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ATRANKOS ISVADA DEL PLANUoJAMo JoNr5rro RAJoNo :JAB ,,LrrJRrAI*BROILERIU AUGINIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

l' Planuojamos iikinos veiklos organuatorius fiuridinio asrfrens pavadinimas, fizinisasmuo' adresas, tel.). UAB ,,ziuria7", sanaetiq g. 7, Jiniskis, tel./fhx-.--(s 426) 60922, el. p.:info@ziwiai.lt
2' Poveikio aplinkai vertinimo.dokumentq ren_g6jas (iuridinio asmens pavadinimas,fizinis asmuo' adresas, tel.). UAB ,,ziuriaiu, sandelii g. z, Jonislis, tel]./fax. (s 426) 60g22,e1. p.:info @ziuriai. lt; eug.taparauskas@gmail. com

Planuojamos fikines veiklos atrankos dol poveikio aplinkai vertinimo atlikimoteisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ukinds iveiklos poveikio aplinkaivertinimo istatymo 7 straipsnio 2 dali, nurodanisio istatymo 2 pried{ punkt4 (-us).Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos'Resiublikos llaniolamos [kines veiklospoveikio aplinkai vertinimo istatymo 2 priedo, 1.1. papunkdio - intensyvus gyv[nq ar pauksdiqauginimas statiniuose, jeigu vietq jiems laikyi.yra: l.l.iz papuntcdiu - broil.riu., -'maiiau kaip85000, bet daugiau kaip 20000.
4' Planuojamos trkinds veiklos vieta. Planuojama ukine veikla (toliau - puv) numatomaAleksandravo k', zagares sen.' Joni5kio r. sav., esandiame g,7636haZefnes Dkio paskirties sklype(kadastrinis Nr. 47661 0002:47 0.
5' Trumpas planuojamos iikinds veiklos apra5ymas. Planuojar4a pastatyti du pastatus (po150 m x 21,5 m), kuriuose i5 viso bus irengta s4 0b0 vieiq broileriams iki 6 savaidiq auginti. permetus bus uzauginta iki 546 000 vnt. broilerir+ (iki 2,2 - 2,5 kg svorio).
vienadieniai visdiukai bus perkami ii i paukstides atvezami is itrrkubatoriaus specialiomistransporto priemonemis. Pries ikeliant vienadienius viSdiukus i pastat4, jls bus isildomas iki +32"ctemperat'ros, kuri palaipsniui bus maZinama. visdiukai bus auginami ani sauso durpiq kraiko.Prie kiekvienos pauk5tides bus.. irengtos lesalq saugojimo talpyklos, iS kuriq lesalaitransporteriu bus paduodami i lesinimo linijas su lesalinimis. Fi-"o:u.qi irlgyri irengimus, kuriebus su minimaliu lesalq nubarstymu, lesaiines,bus uZpildomos vienu mBtu, nekeliant triuk5mo irdulkiq' Procesas bus valdomas automatiskai. Serimo-iG - iki soties. I kompleks4 pasarai busatveLamijau paruo5ti.
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Broileriq girdymui bus sumontuotos nipelines girdyklos su sldgio reguliatoriais. Girdykloslinijos prijungiamos prie vietinio vandentiekio.-Vanden-s kokybei ir tirtkamam slegiui uZtikrinti busstatomas vandens paruo5imo mazgas. Del taikomos girdymo technologijos gamybiniq nuotekqnesusidarys. PlanuojamapaukSdiq girdymui sunaudoti iUi $slnr' uund.-n-r, putarpq plovimui - 663m', buities reikmems - 174,72 m3,
Patalpq plovimo nuotekos (663 m3lm) bus kaupiamos nuotekq fl<aupimo rezervuare ir veliaupanaudojamos laukq trgsimui arba iSveZamos i nrot.kq valymo irenginius. Buitines nuotekos(174,72 m3/m; bus kaupiamos rezervuare ir nagai sutarti aiid.rodamoi Iruit"ku, tvarkandiai imonei.Pavirsines nuotekos nebus surenkamos ir valomos, nes teritorija nebus uZtersta, o nuo pastatq stogqnuotekos nuvedamos ir sugerdinamos i grunt4. Pavir5iniq, tuitiniq ir patalpq plovimo nuotekqtvarkymas atitinka teises aktq reikalavimus.
vaistq ir papildq dozavimui prie vandens paruosimo mazgo bus montuojamasmedikatorius.

Kiekvieno ciklo pabaigoje, iSveZus visus paukSdius, patalpos iSvalomos ir dezinfekuojamos,
sias paslaugas atliks- iu*ootnu specializuota imone. Meslas (103g t/m) i5 paukStidziq busparduodamas Zemes iikio bendrovei. ISvalius ir dezinfekavos paukStides, atve,zamasir paskirstomas
Svarus kraikas.

PaukstidZiq pastatq Sildymui bus naudojami termofikacinio valndens sildytuvai, gaunantysSiluming energij4 iS katilines, naudosiandios biokura.
Statybos metu susidariusios statybines atiiekos bus tvarkonlos vadovaujantis LietuvosRespublikos atliekq tvarkymo istatymu, Atliekq tvarkymo taisyklBmis ir Statybiniq atliekqtvarkymo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinko ministro 2006 m. gruodLio 29 d,.

isakymu Nr. Dl-637.
jq laikymo technolo$rjos, pauk5tyne susidarys,
sudaro nedidelius kipkius ir pagal sutarti bus

Auginant pauk5dius priklausomai nuo
gamybines ir buitines atliekos. Sios atliekos
perduodamos perdirbimo imondms.

Kritg pauk5diai iSveZami i specializuot4 imong utilizavimui. Iki i5veZimo kritg pauk5diailaikomi specialiai irengtose ir pazenklintose paiaipose ar konteineriuoge su neigiama temperat[ra,laikantis veterinariniq reikalavimq.
Skaidiuojant i5 planuojamos Dkines veiklos i aplinkos or4 galindlus i5siskirti ter5alus vertintibiokuru kurenamas katilas (l Mw), paukstides (kiefvienoj" puuistiaqje numatoma irengti po 10vnt' stoginiq ir po 14 vnt. sieniniq oro istraukimo ventiiiatorius). I pplinkos or4 per metus iSkatilines bus i5metama:2,066 t kietqiq daleliq, 7,253 t azoto oksidq, 7,g4g t anglies monoksido,0,151 t sieros dioksido. I-< paukstidziq i aplinkos orQ per metus bus islnetam a: 6,396 t amoniako,2,984 t kietqiq daleliq, 8,068 t LoJ. Atlikil aplinkos oro tersalq sklaidos modeliavim4, aplinkos orotersalq vertes, ivertinus foning tersalq konientracij4, nevirsys leidZlamq ribiniq'lon..nt.u.l;q

aplinkos ore.
Kvapai vertinti vadovaujantis pauk5tininkystes ukiq teQhnologinio projektavimotaisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Zemes [kio minis tlo 2012 m. birZelio 2l d,.

isakymu Nr' 3D-473 ,,Del pauk5tininkystEs rkiq technologinio projelftavimo taisyklirl ZU TpT04:2012 patvirtinimo", kuriame pateikiama informacija apie isskiri4m4 kvapo dyd! is vienobroilerio viSdiuko' I aplinkos or4 i5metamq tersalq kvapus reglamentuoja irN 35:2007,,DidZiausialeidZiama cheminiq medZiagq (tersalq) kontentraciiu gyu"numosios aplirlkos ore... Maksimali 1 val.kvapo koncentracija salia tarsos saltiniq sudaro tti,:buvm, 1t,zlRv, kai RV :to;;/#), ;,planuojamos lkines veiklos teritorijos riba - 3,4 oIJE/m, 10,43 RV;.
Pagrindiniai triuksmo Saltiniai, kurie numatomi eksploatuojant pBukstyn4, bus stoginiai (10vnt') ir sieniniai (14 vnt.) ventiliatoriai, iteritorii4 atvaiiuojandiog transporto priemones irautokrautuvas' Informacijos atrankai dokumentuose"triuksmo lygis ivertintas irengus triuksmoslopintuvus' Planuojamos Dkines veiklos triuksmo lygis nevirsyr rierurros higienos norm4 HN33:2011 ,,Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose bei iu
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aplinkoje", gyvenamqfq ir visuomenines 
-paskirties pastatq aplinkoje ekvivalentin! leistin4 triuksmolygi (iSskyrus transporto triuk5md 6 _ lg val. _ Sidea, rc _22val, _ 50 dBA, 22 _ 6 val. _ 45dBA.

objekte numatytos visos priemonds, reikalingos saugiai veterinarinei paukstidZiqeksploatacijai ir galimq ligq prevencijii.
Detalesne informacija apie viet4. ir numatom4 vykdyi planuoj{m4 Dking veikl4 pateikiamaInformacijoje atrankai del poveikio aplinkai vertinimo ir skelbiama Aplinkos apsaugos agentlrostinklapyje wr,nr'.gatnt_a.lt .-+poveikio aplinkai vertinimas++20lg m. Atrankos ir pAV pagalnauj4PAV istatvmo redakcij4 (galiojusi q nui zotl- I t -01) (toliau - Informacija atrankai).
6' Priemonds numatomam reikimingam'neigiamam poveilkiui aplinkai isvengti arbauZkirsti jam keli4.
6'l' Veiklos vykdltojas visais 

. ajv_ejais privales laikytis visq aktualiq veiklEreglamentuojandiq teises aktq reikalavimq, keidiantis tJsiniam reglamgntavimui atitinkamai keistiveiklos rodiklius.
6'2' Meslo tvarkymas turi buti vykdomas vadovaujantis Meslo ir srutq tvarkymoaplinkosaugos reikalavimq apraSo, patvirtinto Lietuvos Respubiir.o, uplintos ministro ir LietuvosRespublikos Zemes lkio ministro 200s m. liepos l4 d. isakymu Nr. ol-zelno142 ,,Delmeslo irsrutq tvarkymo aplinkosaugos reikalavimq apraso patvirtinimo.., reikalapimais.
6'3' Nuo PUV leritorijos iki artimiausio. gyu"nu-osios sodybos yra apie 160 m. pagal

atrankos informacij4, PIJV teritorija nuo gyvena-.li.l namq puses uus 4psoiinta apsaugine medZiqjuosta.
6'4' Statybos darbq metu nukastas dirvoZemio sluoksnis bus salrgomas teritorijoje ir veliaupanaudojamas tq padiq teritorijq tvarkymui.
6'5' Pagal atrankos informacij4, triuksmo maZinimui bus [rengti specialfls triuksm4maZinantys ventiliatoriq gaubtai.
6'6' veiklos vykdyojas atrankos informacijoje nurodytus nuofekq tvarkymo sprendiniuspatikslins tolimesniuose projektavimo etapuose i. ,ztikrins, kad prisiinlti sprendiniai nepriestarausNuotekq tvarkymo regramento ir pavirsiniq nuotekrl tvarkymo reglamento reikalavimams.7. Mofyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iivad4: 

-

7'1' Pagal atrankos informacijoje pateiktus kvapq sklaidos slqaidiavimus, nustatyta, kaddidZiausia kvapo koncentracija susidaro Salia bendroves tarsos saltiniq ir lygi 10,3 oUe/m3 arbal'29 ribines vertes nustatytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos rlrinistro 2010 m. spalio 4 d.isakyme Nr' v-885,,DeI Lietuvos higieno, no.-o, HN l2l:2010,,Kvapo koncentracijos ribineverte glvenamosios aplinkos ore" ir kvapq kontroles gyvenamosi6s aplinkos ore taisykliqpatvirtinimo"' DidZiausia kvapo koncentracija susidaranti sulig planuojdmor'ukin", teritorijos ribalygi 3 '4 oUr,/m3 arba 0,43 RV, kai gyvenamosios aplinkos ore leistinu 
-g 

oupr-, ribine verte, o ikiartimiausios gyvenamosios sodybos 
-yra 

apie I km. vyraujqti vejq kryptis Latvijos Respublikosteritorijoje yra i5 pietq, pietvakariq ir vakary, todel pagrinJini, tuupq po.i"Li, bus Tervete regionui.7 '2' Lietuvos Respublikos aplinkos-ministeriu zots-}7-27 rust, Nr. (10-3)-Dg- 3920 ,,Delplanuojamos [kines veiklos tarpvalstybinio_ poveitio- upri*ai vertinimo proced[rq.. persiuntdLatvijos aplinkos apsaugos uiuro zois -07-2i rast4 Nr.' 5-011716, kutriame informuojama, kadivertings planuojamos 
-veiklos dydi ir pobudi bei poveiki aplinkai, furis gali tureti itakos irtarpvalstybiniu mastu, Latvijos aplinkos apsaugos biuras priima sprendim4, kad Latvija dalyvaustarpvalstybinio PAV procese ir nurode Eiuor- su PUv poveikio aplilrkai vertinimo susijusiusaspektus:

7 '2'1' PUV apimtys artimos Direktyvos 2011/g2/EU priede Nr. I purody.tiems slenkstiniamsdydZiams, kada turi b[ti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.
7 '2'2' Planuojama [kine veikla yra apie 0,2krnatstumu nuo Latvijos Respublikos teritorijos,kita tokia pat planuoiama uki19 veikla yra ipie 0,5 km atstumu nuo Latvijos Respublikos teritorijos,abi planuojamos Dkines veiklos patenka i ri"i"p". ufe. uur.in4, todel turetq b1ti vertinamas
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suminis poveikis Lielupes upes baseinui, reikalingos atsargumo priemones del hidrologiniqhidrogeologiniq veikiamos teritorijos ypatybiq. Te.ivete ir Jelgav4 rajonai, besiribojantys suLietuvos Respublika, yra apibtdinami kaip ypatingai jautrus plotai niffate poZilriu, jiems nustatytigrielti reikalavimai tar5os poZiDriu.
7'2'3' Vyraujanti vejq kryptis Latvijos Respublikos teritorijoje yra is pietq, pietvakariq irvakarq, todel pagrindinis kvapq poveikis bui Tervetl resionui.
7 '2'4' Latvijos Respublikos teigimu, reikaliigos ypatingos atsargumo priemonds delplanuojamos Dkines veiklos poveikio Euiopos ekologinio tinklo ,,liatura 2060* teritorijai LatvijosRespublikoje, kuri yra vos uZ 500 m nuo planuojamos ukines veiklos vietos. Rezervatas ,,ukruGrasa" buvo ikurtas siekiant apsaugoti 90ZO *ptatialapiq ir misriqjq rniSkq buveing taip pat Siamerezewate yra tarptautines svarbos paukSdiq apsaugos svarbios teritoiijos.
7'3' Poveikio aplinkai vertinimo istatymo 7 straipsnio o punttq nustatyta tvarka visuomendnuo pateiktos informacijos gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasi;lymq delatrankos informacijos ir (ar) planuojamos [kines veiklos poveikio aplinkai vertinimo Aplinkosapsaugos agent[rai nepateike ir atrankos del poveikio aptlntcai ve4inimo procese nedalyvavo.Atliekant poveikio upli"Iui vertinim4 visuomenei, gyvenandiai netoli pUv vietos tiek Lietuvoje,tiek kaimynineje Latvijoje, bus sud-arytos didesnes giii-yue, dalyvauti poveikio aplinkai vertinimoprocese ir detaliau susipaZinti su puv bei pateikti savo pastabas ii pasifllymus.
7'4' Poveikio aplinkai vertinimo metu turds bfiti isnagrinetos 

'tUv 
gatimos s4veikos sukitomis veiklomis ir jq galimas poveikis aplinkos oro uzterstumui, kuqpq ir triuksmo susidarymui,pavirsiniq ir poZeminiq vandenq uZterstumui, hidrologiniam reZimui, atiiekq susidarymui, poveikio

,,Natura 2000* teritorijai Latvijos Respublikoje ir eint bltinybei nutrnatytos poveikio maZinimopriemonds.
7'5' Poveikio aplinkai vertinimo metu turds buti isnagrinetos pUv vietos alternatyvos irkitos altematyvos, o tai pades pasirinkti geriausius puv sprendinius.
8' Priimta atrankos i5vada. AtsiZvelgiant i isdestltus motyvus ir vadovaujantis LietuvosRespublikos planuojamos iikines veiklos pou.lkio aplinkai vertinimo i6tatymo 7 straipsnio 7 ir l0dalimis ir 9 st[aipsnjo 5 dalimi, priimama atrankos isvada: planuojatnai ukinei veiklai Joniskiorajono UAB ,'Ziuriai" broileriq auginimui, Aleksandravo i.,'i;;;;;;,'t.n.l'joniskio r., poveikioaplinkai vertinimas privalomas.
9. Nurodoma atrankos ilvados apskundimo tvarka
J[s turite teisg apskqsti 5i4 iSvad4 Vyriausiajai administraciniq gindq komisijai (vilniaus g.27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniq gindq fo_iri3q istatymo nustatytatvarka arba vilniaus apygardos administraciniam teismui lhygii,arftag- i, ii-or 102 vilnius) per

:"':T::::1.:l-:::^:::1rr: iteikimo rums dienos Lieiuvos Respuilikos administraciniq bylqteisenos istatymo nustatyta tvarka.

Tar5os prevencij os departamento direktore,
atl iekanti direktori aus pavaduotoj o funkcij as

"<J-\LIJ'L' Justina Cerniene
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