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Aplinkos Apsaugos Agentūros  

Poveikio Aplinkai vertinimo departamentui       2018 -05- 10 Nr. (1)  Nr. (28.2)- A4-4443 

PAV atrankos rengėja 

Z. Šimkevičienė 

Tel. +37067814289 

Atsakymai į ŽŪB “Minkuva” PAV atrankos pastabas: 

I.  Informuojame, kad nepilnai atsakyta į Agentūros 2018-04-05 rašto Nr. (28.2)-A4-3154“Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos“ pateiktų pastabų 2, 3, ir 4 punktus, 

nepateiktas planuojamos teritorijos planas su esamomis ir numatomomis įrengti dangomis, esamais ir 

planuojamais statiniais ir jų plotais. 

2. Papildyti Informacijos 3 punktą dėl mėšlidės nurodant  esamos mėšlidės tūrį  Pateikti 
išaiškinimą, ar esamos mėšlidės pakanka planuojamam audinių bandos padidinimui, ar bus 
įrengiama nauja mėšlidė. 

Pastatyta nauja mėšlidė, kurios   tūris yra  1170 m3  ( plotis -15 m, ilgis -30 m ir aukštis 2,6 m).   Grindys 

mėšlidės betonuotos su hidroizoliaciniu sluoksniu,  įrengtas trapas susidarius paviršinėms nuotekoms 

surinkti į uždarą požeminį 10 m3 rezervuarą. Susidariusios nuotekos bus išvežamos pagal sutartį tvarkyti  

(žr. priedas Nr.3).  Mėšlas bus  laikomas uždengiamas vandeniui nelaidžia plėvele ar brezentu. Mėšlo 

tvarkymo technologiniai procesai žymios aplinkos taršos nesukels, nes jie bus organizuojami laikantis 

aplinkosauginių reikalavimų. Mėšlidės  šonai yra iš betono plokščių, sandariai sujungti. 

Periodiškai mėšlas iš mėšlidės bus  atiduodamas  pagal sutartis ūkininkams.  Kadangi   pagal LR teisės 

aktus šaltuoju metu negalima tręšti laukų, tai mėšlas bus kaupiamas mėšlidėje. (Mėšlo ir srutų 

tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas - Žin. 2005, Nr. 92-3434; 2011, Nr. 118-5583; 2012-09-

14, Nr. 107-5444; 2012-11-20, Nr. 134-6849) (  PAV atranka 10psl.).  

Pagal LR žemės ūkio ministro 2016 metų spalio 14 d. įsakymu Nr 3D-592 patvirtintomis ,,Dėl 

kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkio technologinio projektavimo taisyklių ŽŪTPT 13:2016 

patvirtinimo“ mėšlo išeiga per metus:  11800 veislinių audinių · 28 kg/m. = 330400 kg/m.  = 330,40 t/m.;  

59000 jauniklių X  8 kg/m.  = 472,00 t/m.   Iš viso mėšlo susidarys apie 802,40 t/m. arba  1003 m3 per metus, 

kadangi mėšlas iš mėšlidės šiltuojų metų laiku bus atiduodamas ūkininkui.   Pagal paskaičiavimus mėšlidėje per 

6 mėnesius gali susikaupti 501,0 m3 mėšlo, o tai užims tik pusę mėšlidės, nes mėšlidės tūris yra 1170 m3 .  

 3. Papildyti Informacijos 4 punktą, nurodant esamos ir planuojamos ūkinės veiklos funcines 
zonas, planuojamus užstatymo plotus, esamus ir numatomus statinius ir įrenginius. 
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Esama padėtis ( žemės sklype unikalus Nr.:5273-0007-0078 ir kadastrinis Nr.:5273-0007:78) 

 ŽŪB „Minkuva“  žemės sklype (unikalus Nr.:5273-0007-0078 ir kadastrinis Nr.:5273-0007:78 

Rokų k.v., plotas 15,3396 ha)  yra auginamos ir veisiamos audinės nuo 2012 metų. Užstatymo plotas yra  

1,7899 ha ir laikoma 5100vnt. veislinių audinių.  ŽŪB „Minkuva“  žemės sklype (unikalus Nr.:5273-0007-

0078 ir kadastrinis Nr.:5273-0007:78 Rokų k.v., plotas 15,3396 ha) yra ŽŪB „Minkuva“ nuosavybės teisė.  

Per šį žemės sklypą teka Moteros upė.  Planuojamos audinių pavėsinės nepatenka į upės apsaugos juostą. 

Planuojama padėtis 

Žemės sklypo (unikalus Nr.:5273-0007-0078 ir kadastrinis Nr.:5273-0007:78 Rokų k.v. ir  plotas yra 
15,3396 ha)  užstatymo plotas yra  1,7899 ha. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis yra žemės 
ūkio. Planuojama padidinti iki  9000 vnt. veislinių audinių šiame žemės sklype. Sklypo užstatymo 
plotas nedidinamas, nes padidinus veislinių audinių kiekį ir pastačius dviaukščius narvus, bus galima 
sutalpinti į esamą sklypo užstatymo plotą. Sklypo planas „Pavėsinės audinėms auginti“. (žr. priedas 
Nr.1)  

4. Patikslinti Informacijos 10 punktą apie paviršinių nuotekų tvarkymą, pateikti planuojamos 

teritorijos planą su esamomis ir numatomomis įrengti dangomis ir jų plotus. 

Atsakymai pateikti PAV atrankoje 16 psl.  

 

 

 


