuoti ventiliatoriai, analogiški šiuo metu naudojamiems 
esamuose tvartuose. Taip pat numatoma, kad įgyvendinus PŪV visuose esamuose tvartuose 
nuolat veiks ne tik šiuo metu eksploatuojami ventiliatoriai, bet ir esami atsarginiai. Tai turės 
teigiamos įtakos išmetamo oro srauto tolygesniam pasiskirstymui. Taigi, įgyvendinus PŪV iš 
viso tvartuose veiks 63 vnt. ventiliatorių. Dėl didesnio laikomų gyvulių kiekio oro teršalų turėtų 
susidaryti daugiau. Tačiau įgyvendinus PŪV visuose kiaulių tvartuose amoniako ir nemalonių 
kvapų prevencijai numatoma naudoti priemones: purškiamą biostabilizatorių Poliflock BTS ir 
pašarinius priedus su benzoine rūgštimi. Bendras šių taršos mažinimo priemonių efektyvumas 
– 77,5 %. 

Kaip ir iki šiol, iš kiaulių tvartų skystasis mėšlas bus perpumpuojamas į uždengtą lagūnos tipo 
rezervuarą. Įgyvendinus PŪV dėl kiaulių tvartuose naudojamo biostabilizatoriaus mėšlo 
kaupimo metu amoniako emisijos sumažės 40 %. 

Šildymui ir karšto vandens gamybai du sudeginama daugiau dujų, dėl padidėsiančio 
eksploatuojamų patalpų ploto bus atliekama daugiau suvirinimo darbų, todėl šiose veiklose oro 
teršalų emisijos padidės. 

Tačiau dėl numatomų naudoti papildomų oro taršos prevencijos priemonių įgyvendinus PŪV 
iš gamybinėje teritorijoje esančių stacionarių taršos šaltinių į aplinką bus išmetama 35,4 % 
mažiau teršalų nei esamoje veikloje. 

Atlikus aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijų sklaidos modeliavimą nustatyta, kad 
esamoje situacijoje amoniako koncentracijos artimoje gyvenamojoje aplinkoje yra aukštos, 
nors ribinės vertės nesiekia. Įgyvendinus PŪV ir pradėjus naudoti priemones amoniako 
koncentracija artimoje gyvenamojoje aplinkoje sumažės 66 %. 
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Žemė (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis. Pagal atliktą hidrogeologinį tyrimą, planuojamų 
remontuoti tvartų teritorijoje vyrauja prastesnių filtracinių savybių priemolio/priesmėlio 
dirvožemiai, čia sąlygos plisti taršai yra nepalankios. Šeduvos padalinio teritorijoje pagrindinis 
potencialus dirvožemio taršos šaltinis – gyvulių auginimo tvartuose susidarantis skystasis 
mėšlas. Pagal vykdomo gamybinės teritorijos dirvožemio monitoringo duomenis teritorija nėra 
teršiama charakteringais ūkinei veiklai teršalais: nitratų kiekis dirvožemyje yra labai mažas, 
mineralinio azoto rasta nuo mažų iki vidutinių kiekių.  

Avarinių situacijų, kurios turėtų poveikį dirvožemiui, tikimybė maža. Įmonėje yra visos 
priemonės taršos prevencijai, lokalizacijai ir likvidavimui. 

Pagal periodiškai atliekamus skystuoju mėšlu tręšiamų laukų dirvožemio laboratorinius 
tyrimus, maisto medžiagų balansas armenyje nėra ir nebus pažeidžiamas, nes kasmet rengiant 
tręšimo planus  įvertinant maisto medžiagų sankaupas dirvožemyje ir mėšle yra koreguojamos 
augalams reikalingos trąšų normos ir mėšlo skleidimo apkrovos. 

Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė. Komplekso pastatai yra tradicinių tūrių ir formos, nėra 
išsiskirianti vietovaizdžio dominantė. PŪV bus vykdoma esamuose pastatuose, naujų statoma 
nebus, neplanuojamas medžių kirtimas, todėl PŪV vizualinio poveikio neturės. 

Įgyvendinus PŪV nenumatomas reikšmingas poveikis dirvožemiui, vandeniui, oro teršalų ir 
kvapų koncentracijos dėl numatomų naudoti GPGB technologijas atitinkančių prevencinių 
priemonių bus mažesnės nei šiuo metu ir nesieks ribinių verčių, akustinė tarša nepadidės. Dėl 
PŪV kraštovaizdžio ekologinis stabilumas (hidrologinis režimas, augalinė danga, dirvožemio 
struktūra) nebus paveiktas. 

Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės duomenimis, komplekso gretimybėse yra durpynas, 
nepriskirtas karjerams ar kasybos plotams, nepatenka į BAST ar draustinių teritorijas. 
Įgyvendinus PŪV nenumatomas poveikis durpynui, nes jis yra ariamoje žemėje, apsėtas žemės 
ūkio augalais, čia vystoma augalininkystė, žemės naudmenų struktūros ir vyraujančių žemės 
ūkio kultūrų pokyčiai nenumatomi. PŪV teritorijoje nėra teršiamų teritorijų, ant kurių 
susidariusios nuotekos patektų į aplinką. 

Artimiausi specialios paskirties (ekosistemų) miškai išsidėstę pakankamu atstumu nuo PŪV 
teritorijos. Įgyvendinus PŪV oro, kvapų, triukšmo tarša nepadidės, miško kirtimai 
nenumatomi, ekosistemų miškai yra pakankamu atstumu nuo teritorijos, todėl joks neigiamas 
poveikis miškams ir miškų kertinėms buveinėms neprognozuojamas. 

Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenimis, nei PŪV teritorijoje, nei gretimybėse nėra 
saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių. 

Ūkinės veiklos teritorija nepatenka į biotopų teritorijas, tačiau vietovėje yra EB svarbos 
natūralioms buveinėms priskiriamų miškų ir pievų. Medžių ir krūmų kirtimo PŪV teritorijoje 
įgyvendinant PŪV ir toliau ją vykdant nebus, pievų buveinės nėra ir nebus tręšiamos kiaulių 
komplekse susidarančiu mėšlu, todėl gamtinės teritorijos sumažėjimas nėra numatomas. 
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Įgyvendinus PŪV oro, kvapų, triukšmo tarša nepadidės, todėl joks neigiamas poveikis 
biotopams nnenumatomas. 

Artimiausia Natura 2000 teritorija - BAST Kurklių miškas (LTRAD0005), esanti Daugyvenės 
kraštovaizdžio draustinio ribose, yra pakankamu atstumu nuo komplekso teritorijos. 
Įgyvendinus PŪV oro, kvapų, triukšmo tarša nepadidės. Numatomas tik trumpalaikis triukšmo 
poveikis aplinkos kokybei statybos metu. Dėl didoko atstumo nuo PŪV teritorijos 
nenumatoma, kad triukšmas galėtų trikdyti BAST esančias rūšis. 

Materialinės vertybės. Nekilnojamojo turto registre ir kadastre įregistruota komplekso SAZ 
500 metrų. Į esamą SAZ patenka 57 sklypai, SAZ plotas sudaro 110,16 ha. Gamybinės 
teritorijos sklypas iš visų pusių ribojasi su žemės ūkio paskirties žemėmis. Taip pat į esamą 
SAZ patenka trys sodybos. Visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka į  SAZ ribas 
nepatenka. Pagal Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo plano Rekreacijos, turizmo, gamtos 
ir kultūros paveldo plėtojimo sprendinius, vietovės rekreacinis potencialas gana mažas, 
rekreacijos plėtros lygmuo vidutinis, prioritetinės rekreacijos rūšys – poilsis gamtoje, pažintinis 
turizmas, kitos vystintinos rekreacijos rūšys – sportinis turizmas. Už 110 m nuo gamybinės 
teritorijos ribos praeina žvyro dangos rajoninis kelias Baisogala – Januškoniai – Šeduva (3417), 
priskiriamas regioninei dviračių turizmo trasai - Šiaulių regiono rekreacinio vystymo žiedui. 

Įgyvendinus PŪV laikomų gyvulių kiekis padidėtų ir atitiktų 646,5 SG. Pagal Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, šiam SG dydžiui turėtų būti 
taikoma SAZ 1500 m pločio. Į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną, kai neatliekamas PVSV, 
patektų 263 įvairios paskirties sklypai, dauguma jų – žemės ūkio paskirties žemės sklypai, 
miškų ūkio paskirties sklypai, gyvenamieji namai ir jų aplinka (sodybos), kitą ūkinę veiklą 
vykdančių įmonių sklypai ir pastatai. Visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatektų.  

Įmonė planuoja taikyti tokias oro taršos, kvapų mažinimo technologijas ir priemones, kad tarša 
neišeitų už esamos įregistruotos SAZ ribų. Pagal atliktą PŪV poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimą rekomenduojamos SAZ ribos sutampa su Nekilnojamojo turto registre ir kadastre 
įregistruotos komplekso 500 metrų SAZ ribomis.  

Komplekso gretimybėse esančio kitų savininkų ir naudotojų materialaus turto vertės 
sumažėjimas dėl oro užterštumo, kvapų, triukšmo poveikio nenumatomas, SAZ ribos nebus 
plečiamos. Įgyvendinus PŪV oro teršalų ir kvapų koncentracijos ne tik nepadidės, bet bus 
mažesnės nei šiuo metu, todėl PŪV neturės neigiamo poveikio vietovės rekreacijai ir turizmui.  

Visuomenės sveikata. Buvo atliktas PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pagal 
kurį rekomenduojamos SAZ ribos sutampa su Nekilnojamojo turto registre ir kadastre 
įregistruotos komplekso 500 metrų SAZ ribomis. Pagal užterštumo vertinimo aplinkos oro 
teršalais ir kvapais rezultatus PŪV susidaranti oro tarša ir kvapai neviršys ribinių verčių, 
nustatytų pagal Europos sąjungos ir nacionalinius kriterijus tiek ūkinės veiklos objekto 
aplinkos ore, tiek artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, o taip pat ir ties rekomenduojamos 
sanitarinės apsaugos zonos ribomis. Taip pat įvertinus su PŪV susijusį triukšmą nustatyta, kad 
triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir ties sklypo ribomis, o taip pat ir ties 
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rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribomis, dienos, vakaro ir nakties metu neviršys 
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.  

Rizikos analizė ir jos vertinimas. Kiaulių komplekso veikla rizikos aplinkai požiūriu nėra 
išskirtinė, jei įmonė nuosekliai vykdo pagrindines galimų avarijų bei priešgaisrinės saugos 
prevencijos  priemones, turi pakankamai priemonių bei įrengimų gaisrų gesinimui bei avarijų 
likvidavimui. Kasdieninėje ūkinėje-gamybinėje veikloje saugaus darbo užtikrinimui bus 
laikomasi įrengimų eksploatavimo instrukcijų, darbų saugos instrukcijų reikalavimų. Įvykus 
technologiniams įvykiams ar avarijoms, padarinių šalinimas bus vykdomas pagal iš anksto 
numatytus veiksmų planus, todėl itin reikšmingi padariniai nei ūkio subjektui, nei aplinkai 
nenumatomi. 
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