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ATRANKOS IŠVADA 

dėl „Pieno ūkio Daukniūnų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. išplėtimas ir modernizavimas“  

 poveikio aplinkai vertinimo 
(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)  

 

1. Informaciją pateikė – Panevėžio rajono Daukniūnų žemės ūkio bendrovė, Sodų g. 8, 

Daukniūnų k., Panevėžio sen., LT-38361 Panevėžio r. 

 Informaciją rengė - VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba,  Stoties g. 5, 

Akademija, LT-58343 Kėdainių r., tel.: (8 347) 37019, faks. (8 347) 37026, el.p: 

rimantas.lukosevicius@lzukt.lt. 

 

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (organizatorius) – Panevėžio rajono Daukniūnų 

žemės ūkio bendrovė, įm. k. 168577867, adresu Sodų g. 8, Daukniūnų k., Panevėžio sen., 

Panevėžio r., tel.: (8 45) 557141, el. p.: kestutis.pov@gmail.com. 

 

3. Planuojama ūkinė veikla –  Pieno ūkio išplėtimas ir modernizavimas. 

  

 



 

        4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Daukniūnų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. 

savivaldybėje. Sklypo kadastrinis Nr. 6611/0004:206, plotas – 15,9248 ha. Žemės sklypo 

pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Gretimybės: rytuose respublikinės reikšmės asfalto 

dangos kelias Berčiūnai - Mikoliškis bei žvyro dangos įvažiavimo į fermą kelias; pietuose – 

bendrovės technikos gamybinis centras, o toliau už 0,46 km nuo fermos – Daukniūnų gyvenvietė; 

vakarinėje pusėje už žvyrkelio - už 0,12 km nuo planuojamo statyti tvarto teka upelis Lokupė. 

Artimiausios gyvenamosios zonos atstumai nuo planuojamų statyti pastatų iki sodybų: pietuose už 

0,28 km, į rytus – už 0,12 km, rytuose į šiaurę už 0,14 km, šiaurės rytuose už 0,25 km ir šiaurės 

vakaruose už 0,15 km. Žemės sklypas nepatenka į saugomas (tame tarpe „Natura 2000‘) ar 

rekreacines teritorijas ir jame istorinių, kultūrinių, archeologinių bei gamtinių vertybių nėra. 

Artimiausios saugomos teritorijos: pietryčiuose už 1,64 km Sanžilės kraštovaizdžio draustinis, 

vakaruose už 11 km – Naudvario botaninis draustinis ir pietuose už 12 km Krekenavos regioninis 

parkas.  

 

 5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – Daukniūnų žemės ūkio bendrovė - 

esamas galvijų kompleksas, kurio  pagrindinė vykdomos veikla – pienininkystė. Bendrovėje 

laikoma 430 vnt. melžiamų karvių ir įvairaus amžiaus prieauglio. Laikomų galvijų skaičius sudaro 

732,2 SG.  

Pieno ūkio išplėtimo ir modernizavimo projektas planuojamas esamoje gamybinių pastatų 

teritorijoje. Vykdant modernizavimo programą  numatomi statybos darbai: 

- 500 vietų karvių tvartas; 

- 250 vietų karvių tvartas; 

- Veršiavimosi skyrius su veršide; 

- 368 vietų prieauglio tvartas; 

- Skystojo mėšlo kauptuvai 3 vnt.; 

- Jungiamieji koridoriai. 

Rekonstruojama: 

- Melžykla; 

- Pagalbinių patalpų blokas. 

Po modernizacijos bendrovėje planuojama laikyti iki 1050 vnt. melžiamų karvių bei 1092vnt. 

įvairaus amžiaus prieauglio, kas sudarys 1567 SG. Projektuojamas metinis karvių produktyvumas 

9000 kg pieno, kurio per metus ūkyje planuojama primelžti 7200 tonų. Projektuojamose karvidėse 

numatomas besaitis karvių laikymas su poilsio boksais. Veršiavimosi skyriuje numatomi ištisai 

kreikiami gardai. Prieauglio tvarte numatomas grupinis prieauglio laikymas ant keičiamo kraiko. 

Galvijai šeriami mobiliais pašarų dalintuvais, girdomi iš automatinių girdyklų, karvės melžiamos 

lygiagretaus tipo melžimo aikštelėje. Skystasis mėšlas iš karvidžių šalinamas transporteriais, 

bandotakis ir priemilžio gardas plaunami. Iš veršiavimosi skyriaus tirštasis (kraikinis) mėšlas 

šalinamas traktoriais krautuvais. Skystojo mėšlo rezervuarų naudingoji talpa turi būti ne mažesnė 

kaip 22 028,45 m
3
 (Skaičiuojant įvertinta skysto mėšlo rezervuaruose kaupiamos srutos, gamybinės 

nuotekos iš karvių tvarto ir pagalbinių patalpų, nuotekos nuo veršelių pieno girdimo metu, nuotekos nuo 

srutovežių pakrovimo aikštelės, paviršinės nuotekos nuo rezervuarų aptarnavimo aikštelių, diendaržių bei 

buitinės nuotekos). Skystojo mėšlo kaupimui numatyti esami rezervuarai 2x3768 m
3
 naudingos 

talpos. Likusiam skystojo mėšlo kiekiui 14 492,45 m
3
 projektuojami trys 6 m aukščio monolitinio 

gelžbetonio rezervuarai po 4835 m
3
 naudingos talpos. Bendras tirštojo mėšlo tūris per 6 mėn. 

susidarys 3 622,7 m
3
. Aikštelės tipo tirštojo mėšlo mėšlidės bendras plotas – 1458 m

2
. Įvertinus 

tirštojo mėšlo krūvos aukštį (2,5 m), mėšlidės pakanka kaupti per 6 mėn. susidariusį tirštąjį mėšlą. 

Abiejų frakcijų mėšlas naudojamas laukų tręšimui. Teorinis plotų poreikis visam sukaupiamam 

mėšlo kiekiui paskleisti yra 922 ha. Bendrovė deklaruoja apie 1639,79 ha žemės ūkio naudmenų, šis 

dirbamų žemių kiekis yra pakankamas tręšimui. Siekiant įvertinti karvių fermos poveikį aplinkos 

orui atlikti gyvulių laikymo tvartų ir mėšlo kaupimo įrenginių išmetamų teršalų skaičiavimai pagal 

Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodiką (EMEP/COLONAIR 

Atmospheric emission inventory quidbook). Aplinkos oro užterštumo ribinių verčių viršijimų nei 

vienam teršalui nenustatyta.  



 

Ūkinės veiklos metu bei statybos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos atliekų tvarkymą 

reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

         5
1.

. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

teritorijoms reikšmingumas – planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas nebus susijęs su 

įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis, todėl ūkinės veiklos poveikio 

reikšmingumo Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas. 
 

6. Pastabos ir pasiūlymai. 

1. Apie atrankos išvadą planuojamos ūkinės veiklos organizatorius arba poveikio aplinkai 

vertinimo dokumentų rengėjas privalo nedelsiant pranešti visuomenei, vadovaudamasis 

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

procese tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. Įsakymu Nr. D1-370  

(su vėlesniais pakeitimais). Užsakovas turi raštu informuoti atsakingą instituciją, kaip buvo 

informuota visuomenė bei pateikti su visuomenės informavimu susijusių skelbimų kopijas. 

          2. PŪV metu bei statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos atliekų tvarkymą 

reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir perduodamos atliekų tvarkytojams. 
 

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą. 

        1. Projektas bus įgyvendinamas veikiančiame komplekse esamoje gamybinių pastatų 

teritorijoje, projektuojami statiniai bus prijungiami prie esamų inžinerinių tinklų. 

        2. Bus įdiegtos moderniausios gyvulių laikymo, šėrimo, mėšlo tvarkymo technologijos, 

mažiausiai veikiančios aplinką. 

        3. Įvertinus esamus ir planuojamus taršos šaltinių išmetamus teršalus, nustatyta, kad už 

gamybinės teritorijos ribų oro teršalų koncentracija neviršija ribinių verčių. 

        4.  Modernizavus ūkį, bus papildomai sukurtos 5 darbo vietos. 

        5. Planuojamai ūkinei veiklai vykdyti planuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

parama. 

 

8. Priimta atrankos išvada. 

Planuojamai ūkinei veiklai – „Pieno ūkio Daukniūnų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. 

išplėtimas ir modernizavimas“ - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

 
 Ši atrankos išvada gali būti persvarstoma Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka arba skundžiama Vilniaus apygardos administraciniam teismui 

(Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) arba Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-

01402 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos. 

 

 

 

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento 

Panevėžio skyriaus vedėjas Raimondas Palionis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zita Vaitiekūnienė, tel. (8 45) 514481, el. p. zita.vaitiekuniene@aaa.am.lt 

 


		2014-12-05T13:00:29+0200




