Atsakymas gerb. Odetos Subačienės į pastabas.

1.pastaba- Atsakyme klaidinga informacija iki artimiausio namo. Atstumai nurodyti klaidingai tiek iki
artimiausių gyventojų, tiek iki ūkio ir maitinimo subjektų.
Atstumai nuo PŪV nurodomi iš maps. lt. Šiame tinklalapyje galima išmatuoti atstumus nuo vieno
objekto iki kito. Tokius atstumus išmatuoja maps programa.
2. pastaba – pagal ŽŪB ‚Minkuva“ pateiktą taršos sklaidos žemėlapius, artimiausi gyventojai ir ūkio
subjektai papuola į užterštumo zoną.
PAV atrankoje yra pateikti teršalų sklaidos prieduose (žr. priedai Nr.5) duomenys ir ribinių verčių ant
UAB „Minkuvos“ sklypo ribos ir teritorijoje. Prie artimiausio gyvenamo namo užterštumas :
Teršalų
pavadinimas

Ribinės vertės, µg/m3
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procentilis
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Amoniakas

1 val. 98-tasis procentilis
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1 val. 98-tasis procentilis
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8 OUg /m3

Kvapas

μg/m3, max
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OUg /m3
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Gyvenamoje aplinkoje Kietųjų dalelių užterštumo lygis beveik priligsta foniam užterštumui. Amoniako
ir LOJ kiekiai aplinkos ore ties artimiausiais namais yra mažas. Pagal PAV atrankoje išnagrinėtus
aspektus oro taršą, kvapus, triukšmą, kaimo sodybai įtakos neturi.
3. pastaba. Atsakymuose į pastabas, projekto rengėjai patys pripažįsta, kad dalis šedų stove upės
apsaugos zonoje, kurioje negali būti jokie statiniai. Nieko neminima apie po šedais esamo laukų drenažo
iškėlimą per kuriuos srutos su lietaus vandeniu tiesiogiai papuls į upę.
ŽŪB „Minkuva“ veiklą vykdo dviejuose žemės sklypuose:( unikalus Nr.:5273-0007-0103 ir
kadastrinis Nr.:5273-0007:103 Rokų k.v., plotas 2,8842 ha) ir (unikalus Nr.:5273-0007-0078 ir kadastrinis
Nr.:5273-0007:78 Rokų k.v., plotas 15,3396 ha). Žemės sklypai ribojasi pietinėje pusėjė. ŽŪB „Minkuva“
žemės sklype (unikalus Nr.:5273-0007-0103 ir kadastrinis Nr.:5273-0007:103 Rokų k.v., plotas 2,8842
ha) augina ir veisia audines nuo 1999 metų. Šiame žėmės sklype yra laikoma 2800 vnt. veislinių audinių.
Šiame sklype neplanuojama didinti audinių kiekio. Audinių pavėsinės stovi ant dirvožemio paviršiaus ir

kasimo darbai nebuvo vykdyti. Melioracijos tinklai nėra pažeisti dėl vykdomos veiklos. Jeigu reikia atlikti
žemės kasimo darbus tai iš savivaldybės yra gaunami planai ir žemės kasimo darbai suderinami su sav.
melioracijos skyriumi. Šiame sklype stovi nuo 1998 metų ir šiuo metu šiame sklype jokių planavimo
darbų nevykdoma. Yra laikomasi aplinkos apsaugos reikalavimų, vykdant ūkinę veiklą ir yra priemonės
apsaugančios Moteros upę ir dirvožemį nuo taršos. Šiame žemės sklype nėra nieko planuojama.
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. Bus pakeist esami narvai
naujais ir papildomai pabaigta užstatyti teritorijos dalis pagal projektą, kuris buvo parengtas ir suderintas
2012 metais. Yra įdiegtos ir numatomos priemonės PAV atrankoje gamtos apsaugai.
4.pastaba. Neprojektuojami jokie valymo įrenginiai. Nepateikta sprendimų kaip konkrečiai bus
naikinami graužikai ir parazitai. Jau jau dabar stebimis vabzdžių iš fermos atplūdžiai. Lietaus vandens
surinkimo ir valymo sprendiniai nepateikti.
Projektuojami biologinio valymo įrenginiai nuotekoms valyti po narvų plovimo. . Buvau audinių
fermoje ir jokių vabzdžių pulkų nemačiau, tai kaimo sodyboje „9 vėjai“ negalėtų būti vamzdžiai susiję
su audinių ferma. Sodyba „9vėjai“ yra į vakarų pusę nuo PŪV už apie 470 m.
ŽŪB „Minkuva“ turi sudariusi sutartį su firmą graužikams naikinti. Sutartis pateikta PAV atrankos
prieduose. Audinių pavėsines apsaugoti nuo vabzdžių naudojami repelentai.
5 pastaba. Projekte nėra numatyta kaip bus valomi šedai ir mėšlidė, užsitęsus tietingam sezonui ir
nuolat krentant krituliams. Mėšlidė yra atvira, lyjant lietui jos nebus galima atidengti, vadinasi tomis
dienomis nebus nebus kur dėti mėšlo iš po šedų ir stiprus dvokas pakils į aplinką.
Mėšlo mėšlidėje negalima atidengus laikyti, nei kai krinta krituliai, nei kai šviečia saulė.
Mėšlas bus uždengtas visą laiką. Mėšlas atvežtas į mėšlidę iškrovus ir karto bus uždengiamas plėvele
nelaidžia vandeniui. Kai bus nepalankios gamtinės sąlygos, mėšlas bus kai baigsis lietus, nes mėšlo po
pavėsinėmis mažai susidaro ir galima vežti į mėšlidę, kai tai leidžia gamtinės sąlygos. Tai lyjant ir
nebus vežamas mėšlas. Iš po audinių pavėsinių kiekvieną dieną mėšlas nesurenkamas, nes tiesiog yra
labai mažas kiekis ir be to mėšlas iš narvų krenta ant betonuotos dangos ir šiaudų. Mėšlidės betonuotos
grindys su trapu paviršinėms nuotakoms surinkti į 10 kub. rezervuarą.
Šiltuoju metų laikotarpiu mėšlas bus atiduodamas ūkininkams ir gyventojams.

Mėšlas

transportuojamas uždengtas, kad nesibarstytų. Mėšlas šaltuoju metų laikotarpiu bus laikomas 6
mėnesius.

Prieš šaltąjį metų sezoną mėšlas bus išvežamas.

Kvapų sumažinimui mėšlas bus

uždengiamas šiaudais ir vandeniui nelaidžia plėvele. Taip pat vasarą bus naudojami probiotikai
kvapams sumažinti. Pagal esamus ir planuojamus duomenis kvapų ribinių verčių viršijimas minėtoje
sodyboje nenumatomas.
6. pastaba. Atsakyme nėra patikslinta kodėl skaičiavimuose vandens sunaudojimo kiekis yra daug
didesnis negu susidariusių srutų, kurias planuojama išvalyti.
Planuojamoje ūkinėje veikloje srutos nesusidaro. Vanduo dar naudojamas ir audinių girdymui.
7 pastaba. Atsakymuose bandoma paneigti aplinkui esančių pastatų ir ūkio subjektų funkcionavimą:
yra pilnai veikianti kavinė, poilsio paskirties sodyba, vykdanti kaimo turizmo veiklą ir registruota
turizmo turizme, ambulatorija.
Kavinė pretenzijų UAB „Minkuva“ nereiškė. Mes ne neigiame kad kaimo sodyba „9 vėjai“,
kavinė nefunkcionuoja.
Kaimo sodyboje

naudojamos pirotechnikos priemonės, kurios skleidžia didelį garsą, labai stiprų

šviesos efektą.
.
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