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ATRANKOS ISVADA DEL PLANUOJAMO JONISKIO nA.rONO KB ,,ALSIU
PAUKSTYNAS* BROILERIU AUGINIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos tikin6s veiklos org nrz^torius (iuridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.). KB ,,Alsiq pauk5tynas", Saltinio 34, Alsiq k., Skaistgirio sen., JoniSkio r.
sav., tel. (8 682) 33922, el. p.: jolita.grybiniene@gmail.com

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentq rengdjas (iuri{inio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tet.). KB ,,Alsiq pauk5tynas", Saltinio 34, Alsiq k., Skaistgirio sen.,
Joni5kio r. sav., tel. (8 682) 33922, el. p.: eug.taparauskas@gmail.com

3. Planuojamos iikinOs veiklos atrankos d€l poveikio a$linkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos tikin6$ veiklos poveikio aplinkai
vertinimo istatymo 7 straipsnio 2 dali, nurodant Sio istatymo 2 priedo punkt4 (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pfanuojamos [kines veiklos
poveikio aplinkai vertinimo istatymo 2 priedo, 1.1. papunkdio - intensyvus gyvlnq ar pauk5diq
auginimas statiniuose, jeigu vietq jiems laikyti yra: 1.1.17 papunkdiu * broileriams - maZiau kaip
85000, bet daugiau kaip 20000.

4. Planuojamos flkinds veiklos vieta. Planuojama [kine veikl@ (toliau - PUV) numatoma
Zudir+ k., Lagares sen., Joni5kio r. sav., esandiame 31,18 ha Ze{nes lkio paskirties sklype
(kadastrinis Nr. 47 1 0/0004:7).

5. Trumpas planuojamos flkinds veiklos apra5ymas. Planuoj&ma pastatyti du pastatus (po
150 m x21,5 m), kuriuose i5 viso bus irengta 84 000 vietq broileriants iki 6 savaidiq auginti. Per
metus bus uZauginta iki 546 000 vnt. broileriq (iki 2,2 - 2,5 kg svorio).

Vienadieniai vi5diukai bus perkami ir i pauk5tides atveLami i6 inkubatoriaus specialiomis
transporto priemonemis. Prie5 ikeliant vienadienius vi5diukus i pastat4l jis bus iSildomas iki +32oC
temperattros, kuri palaipsniui bus maZinama. Vi5diukai bus auginami alrt sauso durpiq kraiko.

Prie kiekvienos pauk5tides bus irengtos lesalq saugojimo talpyklos, iS kuriq lesalai
transporteriu bus paduodami i lesinimo linijas su lesalinemis. Planuojpma isigyti irengimus, kurie
bus su minimaliu lesalq nubarstymu, lesalines bus uZpildomos vienu metu, nekeliant triuk5mo ir
dulkiq. Procesas bus valdomas automati5kai. Serimo tipas - iki soties. I kompleks4 paSarai bus
atvelamijau paruo5ti.
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Broileriq girdymui bus sumontuotos nipelines girdyklos su slegio reguliatoriais. Girdyklos
linijos prijungiamos prie vietinio vandentiekio. Vandens kokybei ir tinNamam slegiui uZtikrinti bus

statomas vandens paruoSimo mazgas. Del taikomos girdymo technQlogijos gamybiniq nuotekq

nesusidarys. Planuojama pauk5diq girdymui sunaudoti iki 4357 m' van{ens, patalpq plovimui - 663

m', buities reikmems - 174,72 m',
Patalpq plovimo nuotekos (663 m3/m) bus kaupiamos nuotekq kaupimo rezervuare ir veliau

panaudoiamos laukq trgsimui arba i5veZamos i nuotekq valymo ir$nginius. Buitines nuotekos

itl+,lZ m3/m; bus kaupiamos rezervuare ir pagal sutart! atiduodamos huotekas tvarkandiai imonei.
Pavirlines nuotekos nebus surenkamos ir valomos, nes teritorija nebus iuZter5ta, o nuo pastatq stogq
nuotekos nuvedamos ir sugerdinamos i grunt4. Pavir5iniq, buitiniq [r patalpq plovimo nuotekq
tvarkymas atitinka teises aktq reikalavimus.

Vaistq ir papildq dozavimui prie vandens paruo5imo mazgo bus montuojamas
medikatorius.

Kiekvieno ciklo pabaigoje, iSveZus visus paukSdius, patalpos iSValomos ir dezinfekuojamos,
Sias paslaugas atliks samdoma specializuota imone. Me5las (1039 t/m) i5 pauk5tidZiq bus
parduodamas Zemes lkio bendrovei. I5valius ir dezinfekavos pauk5tides, atveLamas ir paskirstomas
Svarus kraikas.

Pauk$tidZiq pastatq Sildymui bus naudojami termofikacinio v4ndens Sildytuvai, gaunantys
Siluming energij4 i5 katilines, naudosiandios biokur4.

Statybos metu susidariusios statybines atliekos bus tvarkornos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos atliekq tvarkymo lstatymu, Atliekq tvarkymo taisyklemis ir Statybiniq atliekq
tvarkymo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinko mir[istro 2006 m. gruodZio 29 d'

isakymuNr. D1-637.
Auginant pauk5dius priklausomai nuo jq laikymo technologrjos, pauk5tyne susidarys,

gamybines ir buitines atliekos. Sios atliekos sudaro nedidelius lqiekius ir pagal sutarti bus
perduodamos perdirbimo imonems.

Kritg pauk5diai i5veZami i specializuot4 imong utilizavimui. lki i5veZimo kritq pauk5diai
laikomi specialiai lrengtose ir paZenklintose patalpose ar konteineriudse su neigiama temperat[ra,
laikantis veterinariniq reikalavimq.

Skaidiuojant i5 planuojamos fikines veiklos i aplinkos or4 galinfius i5siskirti ter5alus vertinti
biokuru k[renamas katilas (1 MW), pauk5tides (kiekvienoje pauk5tideje numatoma irengti po 10
vnt. stoginiq ir po 14 vnt. sieniniq oro i3traukimo ventiliatorius). I aplinkos orq per metus i5
katilines bus i5metama:2,066 t kietqjq daleliq, I,253 t azoto oksidqi 1,849 t anglies monoksido,
0,151 t sieros dioksido. I5 pauk5tidZiq iaplinkos orQ per metus bus ilSmetama:6,396 t amoniako,
2,984 t kietqjq daleliq, 8,068 t LOJ. Atlikus aplinkos oro ter5alq sklaid0s modeliavim4, aplinkos oro
tersalq vert6s, ivertinus foning terSalq koncentracij4, nevir5ys leidiTiamq ribiniq koncentracijq
aplinkos ore.

Kvapai vertinti vadovaujantis pauk5tininkystes ukiq technologinio projektavimo
taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Zemes flkio ministro 2012 m. birZelio 2l d-

isakymu Nr. 3D-473 ,,Del pauk5tininkystes Ukiq technologinio projektavimo taisykhq ZU fff
04:2012 patvirtinimo", kuriame pateikiama informacija apie i5skifiamq kvapo dydi i5 vieno
broilerio vi5diuko. I aplinkos or4 i5metamq ter5alq kvapus reglamentqoja HN 35:2001 ,,DidZiausia
leidZiama cheminiq medZiagq (ter5alq) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore". Maksimali I val.
kvapo koncentracija Salia tar5os Saltiniq sudaro 20,7 OUEIn' (2,588 ribines vertes (toliau - RV),
kai RV : 8 OUE/m3;, ties planuojamos [kines veiklos teritorijos riba - 7,8 OUE/m' 1O,9ZS nV;.

Pagrindiniai i5oriniai triuk5mo Saltiniai, kurie numatomi eksploatuojant paukStyn4, bus
stoginiai (10 vnt.) ir sieniniai (14 vnt.) ventiliatoriai, i teritorij4 atvaZiuojandios transporto
priemon6s ir autokrautuvas. Informacijos atrankai dokumentuose triuk5mo lygis ivertintas irengus
triuk5mo slopintuvus. Planuojamos [kines veiklos triuk5mo lygis nevif5ys Lietuvos higienos norrn4
HN 33:2011 ,,Triuk5mo ribiniai dydLiai gyvenamuosiuose ir visuomeriines paskirties pastatuose bei



jq aplinkoje", gyvenamqi,+ ir visuomenines paskinies pastatq apliirkoje ekvivalentini leistin4
triuk5mo lygi (i5skyrus transporto triuk5mil 6 - 18 val. - 55 dBA, l8 - 22 val. - 50 dBA, 22 - 6
val. - 45 dBA.

Objekte numatytos visos priemonds, reikalingos saugiai veterinarinei paukStidZiq
eksploatacijai ir galimq ligq prevencijai.

Ardiausiai nuo PUV vietos yra Zulit4 kaimo gyvenviete, kurids artimiausias gyvenamasis
namas, nutolgs apie 250 m. Iki Zagares miestelio, kuriame yra apiB 8,5 km, o iki Skaistgirio
gyvenvietes - 5,2 km.

Detalesne informacija apie viet4 ir numatom4 vykdyti planuojdm4 [king veikl4 pateikiama
Informacijoje atrankai del poveikio aplinkai vertinimo ir skelbiama Aplinkos apsaugos agentlros
tinklapyje rvwrv.gamta.lt <-+poveikio aplinkai vertinimas++20l8 m. Atrankos ir PAV pagal nauj4
PAV istatymo redakcij4 (galiojusi4 nuo 2017-l l-01) (toliau - Informacfia atrankai).

6. Priemon€s numatomam reikimingam neigiamam poveikiui aplinkai i5vengti arba
uZkirsti jam keliq.

6.1. Veiklos vykdytojas visais atvejais privales laikyis visq aktualiq veikl4
reglamentuojandiq teises aktq reikalavimq, keidiantis teisiniam reglarrientavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

6.2. Me5lo tvarkymas turi bUti vykdomas vadovaujantis Me5lo ir srutq tvarkymo
aplinkosaugos reikalavimq apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos Zemds ukio ministro 2005 m. liepos 14 d. isakymu Nr. Dl-36713D-342 ,,Del meSlo ir
srutq tvarkymo aplinkosaugos reikalavimq apra5o patvirtinimooo, reikal4vimais.

6.3. Nuo PUV teritorijos iki artimiausios gyvenamosios sod;l'bos yra apie 160 m. Pagal
atrankos informacij4, PUV teritorija nuo gyvenamqjq namq puses bus apsodinta apsaugine medZiq
juosta.

6.4. Statybos darbq metu nukastas dirvoZemio sluoksnis bus s{ugomas
panaudojamas tq padiq teritorijq tvarkymui.

6.5. Pagal atrankos informacij4, triukSmo maZinimui bus irengti
maZinantys ventiliatoriq gaubtai.

6.6. Veiklos vykdy'tojas atrankos informacijoje nurodytus nuptekq tvarkymo sprendinius
patikslins tolimesniuose projektavimo etapuose ir uZtikrins, kad prisiilnti sprendiniai neprieStaraus
Nuotekq tvarkymo reglamento ir Pavir5iniq nuotekq tvarkymo reglamehto reikalavimams.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvad4:
7.I. Pagal atrankos informacijoje pateiktus kvapq sklaidos Ekaidiavimus, nustatyt4 kad

didZiausia kvapo koncentracija susidaro Salia bendrovds tar5os Saltiniq ir lygi 20,07 OUE/m' arba
2,588 ribines vertds nustatytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaug0s ministro 2010 m. spalio 4
d. isakyme Nr. V-885 ,,Del Lietuvos higienos noffnos HN 121:2010,1Kvapo koncentracijos ribine
verte gyvenamosios aplinkos ore" ir kvapq kontroles gyvenamo5ios aplinkos ore taisykliq
patvirtinimo". DidZiausia kvapo koncentracija susidaranti sulig planudjamos fikines teritorijos riba
lygi 7,8 OUe/m' arba 0,975 RV, kai gyvenamosios aplinkos ore leistina 8 OUE/m' ribine verte.
AtsiZvelgiant i tai, kad kvapo koncentracija yra artima ribinei vertei ir atstumas iki artimiausios
sodybos yra apie 250 m bttina atlikti detalq poveikio aplinkai vertirfim4 ir i5analizuoti biltinybg
taikyi poveikio maZinimo priemones.

7.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija20tS-07-27 ra{ttt, Nr. (10-3)-D8-3919 ,,Del
planuojamos flkines veiklos tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo proced[ry" persiunt€
Latvijos aplinkos apsaugos biuro 2018-07-23 ra5t4 Nr. 5-011716, kuriame informuojama, kad

ivertings planuojamos veiklos dydi ir pobfidi bei poveiki aplinkaip kuris gali tureti itakos ir
tarpvalstybiniu mastu, Latvijos aplinkos apsaugos biuro priima sprerfidim4, kad Latvlja dalyvaus
tarpvalstybinio PAV procese ir nurode Siuos su PUV poveikio aplinkai vertinimo susijusius
aspektus:

7.2.1. PUV apimtys artimos Direktyvos 20lllg2lEu priede Nr. I nurodytiems slenkstiniams

teritorijoje ir veliau

specialus triukSm4
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dydZiams, kada turi buti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.
7.2.2. Planuojama fikine veikla yra apie 0,5 km atstumu nuo Latvijos Respublikos teritorijos,

kita tokia pat planuojama ukine veikla yra apie 0,2 km atstumu nuo Latvijos Respublikos teritorijos,
abi planuojamos lkines veiklos patenka i Lielupes upes basein4, todel turetq buti vertinamas
suminis poveikis Lielupes upes baseinui, reikalingos atsargumo priemones del hidrologiniq
hidrogeologiniq veikiamos teritorijos ypatybiq. Tervete ir Jelgava rajonai, besiribojantyi su
Lietuvos Respublika, yra apib[dinami kaip ypatingai jautrus plotai nitrBtq poZiuriu,;iems nustatlti
grielti reikalavimai tar5os poZiuriu.

7.2.3. Vyraujanti vejq kryptis Latvijos Respublikos teritorijoje yra iS pietq, pietvakariq ir
vakary, todel pagrindinis kvapq poveikis bus Tervete regionui.

7.3. Poveikio aplinkai vertinimo istatymo 7 straipsnio 6 punkte nustatyta tvarka visuomend
nuo pateiktos informacijos gavimo dienos ir informacijos paskelblmo dienos pasifilymq del
atrankos informacijos ir (ar) planuojamos [kines veiklos poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos
apsaugos agentlrai nepateike ir atrankos del poveikio aplinkai vertlnimo procese nedaiyvavo.
Atliekant poveikio aplinkai vertinim4 visuomenei, gyvenandiai netoli PUV vietos tiek Lieiuvoje,
tiek kaimynineje Latvijoje, bus sud_arytos didesnes galimybes dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo
procese ir detaliau susipaZinti su PUV bei pateikti savo pastabas ir pasiu[ymus.

7.4. Poveikio aplinkai vertinimo metu tures bflti i5nagrinetos PUV galimos s4veikos su
kitomis veiklomis ir jq galimas poveikis aplinkos oro uZterstumui, kvape ir triukSmo susidarymui,
pavir5iniq ir poZeminiq vandenq uZter5tumui, hidrologiniam reZimui ii esant bltinybei .ru*utyo,
poveikio maZinimo priemones.

7.5. Poveikio aplinkai vertinimo metu tures buti isnagrinetos Fuv vietos alternatyvos ir
kitos alternatyvos, o tai pades pasirinkti geriausius pUv sprendinius.

8. Priimta atrankos i5vada. AtsiZvelgiant i i5destytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos [kines veiklos poveikio aplinkai vertinimo i$tatymo 7 stiaipsnio 7 ir l0
dalimis ir 9 straipsnio 5 dalimi, priimama atrankos i5vada: planuoja4rai ukinei veiklai JoniSkio
rajono KB ,,Alsiq paukitynas" broileriq auginimui, Zudit4 k., Zagares sen., Joniskio r., poveikio
aplinkai vertinimas privalomas.

9. Nurodoma atrankos iSvados apskundimo tvarka
J[s turite teisg apskqsti 5i4 iSvad4 Vyriausiajai administraciniq glndq komisijai (Vilniaus g.

27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniq gindq [O-ir1q lstaiymo nustatytla
tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimantq g. Z, ;1j-0t102 Vilnius) per
vien4 menesi nuo Sio atsakymo iteikimo Jums dienos Lietuvos Respubfikos administraciniq bylq
teisenos istatymo nustatyta tvarka.

Tar5os prevencijos departamento direktore, 
, ftUr-,tUtt,,t4' 

' Justina ierniene
atliekanti direktoriauspavaduotojo funk 
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Jurgita Ivanauskiend, tel. (8 4l) 596 415, el. p.: jursita.ivanauskiene@aap.am.-t
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I' Nacionalinis visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Siauliq
departamentas, vilniaus g.229, siauliai, el. p.: siauliii(CInvsc.lt

2. Siauliq apskrities priesgaisrine gelbejimo valdybai, Basanavidiaps g. 89, LT- 76160 Siauliai
el. p. : siauliai.pgvr?vpgt.lt

3. Kulttros paveldo departamento prie Kultlros ministerijos Siarpliq skyriui, Au5ros al. 15,
LT- 76299 Siauliai, el. p.: siiuliai@heritige.lt

4. Joni5kio rajono savivaldybes administracija, Livonijos g. 4, LT- g4124 JoniSkis, el. p.:
savival d),bei.@ij oni ski s. I t


