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ATRANKOS TSVADA GYVULIU SKERDYKLOS IRENGIMO MAZRIMU K. 8, Sn AtnS
R. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos flkin6s veiklos organizatorius (iuridinio asinens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

k., Linkuvos sen., Pakruojo r., tdl. +370 652 40633, el. p.
asmuo Tadas Palubinskas, tel.8 656 41851, el. p.

dokumentq reng€jas (juridinio asmens pavadinimas,

Jurgita Kazakevidiend, technologijos mokslq daktare, individualli veikla pagal paZym4 Nr.
329177 , NeveZio g. 31, Vilainiai, Kedainiq r. sav. tel. 8-614 46707 , el. pi info@kazakeviciene.lt.

3. Planuojamos tikinds veiklos atrankos d6l poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos lkin€s veiklos pOveikio aplinkai vertinimo

istatymo 7 straipsnio 2 dali, nurodant Sio istafymo 2 priedo punktq (fus).
Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojarpos lkines veiklos poveikio

aplinkai vertinimo istatymo 2 priedo 7.7. punktu - m€sos ar paukStienos pfrdirbimas, iskaitant gyvlnq
skerdim4 ar pauk3diq skerdim4 ftai gamybos pajegumas - 5 ar daugiau lonq per parq).

4. Planuojamos iikin6s veiklos vieta.
UAB ,,Idavang" gyvuliq skerdykl4 planuojama irengti Klaipedos apskrities Silales r.

savivaldybes Silales kaimi5kosios senilnijos MaZrimq kaime. Teritorij4 sudaro du sklypai: kad. Nr.
8701/0001:33 ir kad. Nr. 8701/0001:217.

5. Trumpas planuojamos tikinds veiklos apra5ymas.
Silales r. MaZrimq k. 8 kuri laikq veike UAB ,,Natanga ir Rovisaf' mdsos perdirbimo cechas,

Siuo metu veikla nevykdoma. UAB ,,Idavang" planuoja esamus vbiklos nevykdandio mesos
perdirbimo cecho pastatus ir infrastrukt[r4 pritaikyi gyvuliq skerdykl]os reikmems. Stambiausias
Salyje kiauliq augintojas UAB ,,Idavang" planuojam4 skerdykl4 numat( naudoti tik savo uZaugintq
gyvuliq skerdimui. Planuojama, kad skerdykla veiks 6 dienas per savaitp, dirbs 40 darbuotojq viena
pamaina. Planuojama per metus paskersti 374,4 tlkst. nupenetq kiauliq, skerdyklos pajegumas - 92
t/d. skerdienos. fmonds teritorij4 sudarys ,,Svarioji" ir ,,neivarioji" zono$, t. y. nesikirs Siose zonose
dirbandiq darbuotojq keliai, transporto, kuriuo pristatomi gyvi gyvgliai, i5veZamos atliekos ir
transporto, kuriuo i5veZama produkcija, keliai. ,,Ne5variojoje" skerdyftlos zonoje atliekamos Sios
operacijos: gyvuliq laikymas priesskerdiminiame tvarte; apsvaiginimas; paskerdimas; kraujo
nuleidimas; pirminis plovimas; plikinimas; Seriq Salinimas; antrinis plovimas; svilinimas; tretinis
plovimas; sausinimas/dezinfekcij a. Zinant, kad kiekvienas procesas yfa Svaresnis nei ankstesnis,
patalpos ir lrengimai i5destyti taip, kad gyvq gyvuliq ir skerdenq keli{i nesusikirstq. ,,Svariojoje"
skerdyklos zonoje atliekamos Sios operacijos: vidaus organq i5emimas; gkerdenq sudalijimas pusiau;

ffiq@I X€3#ri-\tT:i



2

sausas, Slapias tualetas; veterinarijos kontrold, Zymejimas; svdrimas; ptvesinimas sandeliavimas,
realizaclja.

I5 imones kiauliq auginimo kompleksq nupendtas kiaules veZpntys bandoveZiai atitinka
europinius gyvlnq gerovds reikalavimus, yra aprupinti specialia iran$a, saugandia gyvulius nuo
streso ir suZeidimq gabenimo metu. AtveZti gyvuliai bus i5kraunami stogu dengtose rampose.
Gyvuliai bus i5varomi i 600 vietq kiauliq laikino laikymo tvart4. Tvafto grindys nelaidZios orui,
vandeniui ir ne5varumams. Tvarte gyvuliai iki skerdimo ilsesis ne matiau kaip 2-3 valandas, taip
atsistatys adrenalino ir glikogeno koncentracija ir mdsos kokybe bus 4lkStesne. Jei del tam tikrq
prieZasdiq gyvuliai prie5skerdiminiame tvarte turetq i5b[ti ilgesni laikai siekiant i3vengti streso jie

butq paSerti, todel tvarte bus irengti girdymo ir Serimo irenginiai. Po kiekvienos tvarto sekcijos
i5tu5tinimo ji i5 pradZiq bus valoma sausai, naudojant semtuvus ir grandililius, po to plaunama auk5to
slegio irenginiu ir dezinfekuojama. Tvarte bus irengti kanalai, i kuriqos sutekes skystas meilas.
Skystas m65las, 1800 m3/m., bus surenkamas idumblo siurbling, i5 kurio$ siurblio-mai5ykles pagalba
bus tiekiamas i uZdengt4 dumblo rezervuar1, 100 m3 talpos, i5 kurid periodi5kai specialiai tam
pritaikytomis autotransporto priemondmis bus i5veZamas pagal sutarti hiodujq gamybai. Taip pat,
atsiradus poreikiui, bus sudaryta galimybe trg5imo sezono metu skfist4ji me5l4, kaip ir kitas
skerdykloje susidarandias dirvoZemio kokybg gerinandias medZia$as, pagal savo savybes
priskiriamas organindms tr4Soms, pagal sutartis perduoti vietos fikininkalns dirbamq laukq trg5imui.

Kiekvien4 skerdyklos darbo dien4 gyvulius vei 6 bandoveLiai.I5 bbndoveZiq i5krovus atveZtus
gyvulius i prie5skerdimini tvart4, bandoveZiai bus plaunami planu-qjamoje statyti bandoveZiq
plovykloje. BandoveZio plovimas bus atliekamas trimis etapais.

Skerdykla susideda i5 dviejq zonq t.y. ne3varios ir Svarios zorlos. Ne5variojoje zonoje i5
prie5skerdiminio tvarto kiaules bus atvaromos i svaiginimo irengini, kuriame svaiginimas vykdomas
nuleidZiant kiaules i duobg, pripildyt4 90 % koncentracijos COz dujri. Apsvaigintos kiaules bus
paskerdZiamos ir nukraujinamos, Sutinamos kar5tu garu, Seriai nulup{mi specialiame irenginyje,
veliau svilinamos, pakabinamos ant oro kelio, plaunamos, poliruojamos if prie5 patekdamos i Svari4j4
zon4 papildomai dezinfekuojamos nukaitinant liepsnos kameroje. Po de{infekavimo kiaules pateks i
Svariqj4 skerdyklos zon4, kur bus atidaroma kiaules krutines l4sta, ilimami ir atskiriami vidaus
organai, kiaule padalijama pusiau, vykdomas skerdenos kategorijos nustatymas, sverimas,
veterinarine inspekcija, po kuriq konvejerio pagalba skerdena velarla staigiam atvesinimui. I5
intensyvaus atvesinimo kameros skerdena bus tiekiama i laikymo kafineras, kur per 10 valandq
pasieks reikiam4 5o C temperatlr4. SvieZia mesa bus ruo5iama didrtreninei prekybai skerdenos
pusemis ir ketvirdiais. ISpjaustymas nenumatomas, nebus pakavimo linijps. PaZenklinti gaminiai bus
tiekiami i realizacljos Saldytuv4, i5 jo per ramp4 pakraunami i autotransporto priemones ir i5veZami
pirkejams.

Skerdyklos produkcija - pusiau ir ketvirdiais padalytos kiaules ske{diena, Zmoniq maistui skirti
minkStieji subproduktai (vidaus organai) ir kauletieji subproduktai (galva, kojos). Skerdiena
nei5kaulinta, nei5pjaustyta, todel Salutiniai gyvtniniai produktai (SCp) sudarys apie 19 % kiauliq
gyvo svorio: Seriai, kraujas, virSkinamojo trakto turinys, m65las ir kt. Pl{nuojant per meius paskersti
374,4 tDkst. vnt. 112 kg vidutinio svorio nupenetq kiauliq, susidarys iki 8000 t/m. SGP. Vidaus
organai i5 skerdimo sales Salinami atskiru konvejeriu nesikertandiu su skerdenq keliu; jq tu5tinimas,
valymas bei paruo5imas pagal tolimesng paskirti vyksta atskiroje p{talpoje. SGP surenkama i
atitinkam4 tarq ir paruoSiami i5veZimui i5 imones teritorijos, laikant juos Saldyuve. Skerdykloje
susidarys: 2 kategorijos SGp - vir3kinamojo trakto turinys ir me5las. Vir5kinamojo trakto turinys
Salinamas i paZenklint4 etikete "II KATEGORIJA. Salutinfai gyvlniniai produktai
VIRSKINAMOJO TRAKTO TURINYS" konteineri, me5las Salinamds i uldar4 sandarq 100 m3
talpos rezervuarq; 3 kategorijos SGP - Seriai, kraujas, vidaus organai. Krpujas surenkamas i speciali4
lygio daviklius turindi4 talp4. Kiti SGP Salinami ipaZenklint4 etikete" IXI KATEGORIJA. Salutiniai
gyvlniniai produktai NESKIRTA VARTOTI ZMONEMS" konteineri, 6rba deZese talpinami i SGP
3-diai kategorijai skirtus Saldytuvus. 3 kategorijos SCp i5gabenami i5 im$nes per 24 valandas. Tadiau
esant reikalui, kai SGP laikomi ilgiau kaip 24 valandas, jie bus laikomli ne aukStesneje kaip +7 "C
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temperatflroje ne ilgiau kaip 3 paras, Zemesneje kaip 0 oC temperatlroije ne ilgiau kaip 7 paras ir
Zemesneje kaip - 10'C temperatlroje ne ilgiau kaip 30 parq. Bendroveje pus vedamas SGP apskaitos
Zurnalas. SCI rusiuojami i tokius, kuriuos galima perdirbti i paklaus4 tufindius Salutinius produktus
ir i tokius, kurie veZami utilizavimui (PAV Atrankos informacijos I slqri\s 3 punktas).

Pagrindine planuojamos skerdyklos Laliava - UAB ,,Idavang" ki4ulininkystes kompleksuose
nupenetos kiaules, 374,4 tlkst. vnt./m. Patalpq valymo ir dezinfekcijop reikmems bus naudojami
Sarminiai ir rug5tiniai preparatai. Preparatai, kuriq sudetyje yra pavqjingq cheminiq medZiagq,
nurodytq Nuotekq tvarkymo reglamento 1 priede irlar 2 priedo A dalyje irlar B dalies 81 s4ra5e,
naudojami nebus. Todel skelbiant konkursus jq isigijimui, galimiems tielqejams bus keliamos s4lygos
del pavojingq komponentq preparatq sudetyje. fmones gamybiniq nuotetq valykloje bus naudojami
flokuliantai ir koaguliantai. Produkcija bus skirta didmeninei rinkai, todel pakavimo medZiagq bus
naudojama maiar (PAV Atrankos informacijos I slqtrius 4 punktas).

Vanduo PUV bus naudojamas skerdykloje (odos plikinimui, Salinitrnui, plovimui, poliravimui,
patalpq higienai ir kt.), bandoveZiq plovimui, prieiskerdiminio tvarto v{lymui ir darbuotojq buities
reikmems, apie 35700 m3/m. Vanduo bus i5gaunamas i5 esamo grgZini4 Nr.36969, kurio gylis 150
m, na5umas 3,12lls (PAV Atrankos informacijos I slryrius 5 punktas).

Planuojamoje skerdykloje elektros energijos numatoma sunaudoti iki 5 000 000 KWh/m.
Skerdykloje bus eksploatuojama katiline, kurioje sumontuotas 0,75 MW ft<atilas, kuras - suskystintos
gamtines dujos, 210 t[kst. Nm3/m. Kiauliq svilinimo kameros degikliuoge bus sunaudojama iki 89,4
Nm3/m. suskystintq gamtiniq dujq. Skerdyklos autotransporto park4 sud4rys 5 lengvieji automobiliai
ir 20 krovininiq automobiliq. Dyzelinio kuro kasmet bus sunaudojama ilii 400 tlm,benzino - apie 7
tlm (PAV Atrankos informacijos I slqtrius 6 punktas).

PUV teritorija i5 visq pusiq supama Zemes Dkio paskirties Zemiq. UL90 m nuo teritorijos ribos

rytq puseje yra kra5to kelias 162 Silale-Laukuva. Teritorijoje Siuo metu yt'a UAB ,,Natanga ir Rovisa"
mdsos perdirbimo cecho pastatai su priklausiniais ir visa reikalinga inZiperine infrastruktlra. Esami
pastatai ir infrastruktDra numatomi pritaikyti planuojamos gyvuliq skerdltklos reikmems. Artimiausia
tankiai apgyvendinta teritorija - Balsiq gyvenviete (286 gyventojpi 2011 m. duomenimis),
artimiausios gyvenvietes sodybos nuo PUV teritorijos nutolusios apie 2,4 km pietq kryptimi.
Ardiausiai esandios ugdymo istaigos yra Silaleje, apie 6 km pietq kr!'ptimi. Ardiausiai esandios
sveikatos prieZilros istaigos - VSI Silales PSPC Tlbiniq procedurinis $abinetas , 3,3 km pietrydiq
kryptimi, ir Nevodiq med. punktas, esantis 3,4 km vakary kryptimi. Re{reaciniq teritorijq vietoveje
nera (PAV Atrankos informacijos II slqtrius l8 punktas).

PUV teritorija nepatenka i saugomq teritorijq ribas. Artimiarlsios saugomos teritorijos:
Pagramandio regioninis parkas, esantis 7,2km atstume pietrydiq krypti{ni nuo PUV teritorijos ir jo
ribose esantis Akmenos kra5tovaizdZio draustinis. Del didelio atstumo PUV netures jokio poveikio
saugomoms teritorijoms.

6. Priemonds numatomam reikimingam neigiamam poveikiui aplinkai i5vengti arba
uZkirsti jam keli4.

6.1. Teritorijoje nebus atvirq meSlo kaupimo irenginiq. Skyst{sis meSlas bus kaupiamas
sandariame dengtame rezervuare.

6.2. Bendrove statybq metu laikysis rekomendacijq dirbant su tiiuk5m4 skleidZiandia darbq

iranga: nedirbti Svendiq ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti yakaro (18:0012:00 val.) ir
nakties (22:00 - 06:00 val.) metu. Taip pat pagal galimybes rinksiq tylesng statybos darbams
naudojam4 irangq, tylesnius darbo metodus (pvz. suderins kelias triuk5mi{rgas operacijas vienu metu).

6.3. Numatlti priemones tepalq i5 mechanizmq surinkimui avarifriq i5siliejimq atveju, todel
statybos metu turi btti laikomos naftos produktus absorbuojandios medZiagos (pjuvenos, smdlis),
specialiis konteineriai tepalq surinkimui.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvad4.
7.1. PtlV atitinka Silales rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendinius. Pagal

Silales rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano (2016 m.) funkQiniq prioritetq sprendinius,



planuojamos skerdyklos vieta patenka i potencialios pletros teritorijos vefslo, pramones, logistikos ir
kitoms reikmdms, (iSskyrus gyvenamEj4) statiniq statybai".

7.2. Statybq metu susidarysiandios atliekos bus tvarkomos vadoVaujantis Statybiniq atliekq
tvarkymo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio men.
29 d. isakymu Nr. Dl-637 ,,Del statybiniq atliekq tvarkymo taisykliq patvirtinimo" ir Atliekq
tvarkymo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos mifristro 1999 m.liepos 14 d.

isakymu Nr. 217 ,,Del atliekq tvarkymo taisykliq patvirtinimo".
7.3. PUV metu susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal A,ltliekq tvarkymo taisykles,

perduodamos pagal sutartis atliekas tvarkandioms imondms, kurios yra repistruotos atliekq tvarkytojq
valstybiniame registre.

7.4. Atlikus triuk5mo sklaidos analizE,,CADNA 4.6" programq Saketu, nustatyta. kad PUV
nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,Triuk5mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomenines paskirties pastatuose bei jq aplinkoje", patvirtintoje Lietlrvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. isakymuNr. Y-604,,DeI Lietuvos higienos normos HN
33:2011 ,,Triuk5mo ribiniai dydLiai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose bei jq

aplinkoje" patvirtinimo", nustatytq didZiausiq leidZiamq triukSmo ribiniq dydZiq gyvenamuosiuose
bei visuomeninds paskirties pastatuose bei jq aplinkoje, del ko poveikis visuomends sveikatai
nenumatomas.

7.5. Gamybines, buitines ir pavir5inbs nuotekos bus tvarkomos istatymq nustatyta tvarka.
Gamybines nuotekos i aplink4 bus i5leidZiamos tik i5valytos iki leidZiartrq koncentracrjq. Pavir5ines
(lietaus) nuotekos nuo visos teritorijos ploto ir pastattl stogq bus apval[mos pirminiame smelio ir
dumblo nusodintuve ir naftos absorbciniame filtre ir po valymo iSleidZiainos i aplink4. Jq tvarkymas
atitiks Pavir5iniq nuotekq tvarkyrno reglamento, patvirtinto Lietuvos Regpublikos aplinkos ministro
2007 m. balandZio 2 d. isakymu Nr. D1-193 ,,Pavir5iniq nuotekq tvarkynrlo reglamento patvirtinimo",
reikalavimus.

7.6. PUV teritorija nepatenka ir nesiriboja su Europos ekolqginio tinklo Natura 2000
teritorijomis ir jq ribomis.

7.7. fvertinus PUV viet4, PUV poveikis biologinei ivairovqi, natDraliems biotopams,
artimiausioms gamtinems, materialinems ir kultlros paveldo vertylems, nenumatomas. Pagal
Saugomq ruSiq informacines sistemos duomenis, nagrinejamame plote i4 jo apylink6se ndra fiksuota
jokiq saugomq r[Siq buvimo faktq.

7.8. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas - Nacionalinio visuornenes sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Taurages departamentas 2018-07-05 raite Nr. (7-Il 14.3.5)2-29319
nurod6, kad PUV poveikio aplinkai vertinimo atlikti nereikia, tadiau butlna nustatyti ir iteisinti SAZ
ribq dydiplanuojamam objektui skerdyklai del galimos tar5os.

7.9. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas - Kultlros paveldo dlepartamentas prie Kulturos
ministerijos Tauragds skyrius 2018-06-28 ra5tu Nr. (1.29.-T)2T-185 ir[formavo, kad PUV veiklai
pastabq ir pasifilymq neturi. Kiti pagal PAV istatymo 6 straipsnio 5 dall'lie nustatytq kompetencij4 ir
7 straipsnio 6 dalyje nustaty.t4 tvark4 PAV subjektai ir visuomend nepateike pastabq ar pasillymq del
atrankos informacijos ir (ar) PIJV.

8. Priimta atrankos i5vada.
AtsiZvelgiant i i5destytus motyvus bei priemones, numatomarfr reikSmingam neigiamam

poveikiui aplinkai i5vengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuqjamos lkines veiklos PAV

istatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos iSvada: pagal atrankos i5vadai pateikt4 informacij4
UAB ,,Idavang" planuojamai fikinei veiklai - gyvuliq skerdyklos irengirlro MaZrimq k. 8, Silales r. -

poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.



9. Nurodoma atrankos i5vados apskundimo tvarka.
Si atrankos i5vada per vien4 menesi nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali buti skundZiama

Lietuvos administraciniq gindq komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vihlius) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniq gindq nagrinejimo tvarkos istatymo nuslatyta tvarka arba Vilniaus
apygardos administraciniam teismui (Zygimantq g. 2,01102 Vilnlus) Lietuvos Respublikos
administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka per vien4 menesi nuo Sio sprendimo iteikimo
dienos.

Direktoriaus igaliotas
Aplinkos apsaugos agentlros
direktoriaus pavaduotoj as

Vytautas Kru3inskas

Rlta Ramonait€, tel. (8 46) 410456, el.p.ruta.ramonaite@aaa.am.lt
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