PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO)
AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO
PATEIKIAMA INFORMACIJA
I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ
(UŽSAKOVĄ)
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas,
pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. Paštas)
Donatas Laužikas, Vilniaus,
donatas.lauzikas@yahoo.com

Antakalnio

g.

62-24

tel.:

8

616

83166,

el.paštas

2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus
(užsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės
pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).
II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės
veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo punktą(us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad atranka atliekama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3
straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos raštas (data, Nr.), kad privaloma atranka.
Planuojama ūkinė veikla: Švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimas ir auginimas Daukšių kaime,
Sužionių seniūnijoje, Vilniaus raj., savivaldybėje.
Planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo privalomumo atliekama pagal
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 1.2. punktą – kitų naminių
gyvulių auginimas (daugiau kaip 200 gyvulių).
EVRK kodas 01.49.10 Švelniakailių žvėrelių auginimas (šinšilų auginimas)
Planuojama laikyti 840 šinšilų (Chinchilla lanigera Bennet ) rūšies gyvūnų.
4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo
naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi
statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręžiniai, kurių gylis viršija 300 m,
numatomi griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai
(vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).
Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1168-4763. Sklypo naudojimo paskirtis: Žemės ūkio, naudojimo
būdas: Kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Bendras sklypo plotas 7.9748 ha. Ariama žemė 3.8839 ha,
miško žemė 2.9823 ha, kita žemė 1.1086 ha, nusausinta žemė 0.65 ha. Planuojamas užstatymo plotas
apie 90 m2. Planuojamas statinys – ferma, matmenys 5,24 m x 16,940 m, planuojamas vidaus plotas
79,55 m2. Sklypas yra kitos žemės ūkio paskirties, todėl jame galima kitos paskirties žemės ūkio statinių
(fermų) statyba. Gręžinių, kurių gylis virš 300 m įrengiama nebus, griovimo darbai nebus vykdomi.
Vanduo bus tiekiamas iš gręžinio kurio gylis mažesnis nei 300 m. Nuotekos šalinamos vietiniu nuotekų
valymo įrenginiu. Geografinės sklypo koordinatės ir planas pridedami kaip priedas. Sklypas ribojasi su
Liepų gatve. Kadastriniai matavimai ir sklypo ribų ženklinimas atliktas 2014 06 25. Prie sklypo ribų
planuojama atvesti elektra, yra paruošti ir suderinti projektai ir visi reikalingi dokumentai.

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant
esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).
Veiklos pavadinimas: švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimas ir auginimas.
Produkcija: negaminama.
Numatomi pajėgumai: 840 gyvūnų vienu metu.
Veiklos pobūdis ir technologijos: PŪV metu planuojama veisti ir auginti švelniakailius žvėreliusšinšilas. Pirminius gyvūnus planuojama įsigyti iš Lietuvos augintojų, numatoma įsigyti ir vienu metu
auginti 200 žvėrelių, 160 patelių ir 40 patinų, viso 40 veislinių šeimų. Poligaminis veisimas turi
privalumų, nes vienas patinėlis apvaisina keletą patelių, per tą laiką sulaukiama daugiau prieauglio,
lengviau pasiekiama norima žvėrelio spalva. Šis metodas yra ekonomiškai efektyvesnis, nes reikia
mažiau patinėlių, narvelių, mažesnės pašarų sąnaudos. Šinšilų patelės lytiškai subręsta nuo 7 mėnesių
amžiaus. Poruoti galima ne jaunesnius nei 7-8 mėnesių gyvūnėlius. Nuo 8 savaičių jaunikliai yra
atskiriami nuo motinos ir perkeliami į atskirus narvus. Prieauglio vidurkis vienai patelei per metus yra
2-3 palikuonys. Ferma planuojama taip, kad joje galėtų būti auginama 840 gyvūnėliu vienu metu, tačiau
šinšilos veda nereguliariai, todėl ūkyje maksimalaus planuojamo gyvūnėliu skaičiaus (840 gyvūnėliu)
niekada nebus. Planuojamas vidutinis metinis gyvūnėlių skaičius fermoje bus 343,3. Jaunikliai po
atskyrimo yra dar 6 mėnesius auginami atskiruose narvuose ir tada yra parduodami. Parduoti gyvūnai
išvežami specialiai tam skirtose transportavimo dėžėse, transporto priemonėmis, skirtomis kailiniams
gyvūnams pervežti, tinkamai išvalytomis bei išdezinfekuotomis, kaip nustatyta Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. B1-664 „Dėl transporto priemonių,
kuriomis vežami gyvūnai, valymo, plovimo ir dezinfekavimo“.
Šinšilos būtu auginamos naujai projektuojamame pagalbinio ūkio paskirties pastate, kurio
numatomas bendras plotas 79,55 m2.
Pastatą sudarytu šios patalpos:
1. Pagrindinės pastato paskirties patalpa – tvartas, kuriame būtu laikomi gyvūnai. Šioje patalpoje
būti įrengiami specialūs narvai, narvo aukštis 40cm, plotis 40cm, ilgis 50cm. Patinų landos kraštai
lygūs, neaštrūs. Padaryti preso pagalba. Šėryklos , pakabinamos iš išores su spec. dozatoriumi.
Smėliadėžės, pagamintos taip, kad narvelyje būtu vienas trečdalis kieto pagrindo ir šinšila turėtų
kur sėdėti. Kiekvienas narvas turi švaraus vandens girdyklą. Motininės bandos narvai grupuojami
į narvų blokus kur laikomos keturios šeimos. Narvų bloko išmatavimai: aukštis 200 cm, plotis 40
cm, ilgis 200 cm. Motininės bandos narvais, skaičiuojant ir tarpus tarp narvu, užstatomas plotas
bus apie 15 m2. Prieauglius bus laikomas atskiruose, prieaugliui skirtuose narvuose sujungtuose
į narvų blokus. Blokų išmatavimai bus tokie kaip ir motininės bandos. Narvų blokai, su tarpais
tarp jų, užims apie 40 m2. Bendras planuojamas tvarto patalpos plotas 55 m2.
2. Karantino patalpa. Plotas 8 m2.
3. Personalo patalpa su sanitariniu mazgu. Plotas 7 m2
4. Katilinė. Plotas 5,55 m2.
5. Pašarų laikymo patalpa ir sandėliukas. Plotas 4 m2.
Planuojamos ūkinės veiklos metu nebus naudojamos specialiosios technologijos, bus naudojama
įprastinė Lietuvoje šinšilų auginimo technologija. Kadangi šinšilos bus tik veisiamos ir auginamos
(maitinamos, prižiūrimos) pardavimui, su kailio apdirbimu jokios veiklos vykdyti nenumatoma, todėl
nebus naudojama jokia speciali technika, įranga ir cheminės medžiagos, gyvūnai nebus skerdžiami.
Šinšilų auginimo patalpose rekomenduojama temperatūra 18-22 laipsniai Celsijaus ištisus metus.
PŪV metu bus vykdomas tik šinšilų veisimas ir auginimas, tam bus naudojami specialūs pašarai, kurie
bus perkami iš specializuotų kombinuotų pašarų tiekėjų. Gyvūnų pašarai bus sandėliuojami specialioje
taroje pašarų laikymo patalpoje. Numatoma per metus sunaudoti 2 tonas pašarų. Pridedamas

preliminarus fermos grindų planas ir pastato eskizas.
6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir
pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir
kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų
technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų
tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų ir
medžiagų preliminarus kiekis.
Šinšilų auginimui skirti pašarai yra sausi, todėl indų dezinfekcija ar plovimas nenumatomi.
Jokios cheminės medžiagos ar preparatai, įskaitant ir pavojingas, nebus naudojami. Radioaktyvių
ar kitų medžiagų naudoti nenumatoma.
7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio,
biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).
Veikloje bus naudojamas geriamas vanduo iš naujai įrengiamo gręžinio, seklesnio nei 300 m,
gyvūnai, esant jų maksimaliam skaičiui 840 sunaudos 0.000525 m³ (0.525 litro) per valandą arba 0.0126
m³ per parą. Šinšila yra dykumos gyvūnas, gyvena tropinėje aukštikalnių dykumų zonoje 3500m-5000m
aukštyje virš debesų linijos, todėl jos gyvenamojoje aplinkoje niekada nelyja ir gyvūnas yra prisitaikęs
tenkintis ypač mažais vandens kiekiais. Natūralioje aplinkoje šinšila vandenį gauna laižydama drėgnus
akmenų paviršius, auginant fermoje ir maitinant kombinuotais pašarais, jai duodama atsigerti vandens
papildomai iki soties. Paros poreikis vandeniui 1 gyvūnui sudaro 15 ml (0.015 l). Buities reikmėms bei
narvų plovimui bus sunaudojama 0,01 m³ per parą. Šildymo sistema bus uždaro tipo, papildomai vandens
nenaudos. Bendras sunaudojamas vandens kiekis per para yra 0,0226 m³, per metus apie 8,2 m³.
Suvartojamas vanduo bus apskaitomas įrengiant vandens kiekio apskaitos įrenginį gręžinyje.
Technologiniame procese gamtos ištekliai, natūralūs gamtos komponentai, nenaudojami.
Vykdant planuojama veiklą dirvožemio taršos ar erozijos nebus. Statybos metu visi darbais bus atliekami
pagal parengtus ir suderintus projektus. Statybų metu nukastas derlingas dirvožemio sluoksnis bus
panaudotas žaliųjų plotų rekultivacijai.
Biologinės įvairovės naudojimas neplanuojamas.
8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.
Ferma bus šildoma skystu kuru, naudojant „Buderus“ gamintojo Logano plus GB125 katilą 18kW
galios su vandens talpa kaip šilumos rezervuaru. (Priedas Nr.1)
Krosnių kuro kaloringumas yra 12.7kW/kg, katilo naudingumo koofecientas 90% o galia 18 kW,
todėl per parą bus sunaudojama apie 40l krosnių kuro esant maksimaliam katilo apkrovimui.
Planuojamas vidutinis šildymo sezono katilo apkrovimas 40%. Šildymo sezonas vidutiniškai trunka 190
dienų, todėl per metus bus suvartojama iki 3,040 l krosnių kuro.
Kuras bus laikomas specialiai krosnių kuro laikymui skirtoje 1000 l talpoje (gamintojas- „Schutz
energy systems“ , Priedas Nr.2)
Elektros energija naudojama tik apšvietimui ir būtinėms reikmėms, projektuojamas įvadas 5kW/h
galingumo.

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų
susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas),
preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis.
Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos apsaugos ministro 2011 m.
gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368 patvirtintus „Atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimus (žin., 2011, Nr.
57-2721). Visais atvejais atliekos bus renkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltu pavojaus
žmonių sveikatai ir aplinkai.
Visos susidariusios atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos licencijuotiems atliekų tvarkytojams
pagal atskiras sutartis.
Fermos veiklos procese susidaro šios atlikos:
02 01 04 – Plastiko atliekos (polietileno plėvelė) yra priskiriama nepavojingų atliekų
kategorijai. Plėvelė naudojama patiesti po narvais nešvarumų ir srutų surinkimui.
Per mėnesį jos susidarys 15 kg, per metus iki 0,18 t. Plėvelė bus laikoma sandariame plastiko
konteineryje pastogėje iki kol visas kiekis bus išvežamas į supirkimo punktą, pagal sutartį su UAB
„Ekobazė“ atliekų tvarkymo centru.
02 01 06 – Gyvulių ekskrementai, šlapimas ir mėšlas, srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi už
susidarymo vietos. Atliekos priskiriamos nepavojingų atliekų kategorijai. Per mėnesį susidarys iki
166 kg atliekų, per metus iki 2 t. Planuojamas kiekis paskaičiuotas remiantis planuojamu sunaudoti
pašarų kiekiu. Jos bus surenkamos į sandarius, 50 litrų talpos, plastiko konteinerius ir kartą per mėnesį
perduodamos šio pobūdžio atliekas tvarkančiai įmonei (UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“) pagal
atskirą sutartį. Mėšlas laikomas sandariame įrenginyje stoginėje, apsaugotas nuo bet kokių kritulių
patekimo ant mėšlo ir pačio mėšlo patekimo į aplinką.
02 01 02 – Nugaišusių gyvulių atliekos. Atliekos priskiriamos nepavojingų atliekų kategorijai.
Per mėnesį susidarys iki 1,6 kg atliekų, per metus iki 0,02 t. Šios atliekos PŪV teritorijoje nebus laikomos
ir gyvulių nugaišimo atveju jos bus iš karto perduodamos šio pobūdžio atliekas tvarkančiai įmonei (UAB
„Rietavo veterinarinė sanitarija“).
20 03 01 – Mišrios komunalinės atliekos. Atliekos priskiriamos nepavojingų atliekų
kategorijai. Per mėnesį susidarys iki 10 kg, per metus 0,12 t. Visos susidariusios atliekos bus
rūšiuojamos ir perduodamos licencijuotiems atliekų tvarkytojams pagal atskiras sutartis.
Fermos veiklos procese pavojingų ir radioaktyvių atliekų nesusidaro.
10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.
Fermoje nuotekos susidarys iš kriauklės rankoms plauti, tualeto darbuotojui ir narvų plovimo, per
parą susidarys apie 0,01m³, per metus apie 3,65m³ Sudarys tik buitinės nuotekos, kurios bus valomos
UAB „Traidenis“ buitinių nuotekų valymo įrenginiu NV-1, kurio našumas 0.8m³/parą. Susidariusios
išvalytos nuotekos bus išleidžiamos į aplinką per infiltracinę sistemą į gruntą (Priedas Nr.3). Nuotekų
valymo dumblas bus ištraukiamas ir išsivežamas tuo užsiimančios įmonės.
Nuotekų kiekis bus apskaitomas pagal vandens apskaitos prietaiso, įrengto gręžinyje, rodmenis.
Paviršinės nuotekos nuo fermos stogo surenkamos lietvamzdžiais ir išleidžiamos į žalią veją prie fermos.
Dėl planuojamos ūkinės veiklos lietaus nuotekų užterštumo padidėjimo nenumatoma.

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas,
preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.
Oro tarša:
Atsižvelgiant į planuojamo šildymo katilo galingumą, jo įrengimo vietą (kaimo vietovė), bei numatoma
itin mažą aplinkos oro taršos mastą, galima teigti, kad projektuojamo katilo kaminas neigiamos įtakos
aplinkos oro užterštumui neturės.
Galima tarša amoniaku ir kvapais
PŪV teritorijoje bus eksploatuojamas vienas organizuotas amoniako taršos šaltinis, iš kurio į aplinkos
orą išmetamas amoniakas, kuriam nustatyta kvapo slenksčio vertė:
Organizuotas numatomas taršos šaltinis Nr.1 – vėdinimo įrenginys. Šinšilų auginimo patalpos bus
vėdinamos mechaninio tiekiamojo – ištraukiamojo tipo vėdinimo sistema su šilumogrąža. Numatomas
šinšilų kiekis – 840 vnt.
Šinšilų auginimo ir jų ekskrementų tvarkymo skleidžiamo kvapo taršos faktorius nenustatytas
(ekskrementai yra sausi, neturi amoniako, suspaudus delne – nesulimpa ir neturi kvapo), kvapai vertinami
pagal į aplinkos orą išskiriama amoniako kiekį, įvertinus amoniako kvapo slenkstį.
PŪV amoniako emisija iš šinšilų laikymo patalpų apskaičiuojama vadovaujantis EMEP/EEA emission
inventory guidebook 2013 update July 2015 metodika, o taip pat pagal skaičiuotus analogus. Amoniako
taršos faktorius EFNH3 švelniakailiams gyvūnėliams parenkamas iš metodikos 3.1 lentelės.
Metinė amoniako emisija skaičiuojama pagal formulę:
Epollutant_animal = AAPanimal x EFpollutant_animal x 1000 [t/metus]
AAPanimal – bendras metinis vidutinis gyvūnėlių skaičiuos
TFpollutant_animal – vidutinis metinis taršos faktorius vienam gyvūnui
Skaičiavimo rezultatai ir naudotas taršos faktorius EFNH3 pateiktas 1 lentelėje.
1 lentelė. Metinės ir momentinės amoniako emisijos skaičiavimo rezultatai
Taršos
šaltinio
numeris

Gyvūnų
grupė

1

Švelniakailiai
žvėreliai

Gyvūnų
Taršos emisijos Metinis
skaičius, vnt. faktorius EFNH3, išmetamo į
kg/gyvūnui/metus aplinkos orą
NH3 kiekis,
t/metus
840
0,02
0,0168

Momentinis
išmetamo į
aplinkos orą
NH3 kiekis,
g/s
0,0007

Kvapų emisija OUE/s iš taršos šaltinio apskaičiuota pagal nustatytą kvapus skleidžiančių medžiagų
koncentraciją mg/m³, naudojant formulę:
P = MV x 1000/Y x[OUE/s]
MV – maksimali teršalo skleidžiama tarša, g/s
Y – kvapo slenkstis, mg/m³

Žemiau 2 lentelėje pateikiama vertinamo organizuoto kvapo taršos šaltinio fiziniai duomenys, o 3
lentelėje – į aplinkos orą išmetamų kvapų emisija.
2 lentelė. Organizuoto kvapo taršos šaltinio fiziniai duomenys
Taršos šaltiniai
Nr.

Koordinatės Aukštis

1

601085,
6094761

Išmetamų dujų rodikliai matavimo
vietoje
Išėjimo
Srauto
Temperatūra Tūrio
angos
greitis
debitas,
matmenys
Nm3/s
0,5
0,76
22
0,14

6

Teršalų
išmetimo
trukmė
val./metus
8760

3 lentelė. Organizuoto kvapo taršos šaltinio kvapo emisija
Pavadinima
s

Vėdinimo
įrenginys

Taršos
šaltini
o nr.

1

Teršalai

Numatoma tarša

Pavadinima
s

Koda
s

Vienkartinis dydis
vnt vidut maks.
.
.

Amoniakas

134

g/s

-

0,000
7

Suskaičiuota
maksimali kvapų
emisija
Metinė Kvapo
Kvapo
, t/m.
slenksči emisija
o vertė, ,
mg/m3
OUE/s
0,0168 0,76
1,1

Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos skaičiavimas
Poveikio aplinkos orui vertinimui taikomas šiuo metu galiojantis Aplinkos ministro ir Sveikatos ministro
2007 06 11 įsakymas Nr. D1-329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos
Sąjungos kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ bei „Aplinkos oro
užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monooksidu, švinu,
kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos“, patvirtintos Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro
įsakymu Nr. D1-858/V-611 (2010 liepos 7d.).
Teršalo pavadinimas
Amoniakas

Ribinės vertės pagal AM ir SAM ministrų įsakymą Nr. D1329/V-469 (2007m. birželio 11d.)
Periodas
Ribinė vertė
Puse valandos
0,2mg/m³

Teršalų sklaidos atmosferos ore modeliavimas atliktas programa „Aermod“, skirta pramoninių šaltinių
kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje modeliuoti. LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2008m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti
teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijose „Aermod“ modelis yra
rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti. Duomenų apie foninę aplinkos taršą amoniaku negauta.
Vadovaujantis aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112

patvirtintomis „Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos
orui įvertinti rekomendacijomis“ (11 punktas) bei LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2007m.
birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 patvirtinto dokumento „Teršalų kurių kiekis aplinkos ore
ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės aplinkos oro užterštumo vertės“ 2 pastaba,
atliekant teršalų, kurių kiekis ribojamas pagal nacionalinius kriterijus sklaidos skaičiavimus, taikoma
pusės valandos ribinė vertė.
Vadovaujantis aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200
patvirtintomis „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų skaidos skaičiavimo modelių
pasirinkimo rekomendacijomis“, atliekant amoniako koncentracijos skaičiavimą, skaičiuojamas 98,5
procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte (5.12 punktas).
Skaidos skaičiavimai atliekami 2.0km spinduliu, žingsnis 100 metrų.
Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų suvestinė lentelė
Eil. Nr.

Teršalo
pavadinimas

1.

Amoniakas

Ribinė vertė

Maksimali pažeminė koncentracija

1 variantas
0,2mh/m³

7,1*10-4

<0,1

PŪV atliktas teršalų sklaidos modeliavimas rodo, kad aplinkos oro teršalų koncentracijos nustatytu
ribinių verčių visai atvejais neviršys.

Amoniako pažemio sklaidos žemėlapis:

Kvapo pažemio koncentracijos skaičiavimas
Kvapų koncentracija skaičiuojama 1,6 metrų aukštyje (vidutinis aukštis kuriame uodžia žmogus),
skaičiuojamas vienos valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, taikant 98,0 procentilį. Gauti
rezultatai lyginami su HN 121:2010 nurodyta kvapo koncentracijos ribine verte – 8 europiniai kvapo
vienetai (8 UOE/m3). Duomenų apie foninę aplinkos oro taršą kvapais negauta.
Kvapų sklaidos atmosferos ore modeliavimas taip pat atliktas „Aermod“ programa.
Apibendrinti kvapų sklaidos skaičiavimo rezultatai pateikiami 4 lentelėje.
4 lentelė. Apibendrinta suskaičiuota kvapo koncentracija prie sklypo ribų ir artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje.
Kvapų vertinimo vieta
Šiaurinė sklypo riba
Rytinė sklypo riba
Pietinė sklypo riba
Vakarinė sklypo riba
Gyv. Namas šiaurės vakaruose (230m)
Nustatyta maksimali kvapo koncentracija
(apie 22m atstumu iki PŪV rytinės sklypo
ribos)

Kvapo koncentracija, OUE/m3
0,00002
0,00001-0,00002
0,00002
0,00002
0,00001
0,00091902

Suskaičiuota, kad maksimali kvapo koncentracija aplinkos ore sieks tik 0,00092 UOE/m3 ir neviršys
leidžiamos ribinės 8 UOE/m3 vertės. PŪV kvapas nebus užuodžiamas, kadangi apskaičiuota maksimali
kvapo koncentracija aplinkos ore yra gerokai mažesnė už aptikimo slenkstį – 1 UOE/m3.

Kvapo pažemio sklaidos žemėlapis:

Vandens teršalų susidarymas:
Buitinėse nuotekose susidarę teršalai neviršys BDS7 – 350 mg/l, SS – 350 mg/l, ChDs – 600 mg/l.
Išvalytu buitinių atliekų užterštumas (BDS7 <29 mg/l, SS < 35 mg/l, ChDs < 125 mg/l) neviršys į gamtinę
aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo normų. Paviršinės nuotekos nuo fermos stogo nebus užterštos
pavojingomis medžiagomis, užterštumas neviršys BDS7 - 28,75 mg/l, SS – 30 mg/l.
12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir
nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija.
Fermos veikloje triukšmo, vibracijų, šviesos, šilumos ar elektromagnetinių spindulių
nesusidaro. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje triukšmą, vibraciją, šviesą ar elektromagnetinę
spinduliuotę skleidžiančių renginių įrengti nenumatoma. Triukšmas arba elektromagnetinė
spinduliuotė neviršys HN 33:2011 ir HN 80:2011 nustatytų leistinų dydžių. Teršalų emisijos ir
sklaidos leidžiamas lygis užtikrinamas pagal nustatytus reikalavimus įrengiant vėdinimo sistemą,
dūmtraukius, laikantis nuotekyno sandarinimo reikalavimų. Fermos patalpų vėdinimui bus
naudojama Europos sąjungoje sertifikuota įranga, kurios skleidžiamas triukšmas neviršys 40 dB
triukšmo lygio darbo aplinkoje. Įranga projektuojama pastato viduje (pastogėje), todėl jos
skleidžiamas triukšmas išorės aplinkai įtakos neturės ir už pastato ribų nebus viršijami
HN 33:2011 nurodyti ribiniai triukšmo dydžiai. Artimiausi gyvenamieji pastatai nuo objekto nutolę
daugiau nei 200 m atstumu. Dėl planuojamos ūkinės veiklos skleidžiamo triukšmo bendras foninis
triukšmas nepadidės ir neviršys leistino triukšmo lygio.
13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai
organizmai) ir jos prevencija.
Šinšilos yra labai jautrūs visiems kenksmingiems vabzdžiams ir parazitams. Jų patalpoje negali būti pelių, kitų gyvūnų. Jų kailyje nėra tokių parazitų kaip blusos ir utėlės. Taip yra dėl to, kad
kailis yra labai tankus ir jame susidaro savotiškas nepalankus mikroklimatas parazitams.
Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas įtaręs, kad jo gyvūnai serga užkrečiama liga, nedelsiant
praneša veterinarijos gydytojui, o įtaręs, kad jo laikomi gyvūnai serga ypač pavojinga užkrečiama liga,
nedelsiant praneša ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniam padaliniui, kurios
kontroliuojamoje teritorijoje yra laikymo vieta, pradeda laikymo vietoje taikyti būtinas biologinio
saugumo priemones, padedančias užkirsti kelią ligos sukėlėjų. išplitimui. Veterinarijos gydytojui
sudaromos sąlygos apžiūrėti gyvūnus, juos vakcinuoti, imti kraujo ar kitus mėginius laboratoriniams
tyrimams ir taikyti kitas veterinarines priemones. Kailiniams gyvūnams gydyti ir vakcinuoti naudojami
tik Veterinarinių vaistų registre įregistruoti veterinariniai vaistai. Kailinių gyvūnų laikymo vietoje
reguliariai naikinami graužikai ir kiti kenkėjai. Laikymo vieta ir patalpos bei teritorija reguliariai
tvarkomos, jose negali būti laikomi pašaliniai daiktai, kurie gali sudaryti galimybes veistis graužikams.
Mėšlas reguliariai šalinamas iš fermos, laikomas sandariame įrenginyje stoginėje, apsaugotas nuo bet
kokių kritulių patekimo ant mėšlo ir pačio mėšlo patekimo į aplinką. Mėšlas kartą per mėnesį
perduodamas utilizavimui. Visi nugaišę gyvūnai bus nedelsiant perduoti tokias atliekas tvarkančiai
įmonei. Darbuotojai ir lankytojai įeina į laikymo vietą ir patalpas bei išeina iš jų tik per tam skirtą įėjimo
išėjimo punktą, kuriame įrengta persirengimo patalpa. Persirengimo patalpoje sudaryta galimybė
nusiplausti rankas, persirengti darbiniais ar specialiais drabužiais ir persiauti darbiniais ar specialiais
batais. Kailiniai gyvūnai į laikymo vietą atvežami ir iš jos išvežami transporto priemonėmis, skirtomis
kailiniams gyvūnams pervežti, tinkamai išvalytomis bei išdezinfekuotomis, kaip nustatyta Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. B1-664 „Dėl transporto

priemonių, kuriomis vežami gyvūnai, valymo, plovimo ir dezinfekavimo“. Iš įsigijimo vietos atvežti
kailiniai gyvūnai laikomi karantinavimo patalpoje ne mažiau kaip 30 dienų. Iš kitų laikymo vietų
leidžiama atvežti tik sveikus kailinius gyvūnus. Fermos pastatas bus aptvertas 200 cm aukščio skydine
tvora su betoniniu pamatu ir įrengtais rakinamais vartais. Taip bus užtikrinta, kad į fermą ir jos teritoriją
nepatektu jokie pašaliniai asmenys bei gyvūnai. Visi atidaromi fermos langai bus su specialiais tinkleliais,
apsaugančiais nuo vabzdžių. Kadangi ferma yra uždaro tipo į ją negalės įsimaišyti kiti gyvūnai.
14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz.,
gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba)
susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremalių
įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija.
Ekstremalios situacijos atveju (griuvus fermai dėl žemės drebėjimo ar kito kataklizminio
įvykio), šinšilos gali patekti į aplinką, tačiau jokios žalos ar pavojaus nei gamtai nei žmogaus
gyvenamajai aplinkai nebūtų padaryta. Šinšilos yra domestifikuoti (neagresyvūs ir nuo žmogaus
nebėgantys, galintys išgyventi tik žmogui jais rūpinantis) žolėdžiai gyvūnai. Lietuvos klimato
sąlygomis laisvėje šinšilos neišgyventų dėl maisto trūkumo (neėda žalios masės, suėdus žalios žolės
žūva dėl kepenų ūminio nepakankamumo) ir dėl žemos temperatūros žiemą (tai yra tropinių kraštų gyvūnas). Nekelia pavojaus kaip invazinė rūšis. Patalpose bus sukomplektuotos avarijų likvidavimo priemonės, gesintuvai, sorbentai ir kt. Įvykus gaisrui bus nedelsiant iškviesta gelbėjimo tarnyba ir pradėtas
gesinti gaisras. Išorinei statinio apsaugai nuo žaibo bus montuojama IV apsaugos klasės žaibosauga.
Pati PŪV ekstremalių įvykių tikimybės neįtakoja.
Avarijų prevencijos programa nebus ruošiama, nes vadovaujantis LR aplinkos ministro 2002-10-11 įsakymu Nr. 539 „Dėl potencialiai pavojingų objektų sąrašo“, planuojamoje teritorijoje vykdomos veiklos
nebus priskiriamos prie pavojingų objektų. Išorės gaisrų gesinimui vanduo būtu imamas iš už 336
metrų esančio ežero. Priešgaisriniai atstumai tarp pastatų ir kiti reikalavimai nustatomi pagal STR
2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“. Numatomame statyti ūkiniame pastate planuojama įrengti autonominius dūmų detektorius vadovaujantis autonominių dūmų detektorių įrengimo
instrukcija. Taip pat bus užtikrintos visos galimybės gaisrinėms mašinoms privažiuoti prie pastato.
15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo).
Planuojama ūkinė veikla nesukelia jokios rizikos žmonių sveikatai. Kadangi šinšilos laikomos
patalpoje jos nesukels jokio neleistino vandens ar oro užterštumo. Visos nuotekos bus šalinamos nuotekų
šalinimo įrenginiais. Visa informacija apie galima cheminės taršos susidarymą vykdant PŪV yra pateikta
11 punkte.
16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės
aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose
teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).
Planuojama ūkinė veikla nėra susijusi su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų
reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų
planavimo dokumentus). Pagal LR Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 „Dėl Lietuvos
Respublikos vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ įstatymą planuojamai veiklai – švelniakailių žvėrelių (šinšilų) auginimas
ir veisimas – SAZ nenustatyta.
17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.

Veikla pradedama vykdyti gavus visus reikiamus leidimus ir pasistačius fermą. Numatomas veiklos
laikas – neribotas.
III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus,
jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas,
viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne
senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo
priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į
planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius);
informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą (privati,
savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei parengtas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus rajono savivaldybė, Sužionių
seniūnija, Daukšių kaimas. Žemės sklypas – privati ūkininko nuosavybė. Žemės sklypo planas ir išrašas
iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (priedas Nr. 4)

Sklypo vieta, ortofoto.

Tiksli sklypo vieta ir ribos, ortofoto.

Tikslios sklypo ribos, ir aplinkinių sklypų ribos.

Planuojama fermos vieta sklypo teritorijoje.

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis
zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas
(būdai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių
paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie vietovės
infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės
paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės
veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Pagrindinė sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio veikla
Sklypo naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties sklypai
Nustatytos šios specialios žemės naudojimo sąlygos:
1. LII Dirvožemio apsauga, 3.8839 ha plotui, ariamai sklypo daliai
2. XXVII Saugotini želdiniai medžiai ir krūmai, augantys ne miško paskirties žemėje
1.1086ha
3. XXVI Miškas 2.9823 ha
4. XXI Melioracijos įrenginiai 0.65 ha
5. VI Elektros linijų apsaugos zonos 0.3436 ha
Sklype statinių nėra, planuojama statyti kitos paskirties (fermų) žemės ūkio pastatą.
Sklypas patenka į Daukšių kaimo su siūloma išsaugoti erdvine-planine struktūra ribas
Mišku apaugusi sklypo dalis patenka į gamtinio karkaso teritoriją, priskiriama M4 zonai – ūkiniams
miškams.
Sklypo dalis kurioje planuojama statyti fermos pastatą priskiriama Z3 zonai – intensyvaus
ūkininkavimo.
Sklypas ribojasi su Z2 teritorija – kolektyviais sodais, ir M4 zonai priskiriamiems sklypams –
ūkinių miškų teritorijoms.
Artimiausios gyvenvietės, Danilavos kaimo statiniai yra šiaurės šiaurės vakarų kryptimi už 1 173
metrų nuo planuojamos fermos pastato vietos tai yra artimiausia taršos vieta.

Atstumas nuo planuojamos fermos pastato, tai yra artimiausia ir vienintelė PŪV taršos vieta, vietos,
iki artimiausio statinio – gyvenamojo namo 230 m šiaurės vakarų kryptimi.

Atstumas nuo planuojamos fermos pastato, vietos iki artimiausio pramoninio objekto -Margių
durpyno – 668 m pietvakarių kryptimi.

20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius
(naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvožemį; geologinius
procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys
kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/)
Sklype nėra išžvalgytų ar eksploatuojamų naudingųjų iškasenų. Nėra vandenviečių.

Parengtiniai prognoziniai durpių iškasenų plotai

Pelkėjimo teritorija

Sklypas visas patenka į Pietryčių Lietuvos kvartero (Nemuno) požeminio vandens baseiną. Kodas
LT005001100. Artimiausias eksploatuojamas gręžinys – Sužionių gyvenvietėje

Artimiausias naudingų iškasenų telkinys yra už 600 m į pietvakarių pusę nuo planuojamos fermos
pastato vietos:
kodas 524 Daukšių raisto (Danilava) durpynas, šio metu eksploatuojamas.

Sklype nevyksta geologiniai procesai ar reiškiniai tokie kaip erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos.
Sklype nėra geotopų. Artimiausias nuo planuojamos fermos pastato vietos už 11 314 m į pietryčius
Atodanga; kodas 173, Skališkių uola ir šaltinis

Atstumas nuo planuojamos fermos pastato vietos, tai yra PŪV artimiausia taršos vieta, iki
artimiausios vandenvietės yra 1769 metrai. Remiantis aplinkos ministro įsakymu 2015 Gruodžio 14 d.
Nr. D1-912 „Dėl požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ sklypas jokiais atvejais nepatenka į vandenvietės apsaugos zoną.

21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, vadovautis Europos
kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis
CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo
gairių
nuostatomis,
Lietuvos
kraštovaizdžio
politikos
krypčių
aprašu
(http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės
struktūros
įvairovės
ir
jos
tipų
identifikavimo
studija
(http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu
Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos
kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2,
V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.
Sklypas yra V2 - vidutiniame erdviniame
kalvotame bei išreikštų slėnių kraštovaizdyje, su
sąskaida (erdvinis atvirumas) H2 – vyraujančių
kraštovaizdyje. Vizualinis dominantiškumas -b,
horizontalūs dominantai

despektiškume (vidutinėje vertikalioje sąskaidoje)
3 lygmenų videotopų kompleksais. Horizontalioji
pusiau atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių
kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik

22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų
valstybės kadastras) duomenų bazėje (http://stk.vstt.lt) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos
ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinės
saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura
2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus.
Sklypas nepatenka į saugomas teritorijas. Atstumas nuo planuojamos fermos pastato vietos iki
artimiausių saugomų teritorijų 1 095 m. Tai yra mažiausias atstumas iki taršos vietos.
Asvejos regioninis parkas. Saugomas Asvejos ežeryno kraštovaizdis, jo gamtinė ekosistema, bei kultūros
paveldo vertybės. Asvejos kraštovaizdžio draustinis, Saugoma konservacinio prioriteto funkcinė zona.
NATURA 2000 teritorija (ES kodas LTSVEB005) - Asvejos ežerynas. Paukščių apsaugai svarbi teritorija.
Saugomi juodasis peslys ir lėlis. Atstumas nuo fermos pastato 1,09 km.
NATURA 2000 teritorija (ES kodas LTMOL0011) – Asvejos ežerynas, Buveinių apsaugai svarbi
teritorija, atitinkanti BAST kriterijus. . Atstumas nuo fermos pastato 1,09 km.
NATURA 2000 teritorija (ES kodas LTVIN0005) – Pravalo ežeras ir jo apyežerės. Buveinių apsaugai
svarbi teritorija, atitinkanti BAST kriterijus. . Atstumas nuo fermos pastato 4,69 km.
Fermos pastato vieta ir artimiausios Natura 2000 zonos

Atstumas iki Natura 2000 zonos, 1,09 km.

Atstumas iki kitos Natura 2000 zonos, 4,69 km.

23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes,
vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias
saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių
informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos
ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopų buferinį
pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas).
Teritorijoje nėra saugomų biotopų buveinių. Artimiausias miškas Margių miškas dalinai patenka į sklypo
teritoriją ir yra priskiriamas ūkinių miškų kategorijai. Planuojama ūkinė veikla nevykdoma mišku
apaugusioje teritorijoje ir jokios įtakos miškui neturės. Artimiausia pelkė – Margių aukštapelkė, kurioje
yra eksploatuojamas durpynas. Sklypas nepatenka nei į pelkės plotą nei į parengtinių prognozinių durpių
klodų teritoriją. Planuojama veikla jokios įtakos pelkei neturės. Išrašas iš saugomų rūšių informacinės
sistemos pridedamas kaip priedas Nr. 5
24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių
zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos
zonas ir juostas ir pan.
Sklypas nepatenka į vandens telkinių pakrančių zonas, potvynių ar karstinių reiškinių teritorijas.
Artimiausias vandens telkinys yra ežeras “Ilgas”. Šiam ežerui yra nustatyta 200 metrų pločio
apsaugos zona. Artimiausia PŪV taršos vieta yra už 336 metrų ir nepatenka į ežero apsaugos zoną.
Informacija apie gero ir mineralinio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas, juostas ir
atstumus iki jų yra pateikta 20 punkte.

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma
projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi.
Praeityje teritorija teršiama nebuvo.
26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės
veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Artimiausias kaimas nuo planuojamos fermos pastato vietos, tai yra artimiausio PŪV taršos vietos,
yra už 350 m į šiaurės rytus, tačiau jis nepriskiriamas tankiai užstatytoms teritorijoms sutinkamai su
Vilniaus rajono bendruoju planu. Kaimas sudarytas iš pavienių kaimo sodybų. Artimiausiai tankiai
užstatyta gyvenama teritorija – Danilavos kaimas, yra už 1178 metrų šiaurės vakarų kryptimi ir Sužionių
gyvenvietė, esanti už 4479 m vakarų kryptimi

27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios
registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ir jų atstumą nuo planuojamos
ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Artimiausios kultūros vertybės:
kodas 33305 Daukšių pilkapynas, 1101 m nuo sklypo šiaurės rytų kryptimi. Planuojamos ūkinės
veiklos sklypas nepatenka į kultūros vertybės apsaugos nuo fizinio poveikio ir vizualinės apsaugos
pozonius
kodas31031 Danilavos piliakalnis, 1633 m šiaurės vakarų kryptimi. Planuojamos ūkinės veiklos
sklypas nepatenka į kultūros vertybės apsaugos nuo fizinio poveikio ir vizualinės apsaugos pozonius
kodas 920 Buvusi Sužionių dvaro sodyba, 4224 m vakarų kryptimi. Planuojamos ūkinės veiklos
sklypas nepatenka į kultūros vertybės apsaugos nuo fizinio poveikio ir vizualinės apsaugos pozonius

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS
28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą
(pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz.,
teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis, trumpalaikis, vidutinės trukmės,
ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos
metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę,
dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali
padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); bendrą
poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės
veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens
šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą
ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai
sumažinti poveikį:
28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį
gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl
fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų (pvz., vykdant
veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto,
gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės
gyventojų demografijai;
Remiantis atliktais cheminės, kvapų bei fizikinės taršos skaičiavimais, įvertinus galima biologinę
taršą ir prevencines priemones, nustatyta, kad neigiamo poveikio gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei
aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai nebus. Galimas poveikis vietos darbo rinkai
numatomas tik teigiamas – ilgainiui bus sukurta 2-4 darbo vietos kas yra labai daug vertinant vietinių
gyventojų skaičių. Galimas poveikis demografinei situacijai taip pat bus tik teigiamas, dėl sukurtų darbo
vietų galimai sumažės emigracijos mastai apylinkėse, didės gyventojų skaičius.

28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų
užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas
natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas
ar pažeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar
žiemojimui;
Planuojama veikla neturės neigiamo poveikio dėl neintensyvaus sklypo užstatymo (bus statomas
tik 1 statinys), medžiai ar kiti želdiniai kertami nebus. Sklypo ribose nėra saugomų rūšių augavieičių ir
radaviečių, todėl neigiamo poveikio joms nebus.
28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl numatomų didelės apimties žemės darbų
(pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus gamtos
išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo;
Tikslinė žemės paskirtis keičiama nebus, statybos metu nuo aikštelės bus nukastas derlingas
dirvožemio sluoksnis kuris bus paskleistas ariamoje teritorijoje ir panaudotas sutvarkyti teritorijai statybą
užbaigus. Dideles apimties kasimo darbų nebus
28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio
vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);
Artimiausias vandens telkinys yra ežeras “Ilgas”. Artimiausia PŪV taršos vieta yra už 336 metrų.
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija į jokių vandens telkinių apsaugos zonas nepatenka. Vieta kuriame
numatoma veikla nepatenka į tvenkinių ar upių apsaugos zonas. Poveikio upių pakrantei, jos aplinkai
nebus, sklypo ribose nėra kitų vandens telkinių ir jūrų. Poveikio rekreacinei aplinkai taip pat nebus,
kadangi pagal bendrąjį planą rekreacinių objektų apylinkėse nėra.
28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei,
mikroklimatui);
Poveikio aplinkos orui nebus, vietinės meteorologinės sąlygos nepakis, nebus išskiriama nei dulkių,
nei šilumos į aplinką. Kvapo taip pat nebus, dėl šinšilų mėšlo specifinių savybių ir laikymo sąlygų.
28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar
kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų
keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas);
Reljefas keičiamas nebus, todėl nebus poveikio kraštovaizdžiui, sklypas nepatenka į jokių kultūros
paveldo vertybių vizualinės apsaugos pozonį.
28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių)
paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatomi apribojimai
nekilnojamajam turtui);
Poveikio materialinėms vertybėms neturės. Nenumatomas poveikis šalia esantiems statiniams dėl
veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, ar kitokių veiksnių, nes tokių veiksnių PŪV nesukels. PŪV
nenumato apribojimų nekilnojamam turtui, nes planuojamai veiklai nenustatoma SAZ, ar kiti
apribojimai.

28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, šviesos,
šilumos, spinduliuotės).
Veikla nesukelia triukšmo, vibracijos šilumos ar šviesos spinduliuotės, todėl poveikio kultūros
paveldui nebus. Artimiausias kultūros paveldo objektas Daukšių pilkapynas yra už 1,1 km.
29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.
PŪV – švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimas ir auginimas neturės reikšmingo poveikio kultūros
paveldui, materialinėms vertybėms, kraštovaizdžiui, žemei ir dirvožemiui, biologinei įvairovei ar
vandeniui.
30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia
planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarijų)
ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).
Veikla nėra rizikinga vertinant ekstremalių situacijų pavojų ir įvykių tikimybę. Veikla negali sukelti
didelių avarijų, bent kiek reikšmingų aplinkai, o ekstremalių situacijų pasėkoje negali kilti pavojaus
aplinkai, žmonėms ar jų turtui.
31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.
Tarpvalstybinis poveikis nenumatomas.
32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis
siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.
Ūkio veikla bus vykdoma pagal visus galiojančius teisės aktų reikalavimus, bus laikomasi darbo
įstatymų, priešgaisrinės saugos ir higienos normų, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio veiklą
reglamentuojančių teisės aktų.

IV. PRIEDAI
Priedas numeris 1.

Priedas numeris 2.

Techniniai parametrai
Modelis

PE-Batterietanks UV

Talpa

1000 l

Kuras

Skystas kuras

Matmenys AxPxI 1690x730x1110
Svoris

36 kg

Aprašymas:
SCHUTZ - talpos skirtos skysto kuro (dyzelino) sandėliavimui. Jos gaminami iš daugelį metų praktikoje išbandyto, aukštos kokybės ilgaamžio polietileno (PE-HD). Šios talpos gaminamos pritaikant koekstruzinę technologiją, kas suteikia absoliučią apsaugą nuo kuro sklaidos, o taip pat nuo korozijos.
Kompaktiškos formos ir speciali konstrukcija atitinkanti naujausioms saugos taisyklėms, visos
SCHUTZ kuro talpos užtikrina optimalų atsparumą ir savo stabilumą net ir be tvirtinimo.
Ypatinga gamybos technologija su tiksliu sienelių storio reguliavimu, patvirtinta nepriklausomų institutų atitinkamais tyrimais, TUV sertifikacija ir griežta kokybės kontrolė, garantuoja aukščiausią produkcijos kokybę, maksimalų patikimumą bei saugumą eksploatacijos metu.

Priedas numeris 3.

Priedas numeris 4.

Priedas Nr. 5

Preliminarus grindų planas:

Fasado eskizas:

