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ĮVADAS
Poveikio aplinkai vertinimas – tai konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio
aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad
atsakinga institucija, priimanti sprendimą dėl veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, disponuotų
informacija apie galimą reikšmingą tos veiklos poveikio aplinkai ir šio poveikio sumažinimo galimybes
bei būtų susipažinusi su visuomenės nuomone.
PAV procedūros turi būti integruotos į bendrą planavimo ir projektavimo procesą ir atliekamos
gana ankstyvame šio proceso etape, kai dar įmanoma išvengti neigiamo poveikio aplinkai ar numatyti jo
sumažinimo priemones. ŽŪK ,,AgroAves group“ planuoja ūkinę veiklą, kuri bus vykdoma Žiežmarių m.,
Žiežmarių seniūnija, Kaišiadorių r. sav.
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme aplinka apibūdinama kaip gamtoje
funkcionuojanti visuma tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršius ir gelmės, oras, vanduo,
dirvožemis, augalai, gyvūnai, organinės ir neorganinės medžiagos, antropogeniniai komponentai) bei juos
vienijančios natūraliosios ir antropogeninės sistemos.
Taigi labai svarbu suvokti, kad PAV proceso metu nagrinėjamas ne tik poveikis gamtinei, bet ir
žmogaus sukurtai aplinkai, įskaitant žmonių sveikatą ir socialinę, kultūrinę bei ekonominę gerovę.
Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais PAV
procesą bei jo dalyvių tarpusavio santykius. Svarbiausias jų – Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965, Žin., 1997, Nr.65-1553, Žin.,
1997, Nr.96-2428, Žin., 2000, Nr.39-1092,

Žin., 2005, Nr. 84-3105; Žin., 2008, Nr. 81-3167 ; Žin.,

2010, Nr. 54-2647; Žin., 2011, Nr. 77-3720; Žin., 2013, Nr. 64-3177; Žin., 2013, Nr. 76-3835; TAR
2016-04-26, i. k. 2016-10411).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita parengta vykdant LR
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus ir vadovaujantis 2005 m.
gruodžio 23 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-636 patvirtintais ,,Poveikio aplinkai vertinimo
programos ir ataskaitos rengimo nuostatais“ (Žin, 2006, Nr. 6-225; Žin., 2008, Nr. 79-3138, Žin., 2010,
Nr. 54-2663, Žin, 2010, Nr. 89-4729) bei atsižvelgiant į objekto veiklos specifiką.
Poveikio aplinkai vertinimo tikslas:


nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos –
paukštienos perdirbimo įmonė- poveikį visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui,
žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, materialinėms
vertybėms ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių komponentų tarpusavio sąveikai;



nustatyti ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje
vietoje.
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1. BENDRIEJI DUOMENYS
ŽŪK ,,AGROAVES GROUP“

Užsakovas
Adresas, telefonas, faksas

Kontaktinio asmens vardas, pavardė,
pareigos

Vinco Kudirkos g. 22, LT-01113, Vilnius
Įmonės kodas: 302773568
Mob. tel.: 868617813, 8 698 02222
El. paštas: agroavesgroup.slh@gmail.com
ŽŪK ,,AGROAVES GROUP“ direktoriaus
pavaduotojas Henrikas Ragauskas

PAV rengėjas
Įmonės pavadinimas

UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“
S. Žukausko 33-53, LT-09129 Vilnius
Tel. 8 5 278 9595,
Faks. 8 5 277 8195
el.paštas: ignas@rachel.lt

Adresas, telefonas, faksas

Kontaktinio asmens vardas, pavardė,
pareigos

Direktorius Julius Ptašekas

Vertinama numatoma ūkinė veikla – viščiukų/broilerių viščiukų broilerių skerdimas ir paukštienos
mėsos ir mėsos produktų gamyba ekonominės veiklos rūšies klasifikatorius (EVRK 2 RED.)
Sekcija
C

Skyrius

Grupė

Klasė

Poklasis

Pavadinimas
Apdirbamoji gamyba
Maisto produktų gamyba

10

Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos
produktų gamyba

10.1
10.13

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

Planuojama ūkinė veikla – paukštienos perdirbimo įmonė. Numatoma įrengti paukščių skerdyklą,
paukštienos išpjaustymo padalinį, paukštienos iškaulinimo padalinį, mechaniškai atskirtos mėsos gamybą,
šaltuosius sandėlius, skirtus produkcijos laikymui iki produkcijos realizavimo. ŽŪK ,,AGROAVES
GROUP“ planuoja ūkinę veiklą, nuosavybės teise jiems priklausančiame sklype Žiežmariuose, Žiežmarių
seniūnijoje, Kaišiadorių rajono savivaldybėje.
Planuojama, kad įmonėje viena pamaina dirbs 178 darbuotojai 254 darbo dienas metuose (5
darbo dienas per savaitę, nuo 7 val. iki 19 val.). Pamainos trukmė 8 val., tačiau pamainos atskiruose
padaliniuose “persistumia“.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V586 įsakymu ,,Dėl Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10732) 4.1.p. Mėsos ir mėsos produktų gamyba, perdirbimas ir
konservavimas taikoma 500 m sanitarinė apsaugos zona (4.5.p. Skerdyklos – 300 m sanitarinė apsaugos
zona). Atsižvelgus į įmonės planuojamas gamybos mastus bei technologiją sanitarinė apsaugos zona bus
tikslinama.
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1 pav. Preliminarus pastatų išdėstymas sklype
Atlikus reikalingas procedūras ir gavus leidimus ūkinei veiklai pradėti, numatomas statybos
periodas apie 12 mėn. (po visų reikalingų leidimų gavimo). Eksploatacijos trukmė: apie 50 metų.
Numatoma eksploatacijos pradžia – 2019 m. I ketvirtis. Planuojama, kad pradėjus vykdyti ūkinę veiklą,
vykdytojas jos nestabdys.
1.1 lentelė. Duomenys apie gaminius (produkciją)
Pavadinimas (asortimentas)
1
Broileriai (pilnai mechanizuota ir
automatizuota paukščių skerdykla)

Mato vnt., t, m3, vnt. ir kt.
2

Paukštiena

t

vnt.

Kiekis
3
6000 per val.
(Iki 12 mln. per metus⃰)
90,6 per pamainą
(iki 23012,4 per metus⃰)

⃰ 254 darbo dienos metuose. Atsižvelgę į tai, kad maksimalus skerdimo linijų apkrovimas 6000 vienetų broilerių per valandą, o
planuojama skersti po 8 val. per diena bei 5 d per savaitę, tai (6000 vnt. x 8val) x 254d=12 192 000vnt/met. Tačiau praktiškai
planuojama, kad bus paskerdžiama iki 12 mln. vnt. broilerių per metus, nes ne visą laiką linijos dirbs maksimalių rėžimu 1.

Darbo pamaina 12 val. Pamaina truks 8 darbo valandas, tačiau dėl technologinio proceso ypatumų
atskirų gamybų laikas nusitęs. Pavyzdžiui, paukštienos atšaldymas, kuriame žmonės nedalyvauja, užtruks
2 valandas. Skerdenų pjaustymą, iškaulinėjimą ir kitus procesus bus galima vykdyti tik po atšaldymo
proceso. Taip visa procesų technologinė grandinė išsitęs ir užims 12 darbo valandų.

1

2017 m. rugpjūčio 14 d. atliktas PAV ataskaitos papildymas pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Kauno departamento 2017-06-21 Nr. 2.2-3429(16.8.4.2.11) pateiktas pastabas.
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1.2 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas
3

Nr.

Kuro/Energetiniai ištekliai

Kiekis per metus

Mato vnt: t; MWh; nm

Tiekėjai

1.

Elektra

1828,8

MWh

AB „Energijos skirstymo
operatorius“ (trumpiau –
ESO)

106,1

t

Gamtinių dujų tiekėjai

2.

Planuojama naudoti
gamtines dujas, kurių trasa
praeina Žiežmariuose

2 arteziniai, giluminiai
gręžiniai (nuosavų)
AB ,,Lukoil“ ar kita

3

3.

Vanduo*

145600

m

4.

Automobilių kuras

34,4

t

* Planuojama naudoti apie 60m³ per valandą (8 val). Likusias 4val. turėtų naudoti po 20m³. Iš viso turėtų būti 560m³ per parą,
tai per metus (254-260 darbo dienų) – 145600 m3.

Elektros energiją planuojama vartoti technologiniuose bei pagalbiniuose įrengimuose, objekto ir jo
teritorijos apšvietimui bei įmonės buities aptarnavimo reikmėms. Elektros energija iš Lietuvos energetinės
sistemos tinklų. Energijos tiekimui bus panaudota: greta esančios elektros energijos perdavimo linijos
(reikės iki 3000 kW galios). Dujų tiekimo linija – garo tiekimui bei patalpų apšildymui (iki 2000 kW
galios). Statiniai ir įrenginiai bus prijungti prie planuojamų inžinerinių tinklų.
1.3 lentelė. Energijos gamyba
Energijos rūšis
1
Elektros energija, kWh
Šiluminė energija, kWh

Planuojama pagaminti
2
-

Lentelė nepildoma, nes planuojama ūkinė veikla energijos negamins.
Paukščių apdorojimo technologiniai įrenginiai numatyti apdoroti broilerius, kurių minimalus
gyvasis svoris 2,1 kg, o maksimalus gyvasis svoris 2,9 kg. Numatyta, kad į planuojamos ūkinės veiklos
pajėgumus 6000 vnt./val. (48 000 vnt./pamainą). Vertinama, kad vidutinis gyvasis svoris 2,5 kg, tokiu
atveju 120 t/pamainą. Numatoma, kad įmonė dirbs 254 darbo dienas per metus, tai susidaro apie 30
tūkst.t/metus gyvojo svorio.
1.4 lentelė. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus
Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir ženklinimas 1
Žaliavos, cheminės
medžiagos ar preparato Kiekis per metus (t) Kategorijos
Pavojaus nuoroda Rizikos fazės, saugumo fazės
pavadinimas
pavadinimas
Paukščiai gyvąja mase

30 480

nepavojinga

-

Amoniakas*

8

pavojinga

-

2.4

pavojinga

Xi (dirginanti)

Ch.medž.dezinfekcija**:

-

R20/22; R34; R42/43; S13;
S23; S26; S36/37/39; S42; S45;
S51.

Pastaba. 1 – pagal Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 36-987) ir Pavojingų cheminių medžiagų
ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu
Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501).
⃰ Amoniakas bus naudojamas kaip šaldymo agentas. Juo užpildomi vamzdynai ir papildoma talpa (resyveris), esanti išorėje, už pastato sienos.
Amoniakas atgabenamas spec. autotransportu ir supumpuojamas į resyverį.
** Saugos duomenų lapai pridedami prieduose.
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1.5 lentelė. Žaliavų ir papildomų cheminių medžiagų ar preparatų saugojimas
Eil.
Nr.
1

Žaliavos, cheminės medžiagos ar
preparato pavadinimas
2

Transportavimo
būdas
3

Kiekis, saugomas
vietoje, max
4

1.

Paukščiai gyvąja mase

Spec.transportas

11 tonų paukščių
gyvąja mase

Spec.transportas

6-8 t

Lengvasis
automobilis

0,2 t*

2.

3.

Amoniakas

Ch.medž.dezinfekcija

Saugojimo būdas1
5
Gali būti sandėliuojama
dviejų transporto
priemonių konteineriuose.
Saugoma specialioje
horizontalioje talpoje,
pastato išorėje.
Speciali patalpa

*Cheminių medžiagų maksimalus kiekis saugomas teritorijoje skirtas vieno mėn. reikmėms

1.6 lentelė. Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir preparatus
Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir
ženklinimas1
Sudėtis
Pavojaus
Kategorija
Rizikos frazės
nuoroda
2
3
4
5
6
R20/21/22;R34;R37;R
Aldehidas;
36/38;R40;R43;S2;S13
Ch.medž.dezinfekcija
Ketvirtinio
2,4
pavojinga
Xi (dirginanti)
;S20;S21;S26;S28;S36;
amoniako
S37;S38;S39;S42;S45;
junginiai
S51
Pastaba. 1 – pagal Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą ir Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų
klasifikavimo ir ženklinimo tvarką.
Tirpiklių turinčios
cheminės medžiagos ar
preparato
pavadinimas
1

Kiekis
per
metus (t)

1.7 lentelė. Tirpiklių turinčių cheminių medžiagų ir preparatų saugojimas
Eil.
Nr.
1
1.

Žaliavos, cheminės medžiagos ar
preparato pavadinimas
2
Ch.medž.dezinfekcija

Kiekis, saugomas
vietoje, t
3
0,2

Saugojimo būdas
4
Plastikinė, uždara gamyklinė pakuotė

2. TECHNOLOGINIAI PROCESAI
Broilerių mėsos ir jos produktų gamyba apima du etapus: pirminį ir antrinį perdirbimą.
Pirminis perdirbimas skirtas broilerių mėsai paruošti ir apima šiuos technologinius etapus: viščiukų
broilerių priėmimą, pjovimą, pešimą, skrodimą ir vidaus organų pašalinimą bei jų apdorojimą, skerdenų ir
subproduktų atšaldymą, rūšiavimą, kalibravimą, skerdenų
ir subproduktų pakavimą, svėrimą,
ženklinimą (sušaldymą, jei reikia) ir sandėliavimą. Antrinis (tolimesnis) mėsos perdirbimas naudojamas
gaminti pusfabrikačius arba paruoštus vartoti maisto produktus. Jis apima šiuos etapus: žaliavų
priėmimą, smulkinimą (jei reikia), priedų , prieskonių įterpimą (gali būti maišymas, masažavimas,
injektavimas, paniravimas ir kt.), formavimą (jei reikia), paruoštiems vartoti gaminiams — terminį
apdorojimą ir atšaldymą, visiems gaminiams - pakavimą, svėrimą, ženklinimą ir sandėliavimą. Įmonėje
planuojama įdarbinti 178 dirbančiųjų. Į šį skaičių įeina cechą aptarnaujančių skyrių darbuotojai ir cecho
administracija.

10

Paukščių apdorojimo technologiniai įrenginiai numatyti apdoroti broilerius, kurių minimalus
gyvasis svoris 2,1 kg, o maksimalus gyvasis svoris 2,9 kg. Numatyta, kad į planuojamos ūkinės veiklos
pajėgumus 6000 vnt./val. (48 000 vnt./pamainą). Vertinama, kad vidutinis gyvasis svoris 2,5 kg, tokiu
atveju 120 t/pamainą. Numatoma, kad įmonė dirbs 254 darbo dienas per metus, tai susidaro apie 30
tūkst.t/metus gyvojo svorio.
Įmonėje numatyta modernios automatinės paukščių priėmimo, pjovimo ir apdorojimo linijos,
skirtos viščiukų broilerių perdirbimui. Skerdimo planuose numatyta apdoroti apie 31 tūkst., tonų
broilerių gyvu svoriu per metus. Planuojama, kad skerdimo linijos vidutinis metinis pajėgumas bus
išnaudojamas l00%. Pajėgumo išnaudojimas paskaičiuotas vienos pamainos darbui. Antra pamaina bus
skirta rangos ir patalpų sanitariniam-higieniniam paruošimui bei inžineriniam techniniam aptarnavimui.
Paukščių skerdykloje per vieną darbo pamainą numatyta vidutiniškai paskersti ir pilnai apdoroti
iki 48 tūkst., viščiukų broilerių. Gyvąja mase, tai sudarys 120 tonų paukštienos arba 84,6 tonos pilnai
skrostų viščiukų broilerių ir 6 tonas subproduktų2.
Produkcija bus sandėliuojama vietoje – šaltuosiuose sandėliuose iki išvežimo. Šaltuosiuose
sandėliuose temperatūra bus dvejopa: vienų kamerų bus nuo minus 2°C iki plius 4°C, kitų kamerų bus
nuo minus 18°C iki minus 20ºC. Maksimalus paukštienos laikymo kiekis iki 1000 t. Produkcija bus
realizuojama Lietuvos ir užsienio rinkose.
I.PAUKŠČIŲ SKERDIMO GAMYBOS PROCESO APRAŠYMAS
Viščiukų
broilerių
priėmimas,
pjovimas,
apdorojimas, atšaldymas, pakavimas,
svėrimas, ženklinimas ir sandėliavimas bus atliekami šiuose skyriuose ir padaliniuose:
1. paukščių priėmimo skyrius;
2. pjovimo ir pešimo skyrius;
3. skerdenų skrodimo ir vidaus organų pašalinimo skyrius;
4. skerdenų atšaldymo kamera;
5. rūšiavimo, pakavimo, svėrimo ir ženklinimo skyrius; paukštienos subproduktų apruošimo
skyrius;
6. paukštienos sandėlis.
1. Paukščių priėmimo skyrius
Paukščių transportavimui bus
naudojama gyvų paukščių transportavimo ir priėmimo
pjovimo konteinerinė dėžių sistema. Į priėmimo patalpą gyvi viščiukai broileriai bus pristatomi dėžėse,
kurios bus sudėtos į specialius kelių aukštų konteinerius.
Iš paukščių auginimo ūkio konteinerius su paukščiais atveš automobiliai su priekabomis. Kad
žinoti broilerių gyvąją masę, prieš patenkant į patalpą, numatoma paukščius sverti. Paukščiai bus sveriami
taroje, pastačius ant svėrimo platformos. Iškrovus paukščius bus sveriama transporto priemonė su tara.
Bruto ir taros svoriai fiksuojami, paskaičiuojant paukščių gyvąjį svorį.
Analogiška sistema naudoja visose Vakarų Europos skerdyklose. Konteinerinė gyvų paukščių
priėmimo sistema leidžia išsaugoti paukščius esant ilgesniems transportavimo atstumams. Naudojant
tokio sistemą būna mažiau traumų, lengviau ir sparčiau vykdomas paukščių gaudymas, pagerėja auginimo
2

2017 m. rugpjūčio 14 d. atliktas PAV ataskaitos papildymas pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Kauno departamento 2017-06-21 Nr. 2.2-3429(16.8.4.2.11) pateiktas pastabas.
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zonos ir transportavimo priemonių sanitarinis stovis, galima sukaupti didesnį paukščių kiekį ir išvengti
prastovų. Iškrauti paukščiai dėžėse ant transporterio bus transportuojami į kabinimo zoną, kurioje
darbininkai ims iš dėžių viščiukus broilerius už raginės kojų dalies (pėdos) galva žemyn ir nugara į
darbininą ir užkabins už pėdų į skerdimo linijos konvejerio specialių pakabų kilpas. Labai svarbu
atsargiai ir teisingai kabinti paukščius į pakabas, kad išvengti įvairių pažeidimų, tokių kaip sparnų, kojų
lūžiai ir kt. tolimesniuose procesuose.
2. Pjovimo ir pešimo skyrius
Šio skyriaus patalpoje bus atliekamas viščiukų broilerių svaiginimas, pjovimas, nukraujinimas,
plikinimas, pešimas, galvų ir pėdų pašalinimas. Visos išvardintos operacijos atliekamos, paukščio
skerdenai kabant pirmojo konvejerio pakabose. Pirmojo konvejerio greitis bus reguliuojamas nuo 0 iki
6000 vnt./val. į pjovimo ir pešimo skyrių sukabinti pakabose paukščiai pateks pro angą sienoje.
Konvejeris toliau neš paukščius į svaiginimo aparatą. Svaiginimo aparate esanti vonia atsukus vandens
čiaupą pripildoma vandens iki vonioje nustatyto lygio. Vandens lygis palaikomas automatiškai.
Kiekvieną kartą pradėjus darbą rankiniu būdu reguliuojamas svaiginimo įrenginio aukštis, kad
vanduo apsemtų broilerio galvą. Elektros šoko intensyvumas reguliuojamas rankiniu būdu pradėjus darbą
ir jei reikia darbo metu. Elektros smūgio jėga turi būti tokia , kad pilnai apsvaigintų paukštį ir pašalintu jo
aktyvumą. Svaiginimo parametrai nustatomi vadovaujantis ES teisės aktų pjaunamų ir žudomų gyvūnų
gerovės reikalavimais ir turi neviršyti 100 μA srovę vienam paukščiui. Apsvaiginti paukščiai tuoj pat po
apsvaiginimo patenka į pjovimo įrenginį, kuriame diskiniu peiliu paukščio kakle daromas pjūvis.
Pjaunama taip, kad pilnai perpjauti kaklo srityje esančius kraujo indus, bet neperpjauti trachėjos bei
stuburo slankstelių. Prapjovimo kontrolę atlieka apmokytas darbininkas. Nukraujinimas vykdomas virš
nukraujinimo talpos apie 120-160 sek. Kraujas iš šios talpos surenkamas į perpūtimo talpą ir siurblio
pagalba vamzdynais transportuojamas į galutinių gyvūninių produktų (ŠGP) skyriaus žaliavų patalpoje
esančią talpą. Nukraujinti paukščiai transportuojami į nuplikinimo vonią. Vonia sudaryta iš dviejų
analogiškų sekcijų (nešvari ir švari). Prieš pradedant darbą (dvi valandas prieš skerdimą) vonia iki
nustatyto lygmens pripildoma karšto vandens, įrengimų valdymo skyde užprogramuojama reikiama
vandens temperatūra. Proceso metu viščiukai broileriai panardinami į karštą 50-54°C temperatūros
vandenį. Kadangi, konvejeriu išnešant paukščius iš plikinimo vonios, kartu išnešamas ir tam tikras karšto
vandens kiekis, tai, vykdant plikinimo procesą, vonia automatiškai papildoma karštu vandeniu. Plikinimas
trunka apie 160-200 sek. Nuplikinti paukščiai toliau transportuojami į plunksnų pešimo mašinas.
Praeinant pirmąją plunksnų pešimo mašiną, pešimui skirtais guminiais pirštais nupešama apie 50% visų
ant paukščio esančių plunksnų. Praeinant kitas mašinas, nupešamos likusios plunksnos nugaros, galvos ir
kaklo bei sprando srityje. Plunksnų pešimo proceso metu plunksnų nuplovimui nuo skerdenų ir įrangos
plovimui į mašinas pastoviai paduodamas šiltas 20-25°C temperatūros vanduo. Nupeštos plunksnos
vandens srove nuplaunamos į po pešimo mašinomis esantį lataką. Juo plunksnos kartu su vandeniu
nuplukdomos į talpą pusrūsyje, o iš jos, siurblių pagalba transportuojamos į ŠGP skyriaus žaliavų
sukaupimo talpą, skirtą plunksnoms. Po mechaninio plunksnų nupešimo atliekama skerdenų pešimo
kontrolė ir skerdenų netinkančių maistui nuėmimas. Čia dirbantis darbininkas likusias plunksnas pašalina
rankomis. Sekančioje mašinoje nuo skerdenų atskiriama galva ir trachėja. Šią operaciją užtikrina
specialios kreipiamosios, kurių pagalba paukščių galvos nukreipiamos į mašiną. Atskirtos galvos ir
trachėjos nukrenta į sukaupimo bunkerį, iš kurio centralizuotu pneumotransportu perpučiamos į ŠGP
skyriaus žaliavų sukaupimo patalpoje esančią talpą minkštoms atliekoms, arba nukreipiamos į talpą ir
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siurblio pagalba su vandeniu perpumpuojamos į galvų atšaldymo vonią. Atskyrus galvas atliekamas
skerdenų išorės plovimas. Plovimas vykdomas konvejeriui nešant skerdenas pro plovimo mašiną.
Mašinoje sumontuoti purkštukai, kuriais vanduo išpurškiamas ant skerdenų išorės ir skerdenos
apiplaunamos. Skerdimo linijos konvejeryje yra sumontuotas paukščių skerdenų skaitiklis, kuris fiksuoja
pilnas pakabas ir įrengimų valdymo įrangoje rodo paskerstų paukščių kiekį. Skerdimo konvejeriu
skerdenėlių transportavimas baigiamas, joms patekus į pėdų nupjovimo mašiną. Šioje mašinoje
reguliuojamo diskinio peilio (reguliuojamas pėdų nupjovimo aukštis) pagalba nupjaunamos paukščių
pėdos per sąnarį arba iki 2 cm žemiau jo. Nupjovus pėdas, skerdenos automatiniu perkabinimo įrenginiu
perkabinamos ant skrodimo konvejerio pakabų. Šį procesą kontroliuoja apmokintas darbininkas. Likusios
pirmojo konvejerio pakabose paukščių pėdos specialių nukreipiamųjų pagalba išstumiamos iš pakabų.
Pėdos nukrinta į sukaupimo bunkerį arba nukreipiamos į pėdų vonią. Iš sukaupimo bunkerio pėdos
pakliūva į rotacinį smulkintuvą, kurio pagalba sutraiškomos ir paduodamos į atliekų transportavimo
vamzdyną. Juo pėdos vakuumu transportuojamos į ŠGP skyriuje esančias talpas. Jei pėdos renkamos
realizacijai, kreipiamųjų pagalba jos numetamos į pėdų vonią. Pėdų besisukantys sraigtai neša pėdas per
56-62°C temperatūros vandenį ir nuplikomos. Nuplikytos pėdos sraigto pagalba išstumiamos į pėdų
plovimo mašiną, kur atskiriamas pėdų raginis sluoksnis ir nuplautos pėdos surenkamos į plastmasines
dėžes ir transportuojamos į paukštienos subproduktų apruošimo skyrių atšaldymui.
3. Skerdenų skrodimo ir vidaus organų pašalinimo skyrius
Šiame skyriuje atliekamas skerdenų skrodimas, vidaus organų pašalinimas, subproduktų
surinkimas ir apruošimas, skerdenų tualetas, plovimas, perkabinimas ant atšaldymo tunelio konvejerio.
Skrodimo konvejerių pakabos savo forma skiriasi nuo pirmojo konvejerio pakabų. Automatiškai
perkabintas paukščių skerdenas konvejeris neša į kloakos išpjovimo mašiną. Mašinoje skerdenos
fiksuojamos taip, kad peilis galėtų apipjauti kloaką iki reikiamo gylio. Apipjovimo metu peilis ištraukia
apipjautą kloaką su žarnos dalimi taip, kad ši liktų kaboti nugaros pusėje.
Operacijai pasibaigus, peiliai automatiškai apiplaunami vandeniu ir apipučiami suspaustu oru.
Apipjovus kloaką, sekančioje pilvo ertmės prapjovimo mašinoje prapjaunama pilvo ertmė. Sekanti
operacija atliekama besisukančioje vidaus organų išvertimo ir jų perkabinimo ant vidaus organų
išskirstymo konvejerio mašinoje. Mašina išverčia vidaus organus ir už stemplės perkabina į specialius
vidaus organų konvejerio laikiklius. Abu konvejeriai su skerdenomis ir vidaus organais lygiagrečiai
nešami pro veterinarinės sanitarinės apžiūros postą, kur kvalifikuotas darbuotojas apžiūri vidaus organus
ir priima sprendimą apie jų tolimesnį tinkamumą maistui. Įtartinos skerdenos ir vidaus organai nuimami
nuo konvejerio ir papildomai apžiūrimi. Netinkami maistui dedami į atliekų surinkimo talpą. Pakabos su
vidaus organais transportuojamos i vidaus organų išskirstymo mašinas. Išskrostą skerdenų vidaus ertmę
papildomai tikrina apmokinti darbuotojai. Jei randama vidaus organų likučių, jie rankiniu, būdu
ištraukiami ir dedami į tam skirtą talpą arba ant vidaus organų išskirstymo stalo. Darbuotojai nedelsiant
atskiria maistui tinkamus subproduktus, o atliekos dedamos į atliekų surinkimo talpą. Prie veterinarinės
sanitarinės apžiūros posto ir vidaus ertmės stalų surinktos atliekos ir išbrokuotos skerdenos surenkamos į
atliekų surinkimo talpas (200 l vežimėliai ) ir šiose talpose transportuojamos į ŠGP skyrių. Toliau
konvejeris transportuoja skerdenas į vidaus ertmės valymo ir plovimo mašiną. Čia besisukantys grąžtai
išvalo iš skerdenų stemplių ir trachėjų likučius, išplauna skerdenų vidaus ertmę. Šioje mašinoje purkštukų
pagalba išpurškiamas vanduo ir skerdenos apiplaunamos iš išorės. Nuplautos skerdenos patenka į kaklų ir
kaklų odelės nupjovimo mašiną. Kaklai specialių menčių pagalba nugnybiami ir nukreipiami į kaklų
13

surinkimo talpą, iš kurios vandens pagalba transportuojami atšaldymui. Odelės ar jų dalis nupjaunamos
diskiniu peiliu ir krenta į talpą iš kurios vakuumo pagalba perpučiamos į ŠGP skyrių. Paskutinė skrodimo
pakopa - vidaus ertmės kontrolė. Šioje mašinoje vakuumo pagalba iš skerdenų vidaus ertmės atsiurbiami
vidaus organų likučiai ir perpučiami į ŠGP skyrių. Išskrostos skerdenos automatiškai perkabinamos ant
atšaldymo tunelio konvejerio.
4.5. Atšaldymas, rūšiavimas, pakavimas, svėrimas, ženklinimas
Šis skyrius sudarytas iš šių patalpų: skerdenų atšaldymo kameros, rūšiavimo, pakavimo, svėrimo
ir ženklinimo patalpų. Atlikus pilną paukščių skrodimą, skerdenos nukreipiamos atšaldymui. Šis procesas
vykdomas atšaldymo kameroje. Konvejerio greitis iki 6000 vnt./ per valandą. Skerdenas atšaldyti galima
dviem būdais:
1. Sausas — vėsinant šaltame ore. Sausas, kai tunelyje aplinkos temperatūra palaikoma apie 0,5°C (priklausomai nuo skerdenų svorio) ir vanduo nepurškiamas.
2. Drėgnas- vėsinant šaltame ore ir išpurškiant vandenį. Drėgnas, kai tunelyje aplinkos
temperatūra palaikoma nuo -0.5°C iki +1°C ir išpurškiamas vanduo. Išpurškiant vandenį, skerdenos
greičiau atšąla, išorės odos sluoksnis nesudžiūna ir nesuragėja.
Atšaldymo procesas pradedamas, skerdenas sukabinus ant atšaldymo tunelio konvejerio.
Užkabintos skerdenos konvejeriu įnešamos į intensyvaus atšaldymo patalpą, kurioje atšaldymas užtrunka
apie 160±180 min. (priklausomai nuo konvejerio greičio). Skerdenos per šį laiką giliausiuose krūtinės
raumenų sluoksniuose atšąla iki +4°C. Po atšaldymo skerdenos tuo pačiu konvejeriu pro angą sienoje
įnešamos į rūšiavimo, svėrimo, pakavimo ir ženklinimo patalpą. Čia skerdenos perkabinamos ant svėrimo
linijos. Atšaldyta paukštiena patenka į automatinio rūšiavimo ir kalibravimo įrangą, kurios panaudojimas
leidžia sumažinti mėsos kontaktų su žmonių rankomis dažnumą ir taip sumažinti riziką užkrėsti
mikroorganizmais mėsos produktus ir sumažina procese dalyvaujančių dirbančiųjų skaičių. Papildomai
skerdenas apžiūri apmokinti darbininkai .Skerdenos suskirstomos pagal apdorojimo kokybę, raumenų
išsivystymą į A, B ir C klases, vadovaujantis kokybės reikalavimais šviežiai paukštienai. Išrūšiavus
skerdenas pagal klases, konvejeris jas neša pro svėrimo stotelę ir kiekviena skerdena pasveriama.
Pasvertos, pagal užduotą programą, skerdenos automatiškai numetamos į surinkimo talpas. Iš talpų
skerdenas pakavimui ima už kulšelės ir nugaros puse krūtine į priekį deda į specialų lizdą ant pakavimo
pusautomačio (analogiškai veiksmas atliekama pakuojant per piltuvėlius rankiniu būdu). Pakavimo
pusautomatis išstumia ir suformuoja skerdenas maišeliuose taip, kad sparnai ir kojos gerai priglustų prie
liemens. Maišeliai su suformuotomis skerdenomis uždaromi lipnia juostele ir perduodami svėrimui bei
ženklinimui. Skerdenos pakuojamos ir į dideles pakuotes. Į dėžę dedamas įklotas, pakuojamos skerdenos
ir įkloto kraštai sandariai užlankstomi (įklotai gali būti užklijuojami lipniomis etiketėmis). Maišeliuose
supakuotos skerdenos sveriamos ir ženklinamos pakavimo skyriuje, komplektuojama siunta, kuri ritininiu
transporteriu siunčiama į paukštienos sandėlį. Didelės pakuotės sveriamos, ženklinamos ir dedamos ant
padėklų, kurie elektrovežimėliais transportuojami į paukštienos sandėlį. Kiekviena pakuotė ženklinama
pagal maisto produktų ženklinimo reikalavimų taisykles. Pardavimui skirtos A klasės skerdenos
gaminamos šviežios (atšaldytos) (-2; +4)°C ir užšaldytos (-12; -18)°C. Tolimesnei gamybai skirtos
skerdenos imamos iš talpų, sudedamos į didele pakuote plastmasinėje dėžėje, pasveriamos, ženklinamos.
Jei skerdenos skirtos supjaustyti tuomet svėrimo linijos konvejeriu nešamos į išpjaustymui skirtas
surinkimo talpas.
6.Paukštienos sandėlis (produkcijos saugojimas)
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Broilerių auginimo ir perdirbimo technologinėje grandinėje praktiškai nėra technologinių
galimybių kaupti nebaigtos gamybos atsargas. Visa užauginta ar pagaminta produkcija turi būti nedelsiant
perdirbta ir tik po to saugoma. Saugojimo sąlygos priklausomai nuo produkcijos rūšies skiriasi. Skiriasi
saugojimo laikas ir temperatūros režimai. Todėl saugojimo patalpų kokybė ir produkcijos valdymas turi
ypatingos svarbos norint pelningai ir sėkmingai parduoti pagamintą produkciją. Paukštienos produkcija
saugoma šaldytuvuose su skirtingais temperatūros režimais. Numatoma, jog produkcija paukštienos
sandėlyje galės būti saugoma universaliose produkcijos užšaldymo ir saugojimo kamerose. Priklausomai
nuo to, kam skirta produkcija. Kamerose bus palaikoma nuo -2°C iki -20°C temperatūra. Šviežios
paukštienos saugojimui bus įrengtos patalpos, kuriose temperatūra sieks - 2°C iki +4°C. Paukštienos
greitam užšaldymui bus įrengtos kameros, kurių temperatūra sieks - 28°C; -32°C. Švieži (atšaldyti)
viščiukai broileriai bus laikomi ne ilgiau, kaip 5 paras -2 ± +4°C temperatūroje. Sušaldymui ir saugojimui
skirti viščiukai broileriai bus transportuojami į kamerą kurioje, esant intensyviam oro judėjimui, mėsa
užšaldoma per 24 valandas. Užšaldymas baigiamas kai temperatūra raumenyse pasiekia -12°C ar -18°C .
Supakuota sušaldyta paukštiena laikoma kamerose priklausomai nuo technologinio apdirbimo ir
saugojimo temperatūros nuo 1 mėnesio iki 18 mėnesių. Kamerų temperatūrų matavimui ir registracijai
naudojami elektriniai termometrai, kurių duomenys fiksuojami kompresorinės valdymo pulte ir
parodymai registruojami temperatūros matavimų registracijos žurnaluose kas 2 valandos. Produkcijos
transportavimui iš pakavimo skyriaus į paukštienos sandėlį, iš kamerų iki transporto priemonių bus
naudojami pakrovimo iškrovimo darbams elektrokrautuvai, elektrovežimėliai ir transpaletės.
Technologinio proceso kontrolė
1.Skerdenėlių plovimo proceso kontrolė. KT B (kontrolės taškas).
2.Skerdenėlių atšaldymo oru purškiant vandenį kontrolė. KT B.
3.Rūšiavimo ir pakavimo patalpos oro temperatūros kontrolė. KT B.
4.Atšaldyto gaminio saugojimo ir realizacijos laiko kontrolė. KT B.
5.Užšaldymas ir saugojimas. KT B.
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2 pav. Paukščių skerdimo technologinė schema
II. SKERDENELIŲ DALIŲ GAMYBOS PROCESO APRAŠYMAS
Paukščių skerdenėlių dalys numatomos gaminti šių pavadinimų dalių: sparnai (arba dalys);
krūtinėlės su oda; krūtinėlės be odos; užpakaliniai ketvirčiai; priekinis ketvirtis; kulšelės; šlaunelės;
blauzdelės; filė su oda ; be odos; vidinė filė; šlaunelių mėsa (su odele; be odelės); sriubos rinkinys; kaulai;
nugarėlės; riebalinė žaliava; odelės. Skerdenėlių dalių gamybai naudojamos atšaldytos A ir B klasės,
nestandartinės, bet tinkančios maistui viščiukų broilerių skerdenėlės. Skerdenėlių gamybai netinkamos,
blogai nukraujavusios su tamsiomis odos pigmentinėmis dėmėmis ir kraujosruvomis, skerdenėlės.
Skerdenėlių dalys gaminamos atšaldytos (-2 +4°C, užšaldytos (laikyti ne aukštesnėje kaip -12°C) ir
greitai užšaldytos (laikyti ne aukštesnėje kaip -18°C).
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3 pav. Skerdenėlių dalių gamybos technologinė schema
2.1. VIŠČIUKŲ BROILERIŲ IŠPJAUSTYMAS
Išpjaustymo skyriuje numatoma sumontuoti automatine viščiukų broilerių išpjaustymo liniją. Per
valandą bus galima supjaustyti iki 6000 viščiukų boilerių.
2.1.1. Kabinimas
Broileriai į išpjaustymo skyrių transportuojami svėrimo linijos pakabose ir numetami į surinkimo
talpas arba tiesiai ant iškrovimo transporterio. Viščiukus ant konvejerio kabina 3-6 darbininkai,
priklausomai nuo linijos apkrovimo. Pakabos, ant kurių kabinami paukščiai, yra nepriklausomos vienos
nuo kitų. Paukščiai kabinami imant abiem rankom už kojų, nugara į darbininką. Pakabinus, abiem rankom
išlyginami sparnai, kaire ranka atitraukiama kaklo odelė, o dešine ranka pataisomi riebalai. Po to pakabos
su pakabintais broileriais judėdamos konvejeriu, pasisuka 90° ir nukreipiamųjų pagalba užima reikiamą
padėtį prieš išpjaustymo mašinas.
2.1.2. Sparnų nupjovimas
Sparnai mašinų pagalba gali būti supjaustyti į tris dalis: a) galiukai; b) vidurinioji dalis; c) priekinė
sparno dalis arba petelis.
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a. Sparnų galiukų nupjovimas (per pirmą sąnarį)
Į šią mašiną broileriai patenka nugara į mašinos angą. Teisingą paukščio ir sparnų padėtį palaiko
nukreipiamosios ir išilginiai strypai. Sparnų galiukus sąnario vietoje nupjauna mašinoje sumontuoti du
diskiniai peiliai. Nupjauti galiukai surenkami į plastmasines dėžes. Dėžės keičiamos rankiniu būdu,
dedamos ant transporterio ir transportuojamos svėrimui bei ženklinimui. Pasverti sparnų galiukai
siunčiami į sandėlį. Priklausomai nuo viščiukų dydžio, mašinos aukštį, nukreipiamąsias galima reguliuoti.
b. Vidurinė sparno dalis (nupjautas sparno galiukas ir priekinė sparno dalis)
Ši mašina sumontuota po sparų galiukų nupjovimo mašinos. Į ją viščiukai patenka nugaros puse į
mašinos angą. Teisingą viščiuko ir sparnų padėtį mašinoje palaiko nukreipiamosios ir išilginiai strypai.
Patenkant viščiukui į mašiną, sparnai pakliūna tarp dviejų nukreipiamųjų, kurios reguliuoja sparno padėtį,
nupjaunant sparno vidurinę dalį. Šią dalį per antrą sąnarį nupjauna du diskiniai peiliai. Nupjautos
sparnelių dalys surenkamos į dėžes, kurios transporteriu transportuojamos pakavimui, svėrimui.
c. Priekinė sparno dalis (petelis) arba visas sparnas
Ši mašina sumontuota po pirmųjų sparno nupjovimo mašinų. Nupjovus dvi pirmas sparno dalis,
lieka trečia sparno dalis arba petelis. Į šią mašiną viščiukai pakliūna nugaros puse į mašinos angą.
Teisingą viščiuko padėtį mašinoje palaiko kreipiamosios. Konvejeriu judančio viščiuko sparnai arba
peteliai pakliūna tarp dviejų nukreipiamųjų, kurios palaiko sparno padėtį, jiems patenkant tarp diskinių
peilių. Peiliai sparnus nupjauna per peties sąnarį. Nupjauti sparneliai nukrinta ant juostinio transporterio.
Sparnų kokybę tikrina čia dirbantis darbininkas. Sparnai rūšiuojami ir nupešamos likusios pavienės
plunksnos. Išrūšiuoti ir nuvalyti sparnai pakuojami, sveriami, ženklinami. Atsižvelgiant į viščiukų dydį,
visos trys sparnų nupjovimo mašinos gali būti reguliuojamos (aukštis, nukreipiamųjų padėtis).
2.1.3. Kaklo odelės nupjovimas
Mašina sumontuota po sparnų nupjovimo mašinos. Viščiukai į ją pakliūna nugaros puse. Mašinoje
sumontuotas diskinis peilis, kuris nupjauna kaklo odelę. Priklausomai nuo viščiukų dydžio, mašinos
aukštis reguliuojamas (neturi likti odelės prie krūtinėlės). Nupjautos odelės surenkamos į odelių
surinkimo vonelę. Čia dirbantis darbininkas tikrina odelių kokybę, valo, rūšiuoja. Po to odeles
pakuojamos, sveriamos ženklinamos ir siunčiamos į sandėlį.
2.1.4. Horizontalus viščiuko pjovimas
Ši mašina perpjauna viščiuką horizontaliai į dvi puseles: priekinę (krūtinėlės) ir užpakalinę
(nugarėlė su kulšelėmis). Priekinė dalis naudojama filė gamybai. Konvejeriui judant, viščiukas į šią
mašiną patenka krūtinėlės puse. Užpakalinę viščiuko dalį prilaiko judantis rėmas, o du horizontalūs
diskiniai peiliai nupjauna viščiuko krūtinėlę ir nugaros dalį. Nupjauta priekinė dalis nukrenta ant juostinio
transporterio ir transportuojamos į dėžes tolimesnei filė gamybai. Pakuojant šias dalis į dėžes, reikia
atkreipti dėmesį, kad nebūtų labai pilnos dėžės ir nesuspaustų žaliavos. Nuo suspaustų ir sulaužytų
krūtinėlių filė mašina neatskiria mėsos arba kartu su mėsa lieka kaulai. Atsižvelgiant į viščiukų dydį,
galima reguliuoti mašinos aukštį, lovelio pasvirimo kampą.
2.5. Krūtinėlės išpjovimo mašina
Norint iš viščiukų pagaminti krūtinėles, naudojama krūtinėlių išpjovimo mašina. Į šią mašiną
viščiukai patenka krūtinėlės puse ant lovelio su nukreipiamuoju strypu. Judėdami loveliu viščiukai
paguldomi į horizontalią padėtį, o mašinoje esantys diskiniai peiliai nupjauna krūtinėlę nuo nugarėlės.
Prie krūtinėlės gali likti ne daugiau 2 cm šonkaulių. Išpjautos krūtinėlės patenka ant juostinio
transporterio, kuriuo transportuojamos į dėžes. Prie šios mašinos dirbantys darbininkai krūtinėles valo
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(pašalina likusius plaučių gabaliukus, trachėją) ir rūšiuoja. Krūtinėlės, neatitinkančios standarto
reikalavimų, nukreipiamos perdirbimui. Išvalytos ir išrūšiuotos krūtinėlės dedamos į dėžes ir transporteriu
transportuojamos pakavimui, svėrimui, ženklinimui ir transportuojamos atšaldymui arba užšaldymui
(saugojimui). Gaminant krūtinėles be odos rankiniu būdu nuimama oda, apipjaustomi riebalai.
2.6. Kulšelės išpjovimo mašina
Išpjovus krūtinėlę, ant konvejerio lieka kulšelės su nugarėle. Judėdamos konvejeriu jos patenka į
kulšelių išpjovimo mašiną. Prieš šią mašiną pakabos pasisuka taip, kad nugarėlė užpakaline puse patektų
tarp dviejų horizontalių nukreipiamųjų. Ant viršutinės ir apatinės nukreipiamosios yra sumontuoti
peiliukai, kurie, judant skerdenėlei, pjauna anatominį pjūvį tarp kulšelės ir nugarėlės, o tarp
nukreipiamųjų esantys papildomi peiliai padeda atskirti nugarėle nuo kulšelių. Išpjautos kulšelės lieka ant
konvejerio, o nugarėlė nukrenta ant juostinio transporterio, kuris jas transportuoja į dėžes. Prie šios
mašinos dirbantys darbininkai nugarėles valo (pašalina plaučius), likusias pavienes rūšiuoja, pakuoja.
Supakuotos nugarėlės transporteriu transportuojamos svėrimui ir ženklinimui. Susvertos nugarėlės
vežamos sandėliavimui. Atsižvelgiant viščiuku dydį, galima reguliuoti visos mašinos aukštį, mašinos
priekinės dalies aukštį, padėtį.
2.7. Kulšelių dalijimo į blauzdeles ir šlauneles mašina
Išpjovus nugarėle, ant konvejerio lieka kulšelės. Norint jas padalinti į blauzdeles ir šlauneles
jungiama kulšelių dalijimo mašina. Ant konvejerio likusios kulšelės juda apie linijoje sumontuotą ratą,
prie kurio kulšeles prispaudžia tolygiai su pakabomis besisukantys prispaudėjai. Kulšelių kelio sąnarys
turi atitikti rato šone esančio griovelio lygmenį. Prispaudus kulšelę prie besisukančio rato, horizontalus
diskinis peilis padalija ją per sąnarį į dvi dalis: šlaunelę ir blauzdelę. Blauzdelės lieka konvejerio
pakabose, o šlaunelės nukrenta ant juostinio transporterio transportuojamos į dėžes. Prie šios mašinos
dirbantys darbininkai šlauneles tikrina, rūšiuoja. Išrūšiuotos šlaunelės transportuojamos pakavimui,
svėrimui. Atsižvelgiant į kulšelių dydį, galima reguliuoti diskinio peilio pasvirimo kampą. Likusios
pakabose kulšelės arba blauzdelės numetamos nuo konvejerio automatiškai. Jos patenka ant juostinio
transporterio ir transportuojamos į dėžes. Čia darbininkas jas tikrina, rūšiuoja ir dėžėse transportuoja
pakavimui, svėrimui, ženklinimui.
2.8. Filė gamyba
Filė gamybai gali būti naudojamos tiek tik ką pagamintos, tiek prieš dieną paskerstų paukščių
krūtinėlės. Prie mašinos pradžios dirbantys darbuotojai krūtinėles mauna ant specialių laikiklių. Judėdami
krūtinėles praneša pro odelės nuėmimo mašiną. Besisukdami voleliai odelę nuima ir numeta į plastmasinę
dėžę. Filė nuo krūtinkaulio atskiriama automatiškai kartu su vidine filė. Ruošiant gaminį be vidinės filė,
atskiriama rankomis, o vidinė filė atskiriama automatiškai. Atskirta filė dedama ant transporterio, kuris
judėdamos neša filė galutinei kontrolei. Čia dirbantys darbuotojai jas apžiūri, nuima likusius riebalus,
rūšiuoja ir deda į dėžes.
2.9. Šlaunelių iškaulijimas, šlaunelių mėsos gamyba
Padalijus kulšeles į šlauneles ir blauzdeles, šlaunelės gali būti naudojamos mėsos gamybai. Tam
tikslui yra numatyta šlaunelių iškautinimo mašina. Čia dirbantis darbininkas šlauneles dar kartą apžiūri ir
po vieną deda į šlaunelių iškaulinimo mašinos transporterio lovelius. Mechanizmų pagalba iš šlaunelių
išstumiamas šlaunikaulis. Kaulai surenkami į dėžes ir transportuojami svėrimui. Šlaunelės be kaulo
nukreipiamos šlaunelių mėsos gamybai: šlaunelių mėsa be kaulo su odele; šlaunelių mėsa be kaulo ir
odelės.
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Gaminant šlaunelių mėsą be kaulo su odele šlaunelės siunčiamos kremzlės išpjovimui. Gaminant
šlaunelių mėsą be kaulo ir odelės, šlaunelės siunčiama odelės nuėmimui. Odelei nuimti naudojama
mašina, prie kurios dirbantis darbininkas dešine ranka ima šlaunelę, kaire ranka truputį atitraukia odelę ir
prispaudžia tarp volelių, kurie nuima odelę. Surinktos odelės transportuojamos pakavimui, svėrimui.
Nuėmus odelę, šlaunelių mėsa dedama į švarias dėžes ir transportuojamos tarpsąnarinės kremzlės arba
menisko kremzlės pašalinimui. Jos išpjaunamos rankiniu būdu. Kaire ranka imama šlaunelė, o dešinėje
rankoje laikomu peiliu atpjaunama kremzlė. Šlaunelės mėsa dar kartą tikrinama, kad neliktų smulkių
kauliukų, kremzlės likučių ir siunčiama svėrimui bei ženklinimui.
3. SKERDENĖLIŲ DALIŲ PAKAVIMAS, SVĖRIMAS IR ŽENKLINIMAS
Skerdenėlių dalys pakuojamos, sveriamos ir ženklinamos, prisilaikant visų technologinių,
sanitarinių, veterinarinių, higieninių, direktyvų ir standartų reikalavimų, saugumo technikos instrukcijų.
Pakavimui naudojamos medžiagos: polimeriniai padėkliukai, celofano, povideno ir kitos plėvelės bei
maišeliai, kuriuos leidžia naudoti sveikatos apsaugos ministerija maisto pramonėje.

4 pav. Nuo išpjaustymo linijos surinktų skerdenėlių dalių skirstymo schema
Supjaustytos skerdenėlių dalys (toliau dalys) dėžėse paduodamos ant pakavimo stalo transporterio.
Dėžės dedamos abiem rankom po vieną dėžę. Padėkliukai sudedami ant pakavimo stalo esančių stovelių.
Šalia dirbantys darbininkai kaire ranka ima tuščią padėkliuką ir į jį dešine ranka pakuoja dalis. Dalys
pakuojamos iki 800 g pakuotėmis, jas talpiai sudedant į padėkliukus. Sudėtos į padėkliukus dalys dviem
eilėm dedamos ant juostinio transporterio. Pakavimo stalas ir aptraukimo plėvele mašina sumontuoti
greta. Prie pakavimo stalo dirbantis darbininkas perkelia padėkliukų produkciją nuo juostinio
transporterio ant aptraukimo mašinos transporterio. Padėkliukai dedami iki transporterio atramos.
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Produkcija apvyniojama skaidria maisto pramonėje naudojama plėvele ir padėkliukai transporteriais
transportuojami svėrimui bei ženklinimui. Šiai produkcijai sverti papildomai numatoma fasavimo —
svėrimo linijos, kuriose sumontuotos svarstyklės su kompiuteriais. Šiomis svarstyklėmis produkcija
sveriama ir ženklinama automatizuotai. Pakuotės ženklinamos pagal ženklinimo taisyklių reikalavimus.
Supakuotos, pasvertos ir suženklintos pakuotės dedamos į švarias dėžes. Ant dėžės klijuojama etiketė.
Taip supakuota produkcija dedama ant padėklų, užpajamuojama ir elektrovežimėliais transportuojama į
šaldytuvus realizacijai arba užšaldymui. Išpjaustymo skyriuje dalys gali būti pakuojamos ir pusiau
automatiniu būdu: dalys sudedamos į padėkliukus, dedamos ant pusautomačio mašinos, apsukama
plėvele, sveriama, ženklinama, dedama ant plastmasinių padėklų arba ritininio transporterio ir siunčiama į
sandėlį realizacijai arba užšaldymui. Dalys maišeliuose. Dalys gali būti pakuojamos į maišelius iki 1000
g svorio. Maišeliuose supakuota produkcija dedama dėžes ir transportuojama svėrimui ir ženklinimui.
Sveriant kiekvieną pakuotę atskirai, jos ženklinamos, dedamos į dėžes ir siunčiamos į paukštienos
sandėlį. Nefasuotos dalys. Dalys pakuojamos į didesnės masės (iki 12 kg) pakuotes. Į dėžę dedamas
vienkartinis įklotas ir į jį pakuojamos dalys. Supakavus, įkloto kraštai tvarkingai užlankstomi ir
užklijuojami lipnia etikete. Dėžės su produkcija sveriamos elektroninėmis svarstyklėmis, ženklinamos.
Supakuotos ir sudėtos ant padėklų dalys elektrovežimėliais vežamos į paukštienos sandėlį.
4.PAUKŠTIENOS SUBPRODUKTŲ APRUOŠIMO SKYRIUS
Paukščių skerdenų apdorojimo proceso metu gaunami maistiniai subproduktai (kepenys, širdys,
skilviai, kaklai) ir maistui skirtos atliekos (dalis pėdų ir galvų) iš jų atsiradimo ir surinkimo vietų vandens
transportu, vamzdynais transportuojami į atskirus kiekvienai rūšiai sraigtinius vandens atšaldytuvus.
Juose, specialiai tam paruošto leduoto vandens pagalba, subproduktai ir maistinės atliekos aušinamos
vidutiniškai 30min. Po aušinimo sraigtas subproduktus išstumia ant grotelių, kad šie nusivarvėtų.
Nusivarvėję subproduktai perrūšiuojami, surenkami į dėžes ir siunčiami pakavimui, svėrimui bei
ženklinimui. Operacijos atliekamos analogiškai, kaip ir paukštienos svėrimo ir ženklinimo metu.
Supakuoti, susverti ir suženklinti subproduktai ir maistinės atliekos siunčiami į paukštienos sandėlį
realizavimui arba sušaldymui. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai numato, kad visos patalpos ir
visa gamybinė įranga kiekvieną dieną, pasibaigus darbo pamainai tvarkomi, plaunami ir dezinfekuojami.
Patalpos ir įrenginiai įrengti taip, kad būtų lengvai plaunami ir dezinfekuojami. Įmonė atlikdama darbus
susijusius su dezinfekcija, dezinsekcija ir deratizacija vadovausis Lietuvos higienos norma HN 90:2011
„Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ išdėstytais reikalavimais.
Vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos higienos reikalavimais visi su maistu turintys
kontaktą prietaisai, detalės, įrengimai turi būti tinkamai valomi, esant reikalui, dezinfekuojami. Valymas
ir dezinfekcija atliekami tokiu periodiškumu, kurio pakanka taršos rizikai išvengti. Transporto priemonės
plovimo registracijos žurnaluose atžymimos vykdytos valymo procedūros, įrašai kontroliuojami. Plovimą
ir dezinfekciją atlieka tik tokiai veiklai leidimą turinti bei apmokyta įmonė (darbas su biocidinėmis
medžiagomis).3

3

2017 m. rugpjūčio 14 d. atliktas PAV ataskaitos papildymas pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Kauno departamento 2017-06-21 Nr. 2.2-3429(16.8.4.2.11) pateiktas pastabas.

21

5pav. Vidaus organų išskirstymo ir subproduktų gamybos technologinė schema
5. TECHNOLOGINIO PROCESO KONTROLĖ
1. Pjaustymo patalpos temperatūra KT B (kontrolės taškas).
2. Nebaigtos gamybos kamerų temperatūra KT B.
Mechaniškai atskirtos mėsos gamyba. Žaliava mechaniškai atskirtos mėsos gamybai susidaro
išpjaustymo, iškaulinėjimo technologinio proceso metu bei atrenkant žemiausios kokybės skerdenas. Visa
žaliava prieš mechaninį atskyrimą sukaupiama atskiroje patalpoje, kur temperatūra palaikoma tarp -2°C ±
+4° C. Toliau žaliava nukreipiama atskyrimui presu. Mechaniškai atskirta mėsa nukreipiama Į dozatorių,
kurio pagalba nustatytu pastoviu svoriu dozuojama į plastmasines dėžes.
Gamybos aprūpinimas švaria tara. Visą tarą numatoma plauti apyvartinės taros plovykloje. Joje
bus įrengtos švarios taros ir nešvarios taros zonos bei taros sukaupimo plotai. Apyvartinę tarą numatoma
22

plauti specializuota taros plovimo mašina, kuri per valandą maksimaliai galėtų išplauti iki 2000 vnt./val.
plastmasinių dėžių. Planuojama, jog perdirbime kas dieną vidutiniškai reikės apie 24000 vnt. plastmasinių
dėžių. Esant tokiam dėžių poreikiui su turima mašina reikės dirbti 2 darbo pamainas su pertraukomis ir
techniniu aptarnavimu.
Aprūpinimas įpakavimo medžiagomis. Skerdimo cechui įpakavimo medžiagą, padėkliukų, ir
kitokių medžiagų tiekimą numatoma, vykdys įvairios bendrovės. Pagrindinės iš jų yra šios: įpakavimo
medžiagos, indeliai, padėkliukai, termoformerių plėvelės – UAB ,,Starna“, UAB ,,Sorenpina“, UAB
,,Baltic Pack“, UAB ,,Huhtamaki“, UAB ,,Technopakas“, UAB ,,Voluota pak“, UAB ,,Maišelis“, UAB
,,Letpaka“, UAB ,,Ripola“, ir kt.; lipdukai, etiketės UAB ,,Pakmarkas“, UAB ,,Aurika“ ir kt. pagalbinių ir
gamybai reikalingų medžiagų tiekimas numatomas organizuoti taip : pirma gaunamos medžiagos, o po
tam tikro laiko vykdomas apmokėjimas už jas.
Šalutiniams gyvūniniams produktams (ŠGP) skirtų žaliavų skyrius.
Perdirbamos žaliavos
Europos Sąjungoje gyvūninės kilmės atliekos skirstomos į 3 kategorijas:
 1 kategorijos medžiagoms priskiriami gyvūninės kilmės šalutiniai produktai arba, bet kurios
medžiagos, kuriose yra tokių šalutinių produktų: gyvūnai, įtariami užsikrėtę USE (užkrečiamosios
spongiforminės encefalopatijos) vykdant USE naikinimo priemones paskersti gyvūnai: gyvūnai,
įtariami užkrėtę žmones ar gyvūnus galinčiomis užkrėsti ligomis; viešojo maitinimo atliekos iš
tarptautinių maršrutų transporto priemonių.
 2 kategorijos medžiagoms priskiriami gyvūninės kilmės šalutiniai produktai arba, bet kurios
medžiagos, kuriose yra tokių šalutinių produktų: mėšlas ir virškinamojo trakto turinys; nugaišę
gyvūnai ir jų dalys. Paukščių priėmimo skyriuje, paukščių transportavimo metu kritę paukščiai
atrenkami ir sudedami į tam skirtas, specialiai paženklintas talpas atliekoms, skirtoms 2 kat. ŠGP.
Talpos su šiomis atliekomis bus sandėliuojamos šalutinių gyvūninių produktų skyriuje, atskiroje
patalpoje nuo visų kitų 3 kat. ŠGP. Šalutiniams gyvūniniams produktams (ŠGP) skirtų žaliavų skyriuje
susidarančios 2 kategorijos medžiagos (transportavimo metu kritę paukščiai) bus kaupiamos
specialiose sukaupimo talpose, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento reikalavimų 2
kategorijos medžiagoms. Remiantis daugiamete praktika ir išeigomis, antros kategorijos gyvūninės
kilmės atliekos sudarys kasdien apie 20-30 vnt. paukščių gaišenų, kas sudarys 50-75 kg gyvojo svorio.
Per metus numatoma surinkti 19,05 t. 2 kategorijos žaliavų ir išvežti perdirbti į Rietavą (Rietavo
veterinarinės sanitarijos gyvūninės kilmės atliekų utilizavimo įmonę pagal sutartį).4
 3 kategorijos medžiagoms priskiriami gyvūninės kilmės šalutiniai produktai arba, bet kurios
medžiagos, kuriose yra tokių šalutinių produktų: paskerstų gyvūnų dalys, pagal Bendrijos teisės aktus
tinkančios vartoti žmonėms, tačiau dėl komerciniu priežasčių tam neskirtos; paskerstų gyvūnų dalys,
atmestos kaip netinkamos vartoti žmonėms, tačiau neturinčios žmones ar gyvūnus galinčių užkrėsti
ligų požymių: kailiai ir odos, kanopos ir ragai, kiaulių šeriai ir plunksnos; kraujas, gautas iš gyvūnų,
paskerstu skerdykloje. Trečios kategorijos medžiagos gali būti panaudojamos kaip žaliava naminių
gyvūnėlių ėdalo įmonėje ir kitais tikslais. Skerdykloje susidarys 3 kategorijos gyvūninės kilmės
atliekos. Remiantis daugiamete praktika ir išeigomis, trečios kategorijos gyvūninės kilmės atliekos
4
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sudarys apie 24,5 proc. nuo skerdykloje skerdžiamų broilerių gyvo svorio. Šiai atliekų kategorijai yra
priskiriamas broilerių perdirbimo metu gautas kraujas, plunksnos, žarnynas ir mėsos/kaulų masė. Per
metus numatoma surinkti 7 468 t. 3 kategorijos žaliavų ir išvežti perdirbti į Rietavą (Rietavo
veterinarinės sanitarijos gyvūninės kilmės atliekų utilizavimo įmonę).
Šalutiniams gyvūniniams produktams (ŠGP) skirtų žaliavų sukaupimas įmonėje susidarančios 3
kategorijos medžiagos (kraujas, pėdos, žarnynas, atliekos iš paukščių skrodimo mašinų, plunksnos) bus
kaupiamos specialiuose sukaupimo bunkeriuose, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento
reikalavimų 3 kategorijos medžiagoms.
Pagrindinės fazės: Gyvūninės kilmės atliekų surinkimas iš jų susidarymo sektorių:
 kraujas iš kraujo surinkimo vonios skerdimo skyriuje siurblio pagalba, uždaru vamzdynu bus
transportuojamas į kraujo surinkimo uždarą talpą ŠGP žaliavų skyriuje;
 plunksnos iš po pešimo mašinų kartu su vandeniu pateks į plunksnų siurblius, kurie uždaru vamzdynu
jas transportuos į ŠGP žaliavų skyrių. Čia plunksnos bus nukreipiamos į vandens atskyrimo
separatorių. Atskyrus dalį vandens, plunksnos bus nusausinamos specialiu presu ir sukaupiamos
bunkeryje; - skrodžiant paukščius gaunamos atliekos iš skrodimo skyriaus (žarnynas, kitos minkštos ir
kaulingos atliekos) vandens transportu, uždaru vamzdynu bus transportuojamos į ŠGP žaliavų skyrių.
Čia mėsos/ kaulų atliekos bus nukreipiamos į vandens atskyrimo separatorių, po kurio sukaupiamos
tam skirtame bunkeryje; Smulkios atliekos iš išpjaustymo ir iškaulinėjimo patalpų bus kraunamos į
pneumotransportą, kuriuo transportuojama į ŠGP žaliavų skyriuje esančią mėsos/kaulų talpą. Kaulai,
paukščių karkasai prieš pakraunant į surinkimo talpas bus papildomai susmulkinami tinkama įranga
taip, kad būtų ne didesni nei 50 mm dydžio gabalai.
7. ANTRINIO PERDIRBIMO TECHNOLOGINIS PROCESAS5
Pusgaminiai kepimui – tai šviežios paukštienos, įskaitant supjaustytą į gabalus, į kurią pridėta maisto
produktų ir/ar maisto priedų, kurių vidinė ląstelių struktūra apdorojus nepakinta – nepraranda šviežios
mėsos savybių, ir kurie vartojami tik po terminio apdorojimo, pusgaminių gamyba.
Gaminami šių pavadinimų produktai:
Krūtinėlės kepimui; Šlaunelės su nugaros dalimi kepimui; Filė kepimui (nepaniruota); Viščiukas
broileris kepimui klasikiniame marinate; Viščiukas broileris kepimui raudono vyno marinate; Viščiukas
broileris kepimui česnakiniame marinate; Pasūdytas viščiukas broileris kepti; Filė kepimui (paniruota);
Viščiukas broileris kepimui vyšnių marinate; Viščiukas broileris kepimui šaltalankių marinate.
Produkto panaudojimas. Vartojami termiškai apdorojus. Taip pat gali būti naudojami gaminant kitus
patiekalus.
Pakuotės rūšis ir ženklinimas. Kiekviena produkcijos rūšis atskirai gali būti pakuojama įvairiose
pakuotėse, naudojant vakuumą ar apsaugines dujas, nefasuota pakuojama į maišus ar įklotus, kurie
sudedami į plastikines arba kitokias dėžes. Nefasuota produkcija sveriama iki 10kg dėžėje, vienetinė
produkcija – iki 16 vnt. dėžėje.
5
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Kiekviena produkcijos rūšis pakuojama ir ženklinama laikantis LR galiojančių normatyvinių dokumentų.
Etiketėje nurodoma: gamintojo, pavadinimas ir adresas, produkto pavadinimas, sudėtis, alergenai,
produkto grynas kiekis, tinkamumo vartoti terminas, laikymo ir vartojimo sąlygos, vartojimo instrukcija ir
kt. sąlygos.
Žaliavų ir medžiagų charakteristikos
Pusgaminių kepimui (toliau - pusgaminių) gamybai naudojamos žaliavos ir medžiagos turi atitikti
Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų, higienos, maisto saugos
reikalavimus. Gamyboje naudojamos:


*pagrindinės žaliavos – viščiukų broilerių skerdienėlių dalys: filė, šlaunelės su nugaros dalimi,
krūtinėlės, viščiukai broileriai.



*papildomos žaliavos ir medžiagos - marinatai ir kitos marinavimui skirtos medžiagos ir/ar jų
mišiniai; prieskoniai, prieskoniniai augalai, prieskonių mišiniai; maisto priedai; geriamasis
vanduo; vakuuminė druska. Atvežami lengvaisiais automobiliais, retais atvejais mikroautobusais.



*pakavimo medžiagos - polietileno maišai ,įklotai į dėžes, vakuuminio pakavimo plėvelės ar kitos
pakavimo medžiagos.

 *ženklinimo medžiagos - etiketės.
Technologinis procesas
Žaliavos gavimas. Iš skerdimo išpjaustymo cecho (ar kitų tiekėjų) atvežtą žaliavą priima pusgaminių
skyriaus atsakingas asmuo. Žaliava priimama vadovaujantis “Žaliavos priėmimo instrukcija“.
Žaliavos sandėliavimas. Priimta žaliava nukreipiama į žaliavos laikymo kameras, kur palaikoma -2°C iki
+4°C patalpų oro temperatūra. Temperatūrų duomenys registruojami “Patalpų oro kontrolės žurnale”.
Žaliavos svėrimas. Atsakingi asmenys pasveria receptūroje nurodytą kiekį žaliavos, pradeda pildyti
pusgaminio technologinę kortelę (GTK) ir nukreipia injektavimui.
Injektavimas. Sūrimas ruošiamas vadovaujantis “Sūrimo paruošimo technologine instrukcija”. Ant
injektoriaus transporterio žaliava dedama vienu sluoksniu, kad skerdenėlių dalys būtų odele į viršų.
Prainjektuota žaliava sudedama į dėžes, užpildoma pusgaminio technologinė kortelė ir paliekama
žaliavos laikymo kameroje kad nuvarvėtų sūrymas nuo 4 val. iki 24 val.
Maišymas su prieskoniais (viščiukas broileris kepimui česnakiniame marinate, viščiukas broileris
kepimui klasikiniame marinate, viščiukas broileris kepimui raudono vyno marinate). Paimtam žaliavos
kiekiui (prieš injektavimą) pasveriamas reikalingas kiekis maisto priedų ir prieskonių. Prieskonių ir
priedų kiekiai registruojami pusgaminio technologinėje kortelėje. Į maišyklę supilama injektuota žaliava,
pasverti priedai bei prieskoniai ir maišoma. Maišoma 7 min. (jei žaliavos nedaug, galima sumaišyti
rankiniu būdu) ir paliekama žaliavos laikymo kameroje iki 12 val. marinuotis.
Pabarstymas su prieskoniais (krūtinėlės kepimui, šlaunelės su nugaros dalimi kepimui, pasūdytas
viščiukas broileris kepti). Paimtam žaliavos kiekiui (prieš injektavimą) pasveriamas reikalingas kiekis
maisto priedų ir prieskonių. Prieskonių ir priedų kiekiai registruojami pusgaminio technologinėje
kortelėje. Injektuota žaliava dedama į dėžes su įklotais ir jų paviršius pabarstomas reikalingais pagal
receptūrą prieskoniais.
Paniravimas (filė kepimui paniruota). Paimtam žaliavos kiekiui (prieš injektavimą) pasveriamas
reikalingas kiekis maisto priedų ir prieskonių. Prieskonių ir priedų kiekiai registruojami pusgaminio
technologinėje kortelėje. Injektuota žaliava apvoliojama džiūvėsėliuose.
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Pakavimas, svėrimas, ženklinimas. Marinuota žaliava pakuojama įvairiose pakuotėse, panaudojant
vakuumą ar apsaugines dujas, polietileno maišuose (įklotuose). Fasuota ir nefasuota produkcija sveriama
elektroninėmis svarstyklėmis. Nefasuota produkcija sveriama iki 10kg dėžėje, vienetinė produkcija – iki
16vnt. dėžėje ir ženklinama. Maisto produktai ženklinami vadovaujantis teisės aktų „Maisto produktų
ženklinimas“ reikalavimais. Susvėrus produktus baigiama pildyti pusgaminio technologinė kortelė.
Saugojimas ir realizacija. Pagaminti pusgaminiai nukreipiami į gatavos produkcijos sandėlį saugojimui
ir realizacijai.
Nebaigta gamyba. Likę nuo užsakymų produktai paliekami nebaigtos gamybos kameroje, išrašoma
likučių kortelė, kurioje nurodoma: žaliavos data, produkto pagaminimo data ir kiekis. Ženklinant
produktus iš nebaigtos gamybos ženklinimo etiketėje nurodomas atsekamumo kodas (produkto
pagaminimo data) kuris naudojamas produkto atsekamumui .Nebaigtos gamybos produktus leidžiama
realizuoti iki 3 parų ir ženklinti pardavimo dienos data.
Gamyboje bus panaudoti ingredientai, priedai ir prieskoniai:
Pavadinimas
Mato vienetas
Kiekis metams
Maistinė druska
t
60
Česnakai
t
1,2
Svogūnai
kg
800
Džiūvėsėliai
kg
360
Pipirai juodieji
kg
240
Prieskonių mišiniai (UAB Sauda; UAB Moguntija Baltija; UAB t
12
Rivona)
Prieskoniai griliui
t
12
Gyvūninės kilmės baltymai Gel 5
t
6
Lauro lapai malti
kg
30
Aliejus
ltr.
5500

26

2.1 lentelė. Užsakovo siūlomais ir geriausiais prieinamais gamybos būdais (GPGB) pasiekiamos parametrų (energijos ir vandens suvartojimas, išmetamieji į orą ir
išleidžiamieji į vandenį teršalai, susidariusios atliekos) ribinės vertės pagal technologijas
Nuoroda į ES GPGB
informacinius
dokumentus/anotacijas

Eil.
Nr.

Poveikio aplinkai
kategorija

1

2

1.

Žaliavų
naudojimas

2.

Energijos
naudojimas

3.

Energijos
taupymas

Draft reference document on
best available techniques Draft
june 2005

4.

Vandens
naudojimas

Draft reference document on
best available techniques Draft
june 2005

5.

Atliekų
tvarkymas

6.

Atliekų
tvarkymas

7.

Aplinkosauginis
ugdymas

8.

Bendri
aplinkosauginiai
reikalavimai

3
Draft reference document on
best available techniques Draft
june 2005
Draft reference document on
best available techniques Draft
june 2005

Draft reference document on
best available techniques
Draft june 2005
Draft reference document on
best available techniques
Draft june 2005
Draft reference document on
best available techniques
Draft june 2005
Draft reference document on
best available techniques
Draft june 2005

GPGB technologija

4
Priemonės apima kokybiškus, sveikus broilerius,
kurie pristatomi į skerdyklą
Elektros energijos naudojimas visose gamybos
grandyse (vandens šildimas, linijų, konvejerių,
kompresorių, apšvietimo ir kt sistemų palaikymui)
Energijos poreikiams pastatuose mažinti diegiamos
tokias priemones: pastatų įzoliacija, optimizuoti
ventiliacijos sistemas kiekviename pastate, mažinti
pasipriešinimą ventiliacijos sistemose dažnai jas
tikrinant ir valant vamzdžius bei ventiliatorius,
taikant mažai energijos naudojantį apšvietimą.
Vandens taupymas tokiais būdais: pastovus
geriamo vandens sistemos kalibravimas siekiant
išvengti išsiliejimų, vandens apskaitos palaikymas
pastoviai matuojant vandens sunaudojimą. Vandens
nutekėjimo atveju aptikimas ir taisymas.
Registruoti vandens ir energijos sunaudojimą,
atvežamų paukščių kiekius, susidarančių atliekų
kiekį.
Tinkamai planuoti veiklą, kaip pvz., žaliavų
pristatymą bei produkcijos, atliekų išvežimą iš
teritorijos.
Parengti ir įgyvendinti švietimo ir mokymo
programas įmonės darbuotojams.
Įgyvendinti remonto ir priežiūros programas, kad
būtų užtikrinta, jog visos stuktūros ir įranga veikia
ir, kad įrenginiuose palaikoma švara.

Su GPGB
susijusios
vertės,vnt.

5
Nėra
palyginimo
kriterijaus
Nėra
palyginimo
kriterijaus

Atitikimas

Pastabos

6

7

Atitinka
GPGB
Atitinka
GPGB

Nėra
palyginimo
kriterijaus

Atitinka
GPGB

Nėra
palyginimo
kriterijaus

Atitinka
GPGB

Nėra
palyginimo
kriterijaus
Nėra
palyginimo
kriterijaus
Nėra
palyginimo
kriterijaus
Nėra
palyginimo
kriterijaus

Atitinka
GPGB
Atitinka
GPGB
Atitinka
GPGB
Atitinka
GPGB

-
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2.2. lentelėje pateiktas numatomų nuotekų valymo įrenginių išvalymo parametrų palyginimas su GPGB
skerdyklose ir gyvulių subproduktų pramonėje. PŪV numatomos išvalyti nuotekų ribinės vertės atitinka
siūlomas GPGB vertes.
2.2. lentelė. Numatomų nuotekų valymo įrenginių išvalymo parametrų palyginimas su GPGB
skerdyklose ir gyvulių subproduktų pramonėje6
Parametras,
Ribinės vertės
mg/l
Pagal planuojamus išvalymo parametrus ir PAV pagal GPGB Europos Sąjungoje
ataskaitą
ChDS Cr
125 mg/l
25-125 mg/l
BDS7
18 mg/l
10-40* mg/l
SM
30 mg/l
5-60 mg/l
NB
32 mg/l
15-40 mg/l
PB
2 mg/l
2-5 mg/l
riebalai (FOG)

10**

2,6-15 mg/l

*- BDS5
** - pagal Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus 7.

1.

3. ATLIEKOS
Gamybos metu susidariusios nuotekos bus valomos projektuojamuose nuotekų valymo

įrenginiuose (NVĮ našumas iki 100 m3/val.) iki reikiamų aplinkosauginių reikalavimų ir išleidžiamos į
Strėvos upę. Projektuojami nuotekų valymo įrenginiai bus sertifikuoti, nuolatos prižiūrimi ir
kontroliuojami, todėl nevalytų ar nepakankamai išvalytų nuotekų patekimas į aplinką nenumatomas.
Nuotekų valymo procese susidarantis dumblas bus surenkamas ir pagal sutartis perduodamas
licencijuotiems atliekų tvarkytojams. Susidarančio dumblo tikslų kiekį šiame vertinimo etape įvertinti
sudėtinga, jis bus patikslintas rengiant objekto techninį projektą.8 pateikiame UAB ,,Ekotakas“ parengtą
„Paukštienos perdirbimo gamybinių nuotekų valymo technologija ir dumblo kiekių skaičiavimas“. UAB
,,Ekotakas“ remiasi savo patirtimi, ŽŪK ,,Agro Aves Group“ planuojamos

ūkinės veiklos galimo

poveikio aplinkai analizėje pateikiama informacija bei analogiškos ūkinės veiklos gamybinių nuotekų
valymo įrenginių pavyzdžiai ir siūlo įdiegti sekančią nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo technologiją:


Pirminis fizikinis - cheminis nuotekų valymas su flotatoriumi -



Biologinis nuotekų valymas



Pirminio ir biologinio dumblo mišinio apdorojimas – nuvandeninimas



Automatinio valdymo sistema:



Nuotekų valymo ir dumblo įrenginių pastatas:
Remiantis skaičiavimais, UAB ,,Ekotakas“ teigia, kad ŽŪK ,,Agro Aves Group“ paukštienos

6
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perdirbimo gamybinių nuotekų pirminio ir biologinio

nuotekų valymo metu susidariusį dumblą

nuvandeninus su centrifuga bus gauti sekantys sausinto dumblo kiekiai:
-

Pirminio – flotacinio dumblo kiekis - 1,44 m³/d, 25 % sausų medžiagų konc., dumblo.

-

Biologinio perteklinio dumblo – 0,86 m³/d, 25 % sausų medžiagų konc., dumblo.

Viso sausinto dumblo kiekis sieks - 2,30 m³/d, 25 % sausų medžiagų konc., dumblo. Dumblas iki
išvežimo sandėliuojamas nuotekų valymo pastate, sandarioje priekaboje. Jai prisipildžius išvežamas,
priekabą uždengus tentu. Rinkoje gausu savivarčių priekabų, kurių kėbulo talpa būtų 8 m 3 ir daugiau
(planuojamas 3 d dumblo kiekis 6,9 m3), bendras priekabos ilgis 5,9 m, aukštis 1,6 m, plotis 2,2 m. Tokio
tipo priekabos vieta numatyta nuotekų valymo pastate, priekabai esant viduje pakeliami pastato vartai bus
uždari9. Dumblo išvežimas tvarkytojams, planuojamas 2 kartus per savaitę. Transporto priemonės,
vežančios dumblą, bus uždengtos. Dumblas iki išvežimo sandėliuojamas nuotekų valymo pastate,
priekaboje. Jai prisipildžius išvežamas, priekabą uždengus tentu. Transportas su priekaba judės 1806
keliu. Tikėtina, kad dumblas bus gabenamas į Kaišiadorių dumblo apdorojimo įrenginius. Kaišiadorių
miesto nuotekų valyklos teritorijoje, esančioje Vytauto Didžiojo g. 130, Kaišiadoryse arba perduodamas
ŽŪB“Auga Lankesa“ (Lankesos g 2, Bukonių k. Jonavos r.), tačiau pastarieji nutolę daugiau kaip 60 km
nuo PŪV teritorijos. Pateikiame transporto judėjimo schemą nuo PŪV iki Kaišiadorių dumblo
apdorojimo įrenginių. Jie nuo PŪV nutolę apie 11 km.

6 pav. Transporto su dumblu judėjimo schema.
9
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Transporto (lengvasis bei sunkiasvoris transportas) sąlygoto triukšmo sklaidos žemėlapis
pridedamas PAV ataskaitos priede10.
Paviršinės nuotekos (lietaus nuotekų tinklas) surenkamos į paviršinių nuotekų šulinį, o iš čia
nukreipiamos į projektuojamus paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Preliminarus paviršinių nuotekų
kiekio skaičiavimas yra pateiktas ataskaitos 4.1 skyriuje ir bus patikslintas rengiant projekto techninę
dokumentaciją. Paviršinių nuotekų valymo procese susidarantis dumblas bus surenkamas ir pagal sutartis
perduodamas licencijuotiems atliekų tvarkytojams. Susidarančio dumblo kiekį šiame vertinimo etape
įvertinti sudėtinga, jis bus patikslintas rengiant objekto techninį projektą.
Vanduo PŪV reikmėms bus tiekiamas iš 2 artezinių giluminių gręžinių (nuosavų). Planuojama,
3

kad per metus įmonė sunaudos iki 145 600 m vandens.
2 kategorijos medžiagoms (toliau 2 kat. ŠGP) priskiriami gyvūninės kilmės šalutiniai produktai
arba, bet kurios medžiagos, kuriose yra tokių šalutinių produktų: mėšlas ir virškinamojo trakto turinys;
nugaišę gyvūnai ir jų dalys. Remiantis daugiamete praktika ir išeigomis, antros kategorijos gyvūninės
kilmės atliekos sudarys kasdien apie 20-30 vnt. paukščių gaišenų, kas sudarys 50-75 kg gyvojo svorio.
Per metus numatoma surinkti 19,05 t. 2 kategorijos žaliavų ir išvežti perdirbti į Rietavą (Rietavo
veterinarinės sanitarijos gyvūninės kilmės atliekų utilizavimo įmonę pagal sutartį. Šiame etape, pateikti
sutarties negalime, tačiau ji bus pasirašyta iki planuojamos ūkinės veiklos pradžios. Pridedame UAB
„Rietavo veterinarinė sanitarija“ raštą dėl ŠGP tvarkymo, kuriame įmonė patvirtina, kad gali tvarkyti,
planuojamoje ūkinėje veikloje susidarančias atliekas (kraujo atliekas, II bei III katergorijos ŠPG)11.
Paukščių priėmimo skyriuje, paukščių transportavimo metu kritę paukščiai atrenkami ir sudedami
į tam skirtas, specialiai paženklintas talpas atliekoms, skirtoms 2 kat. ŠGP. Talpos su šiomis atliekomis
bus sandėliuojamos šalutinių gyvūninių produktų skyriuje, atskiroje patalpoje nuo visų kitų 3 kat. ŠGP.
Šalutiniams gyvūniniams produktams (ŠGP) skirtų žaliavų skyriuje susidarančios 2 kategorijos
medžiagos (transportavimo metu kritę paukščiai) bus kaupiamos specialiose sukaupimo talpose, laikantis
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento reikalavimų 2 kategorijos medžiagoms.
Skerdykloje susidarys 3 kategorijos gyvūninės kilmės atliekos. Remiantis daugiamete praktika
ir išeigomis, trečios kategorijos gyvūninės kilmės atliekos sudarys apie 24,5 proc. nuo skerdykloje
skerdžiamų broilerių gyvo svorio. Šiai atliekų kategorijai yra priskiriamas broilerių perdirbimo metu
gautas kraujas, plunksnos, žarnynas ir mėsos/kaulų masė. Gamybos metu surinkti šalutiniai gyvūniniai
produktai (apie 29,4 tonos/ pamainą) bus perduodami UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ pagal
pasirašytą sutartį. Atsižvelgus į planuojamos ūkinės veiklos pajėgumus 6000 vnt. per val. (iki 12
mln./met12) broilerių (pilnai mechanizuota ir automatizuota paukščių skerdykla) planuojama, kad
susidarys nuo 6240 t iki 7468 t per metus, šalutinių gyvūninių produktų (jei vertintumėme, kad įmonė
dirbs 254 d metuose tai 29,4 x 254 = 7468 t/m.
Per metus numatoma surinkti iki 7 468 t. 3 kategorijos žaliavų ir išvežti perdirbti į Rietavo
veterinarinės sanitarijos gyvūninės kilmės atliekų utilizavimo įmonę. Šalutiniams gyvūniniams
produktams (ŠGP) skirtų žaliavų sukaupimas įmonėje susidarančios 3 kategorijos medžiagos (kraujas,
10
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pėdos, žarnynas, atliekos iš paukščių skrodimo mašinų, plunksnos) bus kaupiamos specialiuose
sukaupimo bunkeriuose, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento reikalavimų 3 kategorijos
medžiagoms.
Pagrindinės fazės: Gyvūninės kilmės atliekų surinkimas iš jų susidarymo sektorių:
 kraujas iš kraujo surinkimo vonios skerdimo skyriuje siurblio pagalba, uždaru vamzdynu bus
transportuojamas į kraujo surinkimo uždarą talpą ŠGP žaliavų skyriuje;
 plunksnos iš po pešimo mašinų kartu su vandeniu pateks į plunksnų siurblius, kurie uždaru vamzdynu jas
transportuos į ŠGP žaliavų skyrių. Čia plunksnos bus nukreipiamos į vandens atskyrimo separatorių.
Atskyrus dalį vandens, plunksnos bus nusausinamos specialiu presu ir sukaupiamos bunkeryje; skrodžiant paukščius gaunamos atliekos iš skrodimo skyriaus (žarnynas, kitos minkštos ir kaulingos
atliekos) vandens transportu, uždaru vamzdynu bus transportuojamos į ŠGP žaliavų skyrių. Čia mėsos/
kaulų atliekos bus nukreipiamos į vandens atskyrimo separatorių, po kurio sukaupiamos tam skirtame
bunkeryje; Smulkios atliekos iš išpjaustymo ir iškaulinėjimo patalpų bus kraunamos į pneumotransportą,
kuriuo transportuojama į ŠGP žaliavų skyriuje esančią mėsos/kaulų talpą.
Dėl komunalinių atliekų bus sudaryta sutartis su jas utilizuojančia įmone, kuri turės teisę verstis
buitinių atliekų naikinimu. Įmonėje bus įrengta aikštelė su šiukšlių konteineriais buitinėms atliekoms.
Bendras numatomas buitinių (administracija, darbuotojai) atliekų metinis kiekis ~ 10 t. Planuojama įmonė
inovatyvi, todėl svarbu atliekas rūšiuoti ir tai daryti geriausia ten, kur atliekos susidaro. Todėl įmonėje
bus sudarytos sąlygos atliekas išskirstyti į atitinkamus konteinerius: popieriui, plastmasei, stiklui ir
bendrą.
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3.1 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas
Technologinis procesas
Pavadinimas

1
Administracinės/
buitinės patalpos

Skerdykla

Dezinfekcinių priemonių
pakuotės bei pakavimo
pakuotės
Buitinių ir gamybinių
nuotekų valymas
Paviršinių nuotekų
valymas

Atliekų saugojimas
objekte

Atliekos

2
Mišrios
komunalinės
atliekos
Gyvūninės kilmės
atliekų (3 kat.
šalutiniai
gyvūniniai
produktai)*.

Kiekis
t/d⃰.
3

t/m.
4

0,04

Agregatinis Kodas pagal
būvis
Atliekų
sąrašą

Laikymo
sąlygos

Didžiausias
kiekis

Numatomi atliekų
Tvarkymo būdai

5

6

8

9

10

10

Kietos

20 03 01

Spec. patalpos

1 m3

Perduotas sertifikuotam
atliekų tvarkytojui

29,4

6240

Kietos,
tirštos

02 02 02

Spec. patalpos

60 t

Perduotas sertifikuotam
atliekų tvarkytojui

Plastikas

0,012

3

Kietos

15 01 02

Spec. patalpos

1 m3

Perduotas sertifikuotam
atliekų tvarkytojui

NVĮ dumblas

4

1008

Skystos

19 08 12

Biologiniai NVĮ

10 t

Perduotas sertifikuotam
atliekų tvarkytojui

Naftos produktais
užterštas dumblas

**

**

Skystos

13 05 02*

Paviršinių
nuotekų NVĮ

**

Perduotas sertifikuotam
atliekų tvarkytojui

*Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. D1-46/4-63 „Dėl gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų
tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atitinka minėtos tvarkos 4 p. reikalavimus.
**- kiekis bus patikslintas rengiant techninį projektą13.

Krautuvo bei lengvųjų automobilių priežiūra ir aptarnavimas vyks servise arba atvykus serviso specialistams, todėl pas juos atlieku būdingų auto
remontui (padangos, alyva, akumuliatoriai (H14 pavojinga aplinkai ) ir t.t.) nebus.
13
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMAS POVEIKIS ĮVAIRIEMS APLINKOS
KOMPONENTAMS IR POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIOS PRIEMONĖS
Planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai (statybos ir eksploatacijos etapų metu)
aprašymas ir analizė. Išnagrinėjamas, bet koks (tiesioginis, netiesioginis, kompleksinis, nuolatinis,
laikinas, negrįžtamas, grįžtamas, teigiamas ar neigiamas ir kt.) reikšmingas poveikis, apibūdinami
poveikio prognozavimo ir įvertinimo metodai. Pageidautina, kad galimas neigiamas ar teigiamas poveikis
gamtinei ir antropogeninei aplinkai būtų išreikštas kiekybiškai. Priemonių, numatytų neigiamo poveikio
aplinkai prevencijai (išvengimui), sumažinimui ar kompensavimui, aprašymas ir analizė. Šios priemonės
nurodomos kiekvieno aplinkos komponento, kuriam planuojama ūkinė veikla gali turėti neigiamą poveikį,
atveju.
4.1. Vanduo
ŽŪK ,,AGROAVES GROUP“ planuoja nuosavybės teise priklausančiame sklype Žiežmarių m.,
Kaišiadorių r., pastatyti ir eksploatuoti paukštienos perdirbimo įmonę. Numatoma įrengti paukščių
skerdyklą, paukštienos išpjaustymo ir iškaulinimo padalinius, mechaniškai atskirtos mėsos gamybos
cechą ir šaltuosius sandėlius, skirtus produkcijos laikymui iki jos realizavimo.
4.1.1. Informacija apie vietovę
Nagrinėjamoje teritorijoje šiuo metu nevykdoma jokia gamybinė veikla. Sklypas naudojamas
žemdirbystės reikmėms. PŪV artimiausi paviršinio vandens telkiniai:


upė Kristupis nutolęs ~ 125 m atstumu vakarų kryptimi

 upė Strėva, nutolusi ~135 m atstumu šiaurės kryptimi.
Dalis PŪV sklypo patenka į Strėvos upės apsaugos zoną, tačiau toje vietoje jokia veikla,
prieštaraujanti 1992-05-12 LRV nutarimo Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo“ reikalavimams nebus vykdoma. Rengiant sklypo detalųjį planą planuojami sklype pastatai
bus išdėstyti taip, kad nepatektų į upės Strėvos paviršinio vandens telkinio apsaugos zoną, šioje veiklos
stadijoje, galime pateikti tik preliminarią schemą.

7 pav. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (ištrauka iš www.uetk.am.lt)14

14
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4.1.2. Planuojamas vandens naudojimas
PŪV numatoma vandenį tiekti iš planuojamų įrengti dviejų artezinių gręžinių, kurie bus įrengti
sklypo šiaurinėje dalyje. Numatomas gręžinių pajėgumas iki 80 m3/val. (4.1.2 lentelė). Įgyvendinus PŪV
per metus iš artezinių gręžinių planuojama išgauti 145 600 m3/m. vandens, kuris bus naudojamas
darbuotojų buities bei įmonės gamybinėms reikmėms (4.1.3 lentelė).
4.1.3. Planuojama vandenų tarša
Numatoma, kad įgyvendinus PŪV objekte susidarys šios nuotekos (4.1.3 lentelė):


buitinės, gamybinės – 146 500 m³/m.;



paviršinės – 1 260 m³/m.
Buitinės ir gamybinės nuotekos bus valomos projektuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose ir
išleidžiamos į Strėvos upę. Šiame vertinimo etape tiksliai nežinomas numatomų įrengti biologinių valymo
įrenginių našumas, tačiau jie bus parinkti taip, kad išvalytų numatomą maksimalų susidarysiančių buitinių
ir gamybinių nuotekų kiekį (90 m³/val.). Planuojama įrengti 100 m³/val. Našumo biologinius vandens
valymo įrenginius. Nuotekų valymo įrenginį sudarys šie technologiniai įrenginiai/procesai:


separatorius;



nuotekų padavimo siurblys į būgninį sietą;



nuotekų padavimo siurblys į flotatorių;



debitomatis;



maišytuvas;



flotatorius;



cheminis ūkis, kuriame paruošiamas ir dozuojamas flokuliantas/koaguliantas ir šarmo/rūgšties
tirpalas.
Nuotekos iš gamybos cecho bus paduodamos pirminiam valymui, kur pirmiausiai yra apvalomos
stambiųjų teršalų šalinimo grotomis, kuriose iš nuotekų pašalinamos >1 mm dalelė (plunksnos, skerdimo
atliekos, kaulai ir pan.). Šios atliekos bus surenkamos atliekų konteineryje ir perduodamos sertifikuotiems
atliekų tvarkytojams. Stambiųjų teršalų šalinimo grotomis apvalytos nuotekos pateks į specialų cheminių
reagentų išsimaišymui su nuotekomis skirtą įrenginį - flotatorių, kuriame į nuotekas įvedami cheminiai
reagentai koaguliantai, flokuliantai ir, esant poreikiui, natrio šarmas. Cheminių reagentų dėka flotatoriuje
teršalai iš tirpios formos paverčiami į kietą (dumblą), suspausto oro ir vandens mišinio dėka iškeliami į
vandens paviršių ir specialiais grėbtuvais pašalinami iš nuotekų. Nuotekos po valymo išleidžiamos į
Strėvos upę. Planuojami nuotekų užterštumai:
Parametras

Matavimo vnt.

dydis

Nuotekų užterštumas prieš valymą
ChDS

mg/l

2000

BDS7

mg/l

810*

SM

mg/l

330*

B. azotas

mg/l

150

B. fosforas

mg/l

30

mg/l

125

Nuotekų užterštumas po valymo
ChDS

34

Parametras

Matavimo vnt.

dydis

BDS7

mg/l

18

SM

mg/l

30

B. azotas

mg/l

32

B. fosforas

mg/l

2

* - pagal 2012-06-21 LR žemės ūkio ministro įsakymą Nr.3D-473 „Dėl paukštininkystės ūkių technologinio
taisyklių ŽŪ TPT 04:2012 patvirtinimo“

projektavimo

Lentelėje pateiktas numatomų nuotekų valymo įrenginių išvalymo parametrų palyginimas su GPGB
skerdyklose ir gyvulių subproduktų pramonėje. PŪV numatomos išvalyti nuotekų ribinės vertės atitinka
siūlomas GPGB vertes.
Nuotekų valymo procese susidarantis dumblas bus surenkamas ir pagal sutartis perduodamas
licencijuotiems atliekų tvarkytojams. Susidarančio dumblo kiekį šiame vertinimo etape įvertinti
sudėtinga, jis bus patikslintas rengiant objekto techninį projektą.
Dumblo išvežimas tvarkytojams, planuojamas 2 kartus per savaitę. Transporto priemonės,
vežančios dumblą, bus uždengtos tentu. Dumblas sandėliuojamas nuotekų valymo pastate, priekaboje. Jai
prisipildžius išvežamas, priekabą uždengus tentu. Transportas su priekaba judės 1806 keliu. Paviršinės
nuotekos nuo kietųjų dangų bus surenkamos, apvalomos projektuojamuose vietiniuose nuotekų valymo
įrenginiuose ir išleidžiamos į sklype planuojamą įrengti priešgaisrinį vandens tvenkinį. Šis vanduo bus
skirtas galimų gaisrų gesinimui, vasaros metu bus naudojamas teritorijos vejų laistymui. Paviršinių
nuotekų valymo procese susidarantis dumblas bus surenkamas ir pagal sutartis perduodamas
licencijuotiems atliekų tvarkytojams. Tikslų susidarančio dumblo kiekį šiame vertinimo etape įvertinti
sudėtinga, jis bus patikslintas rengiant objekto techninį projektą15. Planuojama, kad maksimalus
nuvandeninto dumblo kiekis susidarantis per dieną 4 tonos. Per darbo mėnesį (21d.d.) nuvandeninto
dumblo maksimalus kiekis 84 tonos.
Paviršinės nuotekos nuo įmonės pastato stogo bus surenkamos ir infiltruojamos į gruntą, arba
nuvedamos į sklype planuojamą įrengti priešgaisrinį vandens tvenkinį. Šios nuotekos yra sąlyginai švarios
ir jų tvarkymo būdas bus patikslintas rengiant techninį projektą.
Gyventojų ekvivalento skaičiavimas
Gyventojų ekvivalentas (GE) – sąlyginis vienetas nuotekų (taršos) šaltinio dydžiui išreikšti.
Vienas GE reiškia nuotekų šaltinį, kuriame per parą susidarančiose nuotekose yra 70 g BDS7 ir/arba 12 g
N ir/arba 2,7 g P (taršos šaltinio dydis nustatomas pagal tą parametrą, pagal kurį paskaičiuotas GE yra
didžiausias). Numatoma PŪV tarša:


pagal BDS7 – 583,2 kg/d.;



pagal N – 108 kg/d.

 pagal P – 21,6 kg/d.
GE pagal BDS7=583,2*1000/70=8 331,43
GE pagal N=108*1000/12=9 000
GE pagal P=22*1000/2,7=8 000
Aglomeracijos dydis 2 000–10 000 GE.
15
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Paviršinių nuotekų skaičiavimas
Preliminariai vertinama, kad paviršinės nuotekos papildomai bus surenkamos nuo 0,5 ha ploto
kietųjų dangų, t.y. nuo privažiavimo kelio, pakrovimo-iškrovimo darbų aikštelių ir automobilių stovėjimo
aikštelės. Vidutinis metinis paviršinių nuotekų kiekis (nuo vandeniui nelaidžios dangos) apskaičiuotas
pagal formulę:
Ws  10  H  f  F  k , m 3 / metus.

kur:
H - vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis – 630 mm; paros kritulių maksimumas – 73,4
mm;
f - paviršinio nuotėkio koeficientas – 0,4 (atvejis kai nėra tikslios informacijos apie dangų plotus);
F - bendras vertinamos teritorijos plotas, ha – 0,5 ha;
k – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinanti sniego išvežimą – 1 (sniegas neišvežamas).
Paviršinės nuotekos nuo PŪV teritorijos kietųjų dangų
WS =10 X 630 X 0,4 X 0,5 X 1 = 1 260 m3/metus;
Wd.vid. =10 X 73,4 X 0,4 X 0,5 X 1 = 146,8 m3/d.
Paviršinės nuotekos bus surenkamos ir valomos vietiniuose paviršinių nuotekų valymo
įrenginiuose, apvalytos išleidžiamos į sklype planuojamą įrengti priešgaisrinį tvenkinį. Paviršinių nuotekų
valymo įrenginių skaičius ir pajėgumai bus patikslinti vėlesniuose projektavimo etapuose.
Išleidžiamų paviršinių nuotekų tarša neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento [LR
aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo
reglamento patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais] reikalavimų nuotekoms išleidžiamoms į gamtinę
aplinką, t.y.:


skendinčių medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė
koncentracija – 50 mg/l;



naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7
mg/l;



BDS7 vidutinė metinė koncentracija – 28,75 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 57,5
mg/l.
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4.1.1 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio imamas vanduo arba kurio vanduo bus kitaip naudojamas, vandens ėmimo/naudojimo vietą
bei įrenginį. Kiekvienai vandens ėmimo vietai (vandenvietei) arba naudojimo vietai (hidroįtvarui ar pan.) pildomas atskiras lentelės stulpelis
Vandenvietės/naudojimo vietos eilės Nr.1

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vandens telkinio (upės, ežero, tvenkinio ir kt.) pavadinimas
Vandens telkinio kodas2
Upės baseino rajonas, baseinas, pabaseinis
Vidutinis daugiametis debitas, m3/s (upėms)
95% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m3/s (upėms)
1% tikimybės maksimalaus potvynio vandens debitas, m3/s (upėms)
Ežero, tvenkinio plotas, ha (tūris, tūkst. m3)

-

-

-

8.
9.
10.

Maksimalus patvankos aukštis, m (tvenkiniams)
Vandens ėmimo/naudojimo vietos atstumas iki žiočių, km (upėms)
Vandens ėmimo/naudojimo vietos koordinatės
Vandens ėmimo/naudojimo įrenginių projektinis našumas, m3/h (arba nurodomi
kiti matavimo vienetai pagal naudojimo būdą)

-

-

-

-

-

-

Eil. Nr.

11.

Lentelė nepildoma nes planuojamai ūkinei veiklai neplanuojama imti vandens iš paviršinių vandens telkinių.
4.1.2 lentelė. Duomenys apie numatomas įrengti požeminio vandens vandenvietes (požeminio vandens kaptažo įrenginius)
Eil. Nr.

Vandenvietės

1.

Pavadinimas

Adresas

ŽŪK „Agro
Aves group“
arteziniai
gręžiniai (2
vnt.)

ŽŪK „Agro
Aves group“
sklypas
Žiežmarių m.,
Kaišiadorių r

Centro koordinatės
(LKS’94)

-*

Eksploataciniai gręžiniai
1

Pogrupis

**

Kodas
Žemės gelmių
registre

**

Nr. Žemės gelmių
registre

**

Vandenvietės
priklausomumas

Projektinis
našumas, m3/h

UBR2

PVB3

80

Nemuno
upės
baseino
rajonas **

Nemuno
upės
baseino
rajonas
gIIIb1 **

Pastabos:
1 – pagal Lietuvos higienos normą HN 44:2003, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-201 (Žin., 2003, Nr. 42-1957).
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2 – upės baseino rajonas (toliau – UBR) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 471 „Dėl upių baseinų rajonų sudarymo ir
institucijos, atsakingos už jų administravimą vandensaugos tikslams pasiekti, paskyrimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4467).
3 – požeminio vandens baseinas (toliau – PVB) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 707 „Dėl požeminio vandens
telkinių priskyrimo upių baseinų rajonams“ (Žin., 2004, Nr. 21-654).
*- artezinių gręžinių centro koordinatės bus patikslintos rengiant techninį projektą.
** - informacija bus patikslinta vėlesniuose gręžinių įrengimo etapuose.

4.1.3 lentelė. Planuojamas vandens paėmimas ir vartojimas
Atskirose veiklose leidžiamas
suvartoti vandens didžiausias
kiekis*

Eilės Nr.

Didžiausias leidžiamas gauti /
išgauti vandens kiekis
Vandens šaltinis

1.

Požeminio
vandens gręžiniai
(2 vnt.)

m3/m.

m3/d.

m3/h

Veikla, kurioje bus vartojamas
vanduo

m3/m.

m3/d.

m3/h

Planuojami
vandens
nuostoliai,
m3/m.

146 500

720

90

-

Darbuotojų buitinėms reikmėms
700 800

1 920

80

Gamybinėms reikmėms produkcijos
perdirbimo padalinyje
Pastaba: * - numatomi suvartoti vandens kiekiai yra preliminarūs ir bus patikslinti rengiant techninį projektą.

Kitiems objektams/asmenims
planuojamo
perduoti
vandens kiekis,
m3/m.
-

4.1.4 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas arba kuris kitaip bus teršiamas dėl planuojamos
ūkinės veiklos
Eil. Nr.

Vandens telkinio
pavadinimas, kategorija
ir kodas

Upės baseino
rajonas,
baseinas,
pabaseinis

80% tikimybės
sausiausio mėnesio
vidutinis debitas,
m3/s

parametras

Nemuno
BDS7
mažųjų intaku
Bendrasis fosforas
1.
1,12
(su Nemunu)
Bendrasis azotas
baseinas
Pastaba. * - Strėvos upės foninė būklė pateikta remiantis valstybinio upių monitoringo duomenimis
(http://vanduo.gamta.lt/cms/index?rubricId=6adeeb1d-c902-49ab-81bb-d64b8bccefdd)
Strėva
Upė
10011370

Vandens telkinio būklė
esama (foninė) būklė/DLK/poveikis
leistina vandens telkinio apkrova
reikšmė
mato
mato vnt.
reikšmė
vnt.
būklė* DLK
poveikis
mg/l
2,08
6
29
mg/l
29
mg/l
0,076
2
2
mg/l
2
mg/l

1,85

20

27

mg/l

27
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4.1.5 lentelė. Duomenys apie planuojamus nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus
Nr.

Priimtuvo
numeris

1.

1.

2.

2.

Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas

Išleistuvo
tipas/techniniai
duomenys

Išleistuvo vietos aprašymas

Krantinis išleistuvas

Strėvos upė
kairysis krantas

-

90

720

145 600

Krantinis išleistuvas

Priešgaisrinis vandens
tvenkinys

-

-

146,8

1 260

Buitinės nuotekos
Gamybinės nuotekos
Paviršinės (lietaus) nuotekos

Numatomas išleisti didžiausias nuotekų
kiekis
3
3
m /s
m /h
m3/d.
m3/m.

4.1.6 lentelė. Informacija apie žemdirbystės laukus (ŽL), kuriuose planuojama išlaistyti (utilizuoti, panaudoti tręšimui) nuotekas, mėšlo filtratą skystą mėšlą,
srutas, skystas atliekas, žlaugtus ar pan.
Galima skleidimo
apkrova5

ŽL

metinė6
Nr. 1

adresas

koordinatės2

1

2

3

vienkartinė7

plotas, dirvožemio 3
m /ha m3 m3/ha
ha
sudėtis3
4

5

6

7

Didžiausia galima tarša8

8

m3

teršalas9

mg/l4

kg/ha/
m.

iš viso į ŽL, kg/m.

9

10

11

12

13

Lentelė nepildoma nes planuojamai ūkinei veiklai neplanuojama imti vandens iš paviršinių vandens telkinų.
4.1.7 lentelė. Duomenys apie planuojamus nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus
Nr.

Priimtuvo
numeris

Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas

Išleistuvo
tipas/techniniai
duomenys

Išleistuvo vietos aprašymas

Krantinis išleistuvas
Krantinis išleistuvas

Buitinės nuotekos
1.

1.

2.

2.

Gamybinės nuotekos
Paviršinės (lietaus) nuotekos

Numatomas išleisti didžiausias nuotekų
kiekis
m3/s

m3/h

m3/d.

m3/m.

Strėvos upė
kairysis krantas

-

90

720

145 600

Priešgaisrinis vandens
tvenkinys

-

-

146,8

1 260
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4.1.8 lentelė. Planuojamų išleisti nuotekų užterštumas/numatoma aplinkos tarša
Didžiausias numatomas nuotekų
užterštumas prieš valymą
Nr. Teršalo pavadinimas

1.

2.

Numato
mas
planuoj valymo
planuoja
planuoja
planuoja
efektyDLK vidut.,
DLT paros,
DLT metų, ama
ma mom.,
ma vid.,
ma paros,
mg/l
t/d.
t/m.
metų, vumas,
mg/l
mg/l
t/d.
%
t/m.
18
18
18
0,012
0,012
2,62
2,62
32
32
32
0,023
0,023
4,66
4,66
2
2
2
0,001
0,001
0,29
0,29
85 - 90
125
125
125
0,09
0,09
18,2
18,2
30
30
30
0,22
0,22
4,37
4,37

Didžiausias leidžiamas ir numatomas/pageidaujamas faktinis nuotekų užterštumas

mom.,
mg/l

vidut.,
mg/l

t/d.

t/m.

DLK
mom.,
mg/l

BDS7
Bendrasis azotas
Bendrasis fosforas
ChDS
SM
Skendinčios
medžiagos
BDS7

1 215
225
45
3000
495

810
150
30
2 000
330

0,58
0,11
0,22
1,44
0,24

117,94
21,84
4,37
291,2
48,05

18
32
2
125
30

250

250

0,04

0,32

50

50

30

30

0,004

0,004

0,04

0,04

57,5

28,75

0,004

0,04

57,5

57,5

28,75

28,75

0,004

0,004

0,04

0,04

Naftos produktai

20

20

0,003

0,03

7

7

5

5

0,0007

0,0007

0,006

0,006

-
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4.1.4. Galimas (numatomas) poveikis vandens telkiniams
PŪV susidariusias buitines ir gamybines nuotekas numatoma apvalyti projektuojamuose nuotekų
valymo įrenginiuose ir išleisti į paviršinį vandens telkinį – Strėvos upę. Užsakovas taip pat svarstė
galimybę surinktas ir išvalytas nuotekas išleisti į Kristupio upę, tačiau dėl mažo šios upės debito
pasirinkta Strėvos upė ir ši alternatyva atmesta.
Poveikio priimtuvui vertinimas
Poveikio priimtuvui vertinimas atliktas vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento (LR
aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais)) 11 p. „Veiklos vykdytojas, planuojantis išleisti nuotekas į
paviršinį vandens telkinį, kai nuotekų kiekis išleidžiant į upę ar kanalą viršija 100 m3/d. (vidutinis paros
kiekis) <...>, privalo įvertinti planuojamų išleisti nuotekų poveikį priimtuvui ir nustatyti priimtiną
apkrovą“ reikalavimais ir reglamente pateikiama metodika.
BDS7 koncentracija nuotekų vidutiniame paros mėginyje, kuriai nebus viršytas leistinas
poveikis priimtuvui, apskaičiuojama pagal formulę:
Cnuotekų=(1,1*Cupės(DLK)*Qnuotekų+360* Cupės(DLK)*Qupės)/Qnuotekų.
Qupės – minimalus vasaros-rudens nuosėkio 80% tikimybė 30 sausiausių parų iš eilės vidutinis
vandens debitas nuotekų išleidimo vietoje, m3/s. Duomenis pateikė Lietuvos hidrometeorologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos hidrologijos skyrius. Upė Strėva – 1,12 m3/s.
Qnuotekų – išleidžiamų nuotekų didžiausias skaičiuotinas valandinis debitas m3/h. Duomenis
pateikė ŽŪK „Agro Aves group“ - 90 m3/h.
Cupės(DLK) – BDS7 DLK priimtuve (reikalavimai gerai priimtuvo būklei), mg/l. Remiantis 201608-04 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos
patvirtinimo“ pakeitimo“, BDS7 ribinė vertė gerai priimtuvo būklei - 3,3 mg/l.
Cnuotekų – didžiausia teršalo koncentracija vidutiniame paros arba momentiniame nuotekų
mėginyje, kuriai esant dar nebus viršijamas leistinas poveikis priimtuvui mg/l.
Cnuotekų= 18,41 mg/l (pagal BDS7)
Priimame, kad leistina BDS7 koncentracija bus 18 mg/l16.

16
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rašte Nr. (3.17-V8)-3- pateiktas pastabas.
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Apskaičiuojama metinė apkrova bendruoju azotu, kuriai esant nebus viršytas leistinas
poveikis priimančiam vandens telkiniui:
Tn=(1,1*Cupės(DLK)*Qnuotekų+0,1* Cupės(DLK)*Qupės)/1000
Cupės(DLK) – N DLK priimtuve (reikalavimai gerai priimtuvo būklei), mg/l. Remiantis 2016-08-04
LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos
patvirtinimo“ pakeitimo“, bendrojo azoto ribinė vertė gerai priimtuvo būklei - 3 mg/l.
Qnuotekų – per metus išleidžiamų nuotekų kiekis tūkst. m3/metus. Duomenis pateikė ŽŪK „Agro
Aves group“ - 146,5 tūkst. m3/metus.
Qupės – vidutinis daugiametis priimtuvo nuotėkis išleidimo vietoje, tūkst. m3/metus. Duomenis
pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos hidrologijos skyrius - 14285,88
tūkst. m3/metus.
TBN – metinė apkrova N, kuriai esant nebus viršytas leistinas poveikis priimančiam vandens
telkiniui, t/metus.
Tn= 4,77 t/metus (pagal BN)
Bendrojo azoto (BN) koncentracija nuotekų vidutiniame paros mėginyje, kuriai nebus
viršytas leistinas poveikis priimtuvui:
CBN = TBN * 1000/ Qnuotekų
TBN – metinė apkrova N, kuriai esant nebus viršytas leistinas poveikis priimančiam vandens
telkiniui, t/metus. 4,77 t/metus.
Qnuotekų – per metus išleidžiamų nuotekų kiekis tūkst. m3/metus. Duomenis pateikė ŽŪK „Agro
Aves group“ - 146,5 tūkst. m3/metus.
CBN – koncentracija nuotekų vidutiniame paros mėginyje, kuriai nebus viršytas leistinas
poveikis priimtuvui, mg/l.
CBN = 32,55 mg/l
Pagal Nuotekų tvarkymo reglamento (LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr.
D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais))29 p. „Į gamtinę
aplinką išleidžiamų buitinių ir komunalinių nuotekų užterštumas negali viršyti 2 lentelėje nurodytų DLK,
<...> kai pagal 11 p. nuostatas atliekamas poveikio priimtuvui vertinimas, kurio metu apskaičiuota
bendrojo azoto koncentracija yra nuo 20 iki 40 mg/l, – leistina teršalo koncentracija (LK) nustatoma pagal
skaičiavimo rezultatus“, todėl priimame, kad leistina bendrojo azoto koncentracija yra lygi 32 mg/l17.
Apskaičiuojama metinė apkrova bendruoju fosforu (BP), kuriai esant nebus viršytas
leistinas poveikis priimančiam vandens telkiniui:
TBP=(1,1*Cupės(DLK)*Qnuotekų+0,1* Cupės(DLK)*Qupės)/1000
Cupės(DLK) – P DLK priimtuve (reikalavimai gerai priimtuvo būklei), mg/l. Remiantis 2016-0804 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos
patvirtinimo“ pakeitimo“, bendrojo fosforo ribinė vertė gerai priimtuvo būklei - 0,14 mg/l.
Qnuotekų – per metus išleidžiamų nuotekų kiekis tūkst. m3/metus. Duomenis pateikė ŽŪK „Agro
Aves group“ - 146,5 tūkst. m3/metus.
17
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Qupės – vidutinis daugiametis priimtuvo nuotėkis išleidimo vietoje, tūkst. m3/metus. Duomenis
pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos hidrologijos skyrius - 14285,88
tūkst. m3/metus.
TBP – metinė apkrova P, kuriai esant nebus viršytas leistinas poveikis priimančiam vandens
telkiniui, t/metus.
TBP= 0,22 t/metus.
BP koncentracija nuotekų vidutiniame paros mėginyje, kuriai nebus viršytas leistinas
poveikis priimtuvui:
CBP = TBP * 1000/ Qnuotekų
TBP – metinė apkrova P, kuriai esant nebus viršytas leistinas poveikis priimančiam vandens
telkiniui, t/metus.
Qnuotekų – per metus išleidžiamų nuotekų kiekis tūkst. m3/metus. Duomenis pateikė ŽŪK „Agro
Aves group“ - 146,5 tūkst. m3/metus.
CBP – koncentracija nuotekų vidutiniame paros mėginyje, kuriai nebus viršytas leistinas
poveikis priimtuvui, mg/l (0,22 t/metus).
CBP = 1,52 mg/l
Pagal Nuotekų tvarkymo reglamento (LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr.
D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais)) 29 p. „Į gamtinę
aplinką išleidžiamų buitinių ir komunalinių nuotekų užterštumas negali viršyti 2 lentelėje nurodytų DLK,
<...> kai pagal 11 p. nuostatas atliekamas poveikio priimtuvui vertinimas, kurio metu apskaičiuota
bendrojo fosforo koncentracija yra mažesnė arba lygi 2 mg/l, – leistina teršalo koncentracija (LK)
nustatoma lygi 2 mg/l“, todėl priimame, kad leistina bendrojo fosforo koncentracija yra lygi 2 mg/l18.
Remiantis Nuotekų tvarkymo reglamento (LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas
Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais)) reikalavimais ir
atliktu poveikio priimtuvui vertinimu, reikalingi išvalytų nuotekų rodikliai, nedarant neigiamo poveikio
Strėvos upei turėtų būti:
 BDS7 – 18 mg/l.
 BP - 2 mg/l.
 BN - 32 mg/l.
Informacija, apie upės foninę būklę ir išleidžiamų nuotekų poveikį pateikiama 4.1.4 lentelėje.
Remiantis Nuotekų tvarkymo reglamento (LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais)) reikalavimų 13p. Į
gamtinę aplinką išleidžiamos nuotekos turi atitikti reglamento 1 lentelėje nurodytas sąlygas.
Reglamento 1 lentelė. Bendrieji reikalavimai į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms19
Parametras
Matavimo vienetas
Ribinė vertė3
Maksimali temperatūra
ne didesnė kaip 301
°C
pH2
6,5–8,5
Mineralizacija
g/l
ne didesnė kaip 2
Pastabos:
Jeigu dėl išleidžiamų nuotekų temperatūros bus pažeidžiami kitų teisės aktų reikalavimai ir/arba nuotekose yra lakiųjų
medžiagų, gali būti reikalaujama išleisti žemesnės temperatūros nuotekas.
1

18

2017 m. liepos 17 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2017-06-28
rašte Nr. (3.17-V8)-3- pateiktas pastabas.
19

2018 m sausio 3 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Aplinkos Apsaugos Agentūros poveikio aplinkai vertinimo
departamento 2017 metų lapkričio 21 d. rašte Nr. (28.1)-A4-12015 pateiktas pastabas
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2

Turėtų būti stebima ilgesnį laiką pvz., 14 dienų. Momentinės pH vertės 4÷6,4 ir 8,4÷10 leistinos, jei jų trukmė per vieną
valandą neviršija 6 min. (10 % laiko).
3
Vertės, kurių reikia laikytis, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyti griežtesni reikalavimai.

Eksploataciniai požeminio vandens gręžiniai
Pastačius ir pradėjus naudoti naujus pastatus ir įrenginius bei juos eksploatuojant normaliu režimu,
neigiamas poveikis žemės gelmėms mažai tikėtinas. Ypatingą dėmesį žemės gelmių apsaugos požiūriu
reiktų skirti nuotekų valyklai. Įvairaus masto poveikio rizika žemės gelmėms galima tik avarijų metu, t. y.
tuomet, jeigu pavojingos medžiagos patektų ant grunto ir prasiskverbtų į gruntinį vandeningą sluoksnį.
Poveikį mažinančios priemonės:
• įsisavinant teritorijos dalį, kurioje numatoma įrengti nuotekų valymo įrenginius, skerdyklą, tikslinga
atlikti preliminarius ekogeologinius tyrimus pagal „Ekogeologinių tyrimų reglamento“ [35] reikalavimus;
• gręžinių gręžimas bei įrengimas turi būti atliekamas vadovaujantis Lietuvos aplinkos apsaugos
normatyvinį dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių geologinio tyrimo
gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99)“
reikalavimais.

7-1 pav. Eksploataciniai požeminio vandens gręžiniai (ištrauka iš www.lgt.lt)20
Planuojamos ūkinės veiklos sklypas nuo artimiausio požeminio vandens gręžinio (Nr. 5746) nutolęs
480 m, o gamybinis pastatas bei nuotekų valymo įrenginiai daugiau negu 500 m. Planuojamos ūkinės
veikla nepatenka požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonas.
Rengiant konkrečių objektų techninius projektus, STR 1.04.02:2004 „Inžineriniai geologiniai
(geotechniniai) tyrimai“ (Žin., 2004, Nr. 25-779) ir Ekogeologinių tyrimų reglamento [35] nustatyta
tvarka ir detalumu turi būti atlikti sklypo inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrinėjimai (statinių
statybos vietose) bei preliminarus ekogeologinis tyrimas (toje PŪV teritorijos dalyje, kurioje jie nebuvo
iki šiol atlikti). Šių tyrimų metu būtų nustatytos teritorijos gruntų fizinės-mechaninės savybės ir
geotechniniai parametrai bei aeracijos zonos grunto bei gruntinio vandeningo horizonto ekogeologinė
būklė. Atliktų tyrimų rezultatai ir parametrai leis reikiamu detalumu įvertinti teritorijos požemio sąlygų
20

2017 m. liepos 17 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2017-06-28
rašte Nr. (3.17-V8)-3- pateiktas pastabas.
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tinkamumą numatomiems projektuoti ir statyti statiniams be įrenginiams, kurie per visą ekonomiškai
pagrįstą naudojimo laiką atitiktų statinio esminius reikalavimus; tenkintų mechaninio atsparumo ir
pastovumo reikalavimus, atitiktų normatyvinės kokybės reikalavimus; statybos ir naudojimo metu atitiktų
poveikio aplinkai apribojimus (jeigu tokie nustatyti) ir kt21.
Atsižvelgę į pastabą pateikiame „Planuojamos paukštienos perdirbimo įmonės Žiežmariuose, Ūkinės
veiklos poveikio aplinkinėms požeminio vandens vandenvietėms įvertinimą“. Skaičiavimai parodė, kad
planuojamos paukštienos perdirbimo įmonės Žiežmariuose tarša nekelia jokio pavojaus produktyviojo
viršutinio permo vandeningojo sluoksnio požeminio vandens kokybei, o įmonės vandenvietės
eksploatacija perspektyviniu debitu nepadarytu įtakos įvertintam/aprobuotam į šį sluoksnį įrengtų
aplinkinių vandenviečių požeminio vandens išteklių kiekiui.
Planuojamos ūkinės veiklos numatomas vandens poreikis 80 m3/h. Įgyvendinus PŪV per metus iš
artezinių gręžinių planuojama išgauti 145 600 m3/m. vandens, kuris bus naudojamas darbuotojų buities
bei įmonės gamybinėms reikmėms. Planuojamas vandens poreikis reikšmingo neigiamo poveikio
aplinkinėms vandenvietėms neturės, jos nuo PŪV teritorijos nutolę 619 m bei 1420 m atstumu.

7-2 pav. Artimiausios požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis22
Galimi avariniai nuotekų išsiliejimai ir jų likvidavimo priemonės
Avariniai nuotekų išsiliejimai yra galimi pagrindinai tik slėginių linijų ir siurblių avarijų
atvejais. Savitakinių linijų avarijų, kurios galėtų sukelti nuotekų išsiliejimą ant žemės paviršiaus arba jų
patekimą į paviršinį ir požeminį vandenį, tikimybė yra maža. Tuo atveju, jei įvyktų nuotekų linijų avarija,
likviduojant nuotekų išsiliejimus turi būti laikomasi šio veiksmų prioritetiškumo principu:
 nutraukti nuotekų patekimą į avarijos vietą,
21

2017 m. liepos 17 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2017-06-28
rašte Nr. (3.17-V8)-3- pateiktas pastabas.
22
2017 m lapkričio 3 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Aplinkos Apsaugos Agentūros poveikio aplinkai vertinimo
departamento 2017 metų spalio 16d. rašte Nr. (28.1)-A4-10619 pateiktas pastabas
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 užkirsti kelią išsiliejusiu nuotekų patekimui į paviršinius vandens telkinius,
 persiurbti arba nukreipti išsiliejusias nuotekas į jų specifiką atitinkančią funkcionuojančią nuotekų
sistemą,
 surinkti arba nukenksminti likusius ant žemės paviršiaus nuotekų teršalus,
 atlikti avarinės vietos remontą.
4.1.5. Poveikio sumažinimo priemonės
ŽŪK „Agro Aves group“ veikloje susidarysiančios gamybinės ir buitinės nuotekos bus
surenkamos ir nuvedamos į projektuojamus nuotekų valymo įrenginius, kur išvalytos išleidžiamos į
Strėvos upę. Taip pat numatytas paviršinių nuotekų, nuo galimai taršių teritorijų surinkimas, valymas ir
išleidimas į PŪV teritorijoje numatomą įrengti priešgaisrinį vandens tvenkinį. Objekte numatomos
naudoti nuotekų kiekio ir taršos mažinimo bei planuojamo poveikio priimtuvui kompensavimo priemonės
pateikiamos 4.1.9. lentelėje.
4.1.9 lentelė. Objekte numatomos naudoti nuotekų kiekio ir taršos mažinimo bei planuojamo poveikio
priimtuvui kompensavimo priemonės
Nr. 1

1

2

Nuotekų
šaltinis/
išleistuvas

Priemonės ir jos paskirties aprašymas

1

Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai,
(našumas 100 m³/h). Teršalų, patenkančių į
gamtinę aplinką, kiekio mažinimas

2

Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai – naftos
gaudytuvas, skirtas naftos produktų ir
skendinčių medžiagų valymui

Planuojamos priemonės projektinės savybės
mato
rodiklis
reikšmė
vnt.
BDS7
mg/l
18
Bendrasis azotas
mg/l
32
Bendrasis fosforas
mg/l
2
Skendinčios
medžiagos
BDS7
Naftos produktai

mg/l

30

mg/l
mg/l

28,75
5

4.1.6. Skyriaus ,,Vanduo“ schemos, žemėlapiai, kita grafinė informacija

8 pav. Planuojamų artezinių gręžinių išdėstymo schema
4.2. Aplinkos oras
4.2.1. Informacija apie vietovę
Rajonas priklauso vidutinių platumų klimato zonai. Čia vyrauja pereinamasis klimatas iš jūrinio į
žemyninį. Pastoviausias Lietuvos klimatą formuojantis veiksnys yra saulės radiacija. Žiežmariai gauna
vidutinį, būdingą visai Lietuvai, saulės radiacijos kiekį per metus – 352-360 kJ/cm2.Žiežmarių klimatui
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taip pat didelę įtaką daro atnešamos oro masės. Kaip ir visoje Lietuvos teritorijoje , taip ir Žiežmariuose
dažniausios yra vidutinių platumų oro masės, ateinančios iš Atlanto vandenyno (jūrinis oras) ir Rytų
Europos (žemyninis oras). Vidutinis metinis kritulių kiekis per metus – 650-700 mm. Vyraujantys vėjai
pučia iš vakarų, pietvakarių, šiaurės vakarų. Vidutinis metinis vėjo greitis yra 4,0 m/s.

9 pav. Vyraujančios vėjo kryptys
4.2.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai
Planuojamoje ūkinėje veikloje numatomi stacionarūs ir mobilūs taršos šaltiniai. Stacionarūs taršos
šaltiniai – planuojama gamtinių dujų katilinė ir nuotėkų valymo įrenginiai, mobilūs – PŪV aptarnaujantis
autotransportas.
Planuojamoje ūkinėje veikloje garo tiekimui bei patalpų apšildymui planuojamas iki 2000 kW
galios gamtinių dujų katilas. Katile deginant suskystintas dujas į aplinkos orą bus išmetami: anglies
monoksidas ir azoto oksidai. Aplinkos oro teršalų išsiskyrimas bus galimas ir gamybinių ir buitinių
nuotekų valymo įrenginiuose. Iš nuotekų valymo įrenginių pastato į aplinkos orą bus išmetami lakūs
organiniai junginiai.
Planuojamoje ūkinėje veikloje naudojamo autotransporto (broilerių, produkcijos, atliekų
transportavimas, darbuotojų automobiliai) galima oro tarša degimo produktais iš vidaus degimo variklių.
Išmetamų teršalų kiekiai apskaičiuojami vadovaujantis CORINAIR metodika.
Siekiant įvertinti PŪV poveikį aplinkos orui atliktas visų aukščiau išvardintų taršos šaltinių
išmetamų teršalų sklaidos aplinkos ore matematinis modeliavimas. Teršalų sklaidos modeliavimas atliktas
kompiuterinių programų paketu „AERMOD View”. Naudojamo teršalų sklaidos matematinio modelio
pagrindinis įvesties parametras visiems taršos šaltiniams - konkretaus teršalo emisija išreikšta g/s. Toliau
pateikiamas išmetamų teršalų kiekio apskaičiavimas ir taršos šaltinių charakteristikos.
4.2.2.1. Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai
Gamtinių dujų katilinė (taršos šaltinis - 001)
PŪV šilumos ir garo gamybai numatoma naudoti suskystintas dujas, iš katilo į aplinkos orą bus
išmetami: anglies monoksidas ir azoto oksidai. Planuojama, kad bus eksploatuojami suskystintomis
dujomis kūrenamas iki 2 MW dujinis katilas. Degimo produktai iš katilinės į aplinkos orą bus šalinamos
per 10 m aukščio kaminą.
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Gamtinių dujų katilai:
Maksimalus valandinis sunaudojamas kuro kiekis:
B val. 

Q mom  10 3
2,0  10 6
 3600 
 41,5kg/h ;
Qž  η
46000  0,9  1,163

Qmom- įrenginio instaliuotas galingumas, kW;
QŽ – kuro kaloringumas, kJ/ kg;
η - naudingumo koeficientas.
Degimo produktų tūris:
VD = Bval. x [Vt + (α-1) x V] x (273 + t) / 273 = 41,5 x [10,62 + (1,17 - 1) x 9,45] x (273+100)/273 = 695,1
Nm3/h = 0,19 Nm3/s
Vt – teorinis dūmų kiekis , sudegus 1kg kuro;
α – oro pertekliaus koeficientas;
V – teorinis oro kiekis, reikalingas sudeginti 1kg kuro;
Bval. – valandinis kuro kiekis, kg/s.
Maksimali momentinė aplinkos oro tarša
Maksimali momentinė tarša dujiniam katilui skaičiuojama vadovaujantis Išmetamų teršalų iš kurą
deginančių įrenginių normomis LAND 43-2013, 1 priedu „Kurą deginančių įrenginių, kurių nominali
šiluminė galia lygi arba viršija 1 MW, bet nesiekia 50 MW, išmetamų teršalų ribinės vertės“.
CNOx – 350 mg/Nm3.
CCO – 400 mg/Nm3
Maksimali momentinė tarša:
MNOx = (CNOx * VD Nm3/s) / 1000 = (350 x 0,19) / 1000 = 0,067 g/s.
MCO = (CNOx * VD Nm3/s) / 1000 = (400 x 0,19) / 1000 = 0,076 g/s.
Metinės teršalų emisijos iš katilinės apskaičiuojamos pagal CORINAIR metodikos „1.A.4 Small
combustion GB2016“ dalį:
Taršos šaltinis Nr. 001
čia:
B – kuro išeiga, [t/metus];
Qž – žemutinė kuro degimo šiluma, [GJ/kg];
E -emisijos rodiklis [kg/GJ].
Teršalo emisija, t/metus

CO
NOx
106,1 106,1
0,046 0,046
0,029 0,074
0,142 0,361

Nuotekų valymo įrenginių pastatas (taršos šaltinis – 002)
Buitinės ir gamybinės nuotekos bus valomos projektuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose.
Šiame vertinimo etape tiksliai nežinomas numatomų įrengti biologinių valymo įrenginių našumas, tačiau
jie bus parinkti taip, kad išvalytų numatomą maksimalų susidarysiančių buitinių ir gamybinių nuotekų
kiekį - 146 500 m³/m.
Pagrindinis nuotekų valymo procesas bus vykdomas pastate, čia bus sumontuoti: separatorius,
maišytuvas, flotatorius, cheminis ūkis, kuriame paruošiamas ir dozuojamas flokuliantas/koaguliantas ir
šarmo/rūgšties tirpalas. Cheminių reagentų poveikio dėka taršos dalelės lengvai surišamos į stambesnes
flokules, kurios lengvai atskiriamos ir išflotuojamos iš vandens.
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Vadovaujantis CORINAIR metodika iš gamybinių nuotekų valymo įrenginių skiriasi nemetaniniai
lakūs organiniai junginiai (LOJ). CORINAIR metodikos „5.D Wastewater handling“ skyriuje nurodoma,
kad LOJ emisijos rodiklis – 15 mg/m3. Išsiskiriančio LOJ kiekis:
146500 m3 x 15 mg/m3 x 10-9 = 0,002 t/metus.
Momentinė teršalo emisija apskaičiuojama priimant, kad teršalai skiriasi visus metus – 8760
val./metus:
0,002 x 106 / 8760 / 3600 = 0,00006 g/s.
Teršalai iš nuotekų valymo įrenginių pastato į aplinką pateks per vėdinimo sistemos ortakį.
Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių charakteristikos ir išmetamų teršalų kiekiai pateikti 4.2.2.1
ir 4.2.2.2 lentelėse.
Metinės teršalų emisijos iš katilinės apskaičiuojamos pagal CORINAIR metodikos „1.A.4 Small
combustion GB2016“ dalį, naudojant 3-8 lentelėje nurodytus emisijų rodiklius:

Vadovaujantis CORINAIR metodika iš gamybinių nuotekų valymo įrenginių skiriasi nemetaniniai
lakūs organiniai junginiai (LOJ). CORINAIR metodikos „5.D Wastewater handling 2016“ skyriuje,
lentelėje 3-1 nurodoma, kad LOJ emisijos rodiklis – 15 mg/m3:

23

23

2017 m lapkričio 3 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Aplinkos Apsaugos Agentūros poveikio aplinkai vertinimo
departamento 2017 metų spalio 16d. rašte Nr. (28.1)-A4-10619 pateiktas pastabas
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4.2.2.1 lentelė. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio
paėmimo (matavimo) vietoje

Taršos šaltiniai

pavadinimas

koordinatės

Nr.

3

Teršalų
išmetimo
trukmė,

m

išmetimo
angos
matmenys, m

4

5

6

7

8

9

aukštis,

val./metus

C

tūrio
debitas,
Nm3/s

temperatūra,

srauto greitis,

o

m/s

1

2

Katilinės kaminas

001

527142,5

6073470

10,0

0,15

11,777

100

3,33

8760

Nuotekų valymo įrenginių pastato vėdinimo
sistema

002

527119,7

6073429

10,0

0,2

11,777

20

3,33

8760

4.4.2.2 lentelė. Aplinkos oro tarša
Taršos šaltiniai
Veiklos rūšis

Cecho ar kitų pavadinimas,
gamybos rūšies pavadinimas

Teršalai

Numatoma tarša

pavadinimas

Nr.

pavadinimas

kodas

dydis
vnt.

1
Paukštienos
perdirbimas

2

metinė,

vienkartinis

3

4

Katilinė

kaminas

001

Nuotekų valymo įrenginių
pastato vėdinimo sistema

ortakis

002

maks.

t/m.

5

6

11

12

13

anglies monoksidas (A)

177

mg/Nm3

400

0,142

azoto oksidai (A)

250

mg/Nm3

350

0,361

Lakūs organiniai junginiai

308

g/s

0,00006

0,002

Iš viso:

0,505

50

10 pav. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių schema
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4.2.2.2 Mobilūs taršos šaltiniai
Aplinkos oro tarša galima ir iš mobilių taršos šaltinių – lengvųjų automobilių ir sunkiasvorių
krovininių automobilių.
Nagrinėjamoje teritorijoje aplinkos oro tarša vertinama ir iš planuojamos ūkinės veiklos transporto
priemonių. Degant kurui transporto priemonių vidaus degimo varikliuose į aplinkos orą išmetami šie
teršalai:


Anglies monoksidas;



Azoto oksidai;



Kietosios dalelės;

 LOJ.
Išmetamų teršalų kiekiai
Transporto priemonių išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai apskaičiuoti vadovaujantis
CORINAIR metodika (3.1 lentelė). Automobilių išsiskiriančių teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal
CORINAIR (1.A.3.b.i, 1.A.3.b.ii, 1.A.3.b.iii, 1.A.3.b.iv Passenger cars, light commercial trucks, heavyduty vehicles including buses and motor cycles) Tier 1 transporto taršos emisijų metodologiją, paremtą
teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas:
Automobilių
tipas

Naudojamas
kuras

Tipinės
kuro
sąnaudos,
kg/km

Lengvieji
automobiliai

Benzinas

CO

NOx

g/kg

g/km

g/s

g/kg

g/km

g/s

0,07

84,70

5,929

0,082

8,73

0,611

0,008

Dyzelinas

0,06

3,33

0,200

0,003

12,96

0,778

0,011

Dyzelinas

0,24

7,58

1,819

0,025

33,37

8,009

0,111

Automobilių
tipas

Naudojamas
kuras

Tipinės
kuro
sąnaudos,
kg/km

Lengvieji
automobiliai

Benzinas
Dyzelinas
Dyzelinas

Sunkiasvoriai
automobiliai

Sunkiasvoriai
automobiliai

LOJ

KD

g/kg

g/km

g/s

g/kg

g/km

g/s

0,07

10,05

0,704

0,010

0

0

0

0,06

0,70

0,042

0,001

1,10

0,066

0,001

0,24

1,92

0,461

0,006

0,94

0,226

0,003

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimuose yra įvertinta tarša, įtakojama vienu metu teritorijoje
galimų eksploatuoti mobilių taršos šaltinių, t.y. vieno krovininio automobilio ir vieno lengvojo
automobilio.
Projekte numatytam paukščių kiekiui pristatyti kiekvieną darbo dieną reikės 5 specializuotų
krovininių automobilių, pritaikytų paukščiams transportuoti. Atliekoms išvežti kiekvieną darbo dieną
reikės 2 specializuotų transporto priemonių. Produkcijos išvežimui kiekvieną darbo dieną reikės
vidutiniškai 9 specializuotų krovininių automobilių su šaldymo technika. Pakavimo medžiagoms ir tarai
atvežti vidutiniškai reikės 1 specializuoto automobilio. Bendras realus sunkiasvorio transporto srautas gali
siekti 17 automobilių per dieną. PAV ataskaitoje buvo vertintas maksimaliai galimas sunkiasvorio
transporto srautas – t.y. 34 automobiliai per dieną.
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Planuojama, kad dirbantiesiems atvykti į darbą vidutiniškai reikės 60 lengvųjų automobilių
(vidutiniškai vyks po 3 žmones automobilyje), tačiau PAV ataskaitoje buvo vertintas maksimaliai galimas
lengvojo transporto srautas – t.y. 110 automobilių per dieną.
Transportas iš/į planuojamos ūkinės veiklos vietą judės vietinės reikšmės žvyruotu keliu, kuris
jungia Žiežmarius su Strėvininkų Babilių kaimu (kuriame gyvena apie 30 gyventojų). Keliui apribojimų
dėl sunkiasvorio transporto judėjimo nėra. Transportas šiuo keliu judės apie 500 m ir įvažiuos į rajoninį
kelią Žiežmariai-Kruonis (Nr.1806). Rajoniniam keliui Žiežmariai-Kruonis (Nr.1806) apribojimų dėl
sunkiasvorio transporto judėjimo nėra. Kelio danga asfaltas.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius prisidės prie šios kelio (Žiežmariai/Strėvininkų
Babiliai) atkarpos nuolatinės priežiūros ir remonto, nes įmonę aptarnaujantis transportas ženkliai padidins
šios kelio atkarpos apkrovą. Šiltuoju metų laiku planuojamas kelio laistymas, siekiant sumažinti
dulkėtumą. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius suinteresuotas išlaikyti gerą kelio dangos būklę,
nes pagrindiniai šios atkarpos kelio naudotojai bus jie patys.

10-1 pav. Transporto judėjimo schema24.

24
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Sklaidos skaičiavimuose buvo vertinama vieno automobilio emisija įvedant modelyje papildomus
faktorius atspindinčius bendrą automobilių srautą. t.y. lentelėje buvo pateiktos vieno automobilio
emisijos. Papildomai pridedame informaciją apie viso PŪV transporto srauto taršą25:
Tipinės kuro
CO
NOx
Automobilių Naudojamas
sąnaudos,
tipas
kuras
kg/km
g/kg
g/km/dieną g/s
g/kg g/km/dieną g/s
0,37
Benzinas
0,07
84,70
326,095 3,623 8,73
33,611
3
Lengvieji
automobiliai
0,44
Dyzelinas
0,06
3,33
10,989 0,153 9,73
32,109
6
Sunkiasvoriai
1,51
Dyzelinas
0,24
7,58
61,853
0,344 33,37 272,299
automobiliai
3

Automobilių
tipas
Lengvieji
automobiliai
Sunkiasvoriai
automobiliai

Tipinės
LOJ
Naudojamas
kuro
kuras
sąnaudos,
kg/km
g/kg g/km/dieną
Benzinas
0,07
10,05
38,693
Dyzelinas
0,06
0,70
2,310
Dyzelinas

0,24

1,92

15,667

KD
g/s
g/kg g/km/dieną
0,430
0
0,000
0,032 1,10
3,630
0,087

0,94

7,670

g/s
0,000
0,050
0,043

4.2.2.3. Išmetamų teršalų ribinės koncentracijos aplinkos ore
Objekto veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės nustatytos
remiantis „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašu“
(patvirtintas LR AM ir LR SAM 2007-06-11 įsakymo Nr. D1-239/V-469 redakcija) bei LR AM ir SAM
2010-07-07 įsakymu Nr. D1-585/V-611 patvirtintas „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto
dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis“ ir
pateiktos 4.2.2.3 lentelėje.
4.2.2.3 lentelė. Teršalų ribinės koncentracijos
Teršalas

Ribinė vertė

vidurkis

[[g/m3]

Anglies monoksidas (CO)
Kietosios dalelės (KD10)

1 valandos
metų
8 valandų
paros

200
40
10000
50

Kietosios dalelės (KD2,5)
Lakūs organiniai junginiai (LOJ)

metų
metų
pusės valandos

40
25
5000

Azoto dioksidas (NO2)

25
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Vadovaujantis „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus,
sąrašu“ (patvirtintas LR AM ir LR SAM 2007-06-11 įsakymo Nr. D1-239/V-469 redakcija) ūkinės
veiklos poveikio aplinkos orui vertinimui taikoma pusės valandos ribinė vertė (teršalams, kuriems pusės
valandos ribinė vertė nenustatyta, taikoma vidutinė paros ribinė vertė).
4.2.2.4 Kvapo emisijos
Kvapas tai organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų medžiagų
[HN 121:2010]. Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų vertinimo kriterijus europinis kvapo vienetas.
Europinis kvapo vienetas – kvapiosios medžiagos (kvapiųjų medžiagų) kiekis, kuris išgarintas į 1
kubinį metrą neutraliųjų dujų standartinėmis sąlygomis sukelia kvapo vertintojų grupės fiziologinį atsaką
(aptikimo slenkstis), ekvivalentišką sukeliamam vienos europinės pamatinės kvapo masės (EROM),
išgarintos į vieną kubinį neutraliųjų dujų metrą standartinėmis sąlygomis.
Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė – pati mažiausia cheminės medžiagos koncentracija,
kuriai esant 50 % kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės olfaktometrijos metodu,
nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine
olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė prilyginama vienam Europos
kvapo vienetui (1 OUE/m3).
Planuojamoje ūkinėje veikloje galimi kvapų taršos šaltiniai: paukščių pjovimo ir pirminio
apdorojimo patalpa (galimas kvapų išsiskyrimas nuo plikinimo vonių) ir nuotėkų valymo įrenginiai.
Kvapų emisijos PŪV taršos šaltiniams apskaičiuojamos vadovaujantis „Sheung Shui" paukščių
skerdimo centro Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita I tomas - Pagrindinis tekstas, "Hyder Consulting
Limited", įmonės kodas 126012“ ataskaita. Šioje ataskaitoje nurodoma, kad paukščių pjovimo ir pirminio
apdorojimo ceche kvapo koncentracija gali siekti apie 541 OUE/m3. Oras iš cecho bus šalinamas per tris
ortakius išvestus per pastato stogą. Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro
kondicionavimas" 31.2. punktą Avarinio vėdinimo našumas nustatomas pagal statinio projekto
technologinės dalies duomenis. Jei tokių duomenų nepakanka, avarinis vėdinimas turi užtikrinti ne
mažiau kaip 8 kartai/val. oro apykaitos kartotinumą. Šiame projekto etape nėra duomenų apie vėdinimo
sistemų našumus Patalpos tūris gali siekti apie 3500 m3, nesant projektinių duomenų buvo priimtas
didžiausias galimas oro kartotinumas gamybinėse patalpose – 8. Tokiu būdu bendras šalinamo oro srautas
iš patalpos bus: 3500 x 8 = 28000 m3/val.= 7,8 m3/s. Šalinamo oro kiekis per vieną ortakį – 2,6 m3/s.26
Kvapo emisija iš pirminio apdorojimo cecho: 2,6 x 541 = 1407 OUE/s.
Nuotekų valymo įrenginių patalpoje kvapo koncentracija gali siekti apie 100 OUE/m3. Oras iš
valymo įrenginių bus šalinamas per ortakį išvestą per pastato stogą. Šiame projekto etape nėra duomenų
apie vėdinimo sistemų našumus, todėl priimta, kad patalpos tūris gali siekti apie 2000 m 3, oro kaitos
kartotinumas patalpoje – 2. Šalinamos oro kiekis per ortakį – 1,1 m3/s.
Kvapo emisija iš pirminio apdorojimo cecho: 1,1 x 100 = 110 OUE/s.

26
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PŪV stacionarių taršos šaltinių kvapo emisijos:
Koordinatės
Taršos šaltinis

Pirminio apdorojimo cecho
ortakis Nr.1
Pirminio apdorojimo cecho
ortakis Nr.2
Pirminio apdorojimo cecho
ortakis Nr.3
Nuotekų valymo įrenginių
ortakis (Nr.4)

Taršos šaltinio
Kvapo
emisija,
OUE/s

aukštis, m

Temperatūra, C

srautas,
m3/s

išėjimo
angos
matmenys, m

Ys

Xs

527112,9

6073477

1407

10

20

2,6

0,6

527117,2

6073476

1407

10

20

2,6

0,6

527121,4

6073475

1407

10

20

2,6

0,6

527119,5

6073429

110

10

20

1,1

0,4

Kvapo taršos šaltinia yra 4, pridedamas padidintas sklaidos žemėlapis su kvapų šaltinių išdėstymu 27:

10-2 pav. Kvapo šaltiniai (4vnt)

Kvapų koncentracijas gyvenamosios aplinkos ore reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 121:2010
„Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“. Didžiausia leidžiama kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUEE/m3).
4.2.3. Aplinkos oro užterštumo prognozė
Programinė teršalų sklaidos modeliavimo įranga
Teršalų ir kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „ISC-AERMOD
View”, AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai
aplinkoje modeliuoti. LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. 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.
27
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Duomenys aplinkos oro teršalų sklaidai modeliuoti
Meteorologiniai parametrai. Sklaidos skaičiavimui buvo naudojami Kauno hidrometeorologinės stoties
meteorologiniai duomenys. Meteorologinių duomenų paketą sudaro 2010-2014 m. laikotarpio, keturių
pagrindinių meteorologinių parametrų reikšmės kiekvienai metų valandai: aplinkos temperatūra, vėjo
greitis ir kryptis, debesuotumas.
Receptorių tinklas. Pažemio koncentracijos matematiniuose modeliuose skaičiuojamos tam tikruose, iš
anksto nustatytuose, taškuose. Šie taškai vadinami receptoriais. Šiuo atveju sudarytas toks receptorių
tinklas: stačiakampio formos tinklas, kurį sudaro 1600 receptorių. Tinklo kraštinės plotis – 3800 m; ilgis –
2500 m, atstumai tarp receptorių – apie 80 m.
Procentiliai. Atskirų teršalų atveju naudojami procentiliai (LR aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 11 d.
įsakymas Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827)):
 azoto dioksido 1 val. koncentracijai – 99,8 procentilis,
 kietųjų dalelių 24 val. koncentracijai – 94,0 procentilis.
Jeigu modelis neturi galimybės paskaičiuoti pusės valandos koncentracijos, gali būti skaičiuojamas 98,5asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte (Dėl Aplinkos
apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. AV-200 "Dėl Ūkinės veiklos
poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų
patvirtinimo" pakeitimo (AAA direktoriaus 2012 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. AV-14)).
Foninė tarša. Aplinkos oro foninis užterštumas vertinamas vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo
duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis.
Aplinkos oro foninė tarša buvo įvertinta pagal AAA rašte Nr.(28.2) A4-8547 pateiktą informaciją.
Buvo įvertinti pateikti taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenis28:
 Ūkininkės Zitos Marijonos Juodeikienės ūkio aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacijos
ataskaitos duomenys;
 UAB Kaišiadorių šiluma Žiežmarių mokyklos katilinės aplinkos oro taršos šaltinių
inventorizacijos ataskaitos duomenys;
Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių, Kauno regione (2016 m.) vidutinių metinių koncentracijų
vertės (μg/m3):


anglies monoksidas (CO) – 190 µg/m3;



azoto dioksidas (NO2) – 4,1 µg/m3;



kietosios dalelės (KD10) – 11,0 µg/m3;



kietosios dalelės (KD2,5) – 5,0 µg/m3.

28
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4.2.4. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai
4.2.4 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai
Ribinė vertė
Teršalas

Apskaičiuota didžiausia
koncentracija nevertinant
foninės taršos
vnt.
dalimis
[g/m3]
ribinės
vertės

Apskaičiuota didžiausia
koncentracija įvertinus
foninę taršą
vnt.
dalimis
[g/m3]
ribinės
vertės

vidurkis

[g/m3]

1

2

3

4

5

4

5

Anglies monoksidas

8 valandų

10000

18,66

0,0019

208,7

0,02

valandos

200

16,70

0,0835

20,8

0,10

metų

40

2,266

0,0567

6,383

0,16

paros

50

0,014

0,0003

12,49

0,25

metų

40

0,0074

0,0002

11,27

0,28

Kietos dalelės (KD2,5)

metų

25

0,0036

0,0001

5,126

0,21

Lakūs organiniai junginiai
(LOJ)

1/2
valandos

5000

0,133

0,00003

-

-

Azoto dioksidas
Kietos dalelės (KD10)

Atlikus planuojamos ūkinės veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos matematinį
modeliavimą, nustatyta, kad nei vieno teršalo atveju ribinės vertės nėra viršijamos įvertinus ir esamą
foninę taršą. Teršalų sklaidos sklaidos žemėlapiai pridedami priede Nr.12.
Kvapo sklaidos modeliavimo rezultatai
Pagal apskaičiuotas kvapo emisijas iš nagrinėjamos ūkinės veiklos atliktas kvapo sklaidos
aplinkos ore modeliavimas parodė, kad 8 OU/m3 ribinė kvapo koncentracija, vienos valandos vidurkio
intervale nebus viršijama. Didžiausia apskaičiuota kvapo koncentracija yra ūkinės veiklos ribose ir siekia
– 0,8 OUE/m3. Kvapo sklaidos žemėlapiai pateikiami priede Nr.12.
Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 dėl Lietuvos higienos
normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės
gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo, kvapų kontrolė atliekama gavus asmens (asmenų)
prašymą, pareiškimą, skundą, kuriame asmuo (asmenys) skundžiasi iš ūkinėje komercinėje veikloje
naudojamų stacionarių taršos šaltinių skleidžiamais kvapais gyvenamosios aplinkos ore.
4.2.5. Skyriaus ,,Aplinkos oras“ schemos, žemėlapiai
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos priede Nr.12 pateikiame teršalų sklaidos žemėlapiai. Šioje
stadijoje nėra parengtas planuojamos ūkinės veiklos techninis projektas, todėl tikslių stacionarių taršos
šaltinių vietų (koordinačių) pateikti negalime. Jos bus tikslinamos techninėje dokumentacijoje.
Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių schema pateikiama punkte 4.2.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai.
Planuojamos ūkinės veiklos planuojamų statinių išdėstymas sklype jau numatytas tiksliai, galimas
nežymus oro taršos šaltinių –vėdinimo sistemų išmetimo taškų koregavimas (tikslinamos koordinatės).
Apskaičiuotos didžiausios teršalų ir kvapų koncentracijos ribinių verčių neviršija ir yra fiksuojamos PŪV
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sklypo ribose. PŪV SAZ nustatomas su sklypo ribomis, todėl taršos šaltinių vietos korekcijas jokios
įtakos SAZ nustatymui neturės29.
4.3. Dirvožemis
Lietuvos dirvožemiai susidarė ant jūrinių, upinių, ledyninių, vėjinių nuogulų. Šių nuogulų
nevienodas karbonatingumas, jos skiriasi augalams reikalingų maisto medžiagų elementais. Žemės
gelmes sudaro dvi skirtingų uolienų storymės: granitinis kristalinis pamatas ir nuosėdinių uolienų danga.
4.3.1. Informacija apie vietovę
Dirvožemiai daugiausia balkšvažemiai (ypač Kaišiadorių rajono savivaldybės pietuose) ir
išplautžemiai, šiaurės ir šiaurės vakarų dalyje yra palvažemių, rytų ir šiaurės dalyje –
jauražemių, Neries ir Nemuno slėniuose – smėlžemių. Vadovaujantis dirvožemio erdvinių duomenų
rinkinio duomenimis planuojamos ūkinės veiklos sklypas patenka į dulkiškų vidutinių priemolių (dp1)
teritorijas.
4.3.2. Galimas (numatomas) poveikis
Statybos metu labiausiai veikiamas bus humusingas viršutinis teritorijos sluoksnis. Tikėtina, kad
jis bus nukastas ir sandėliuojamas teritorijoje. Planuojama, kad 0,3 m humusingo dirvožemio sluoksnis
bus nukastas nuo statybos vietų. Preliminariai jei nukasama 60% dirvožemis nuo planuojamos statybos
vietų tai:
26 200 m2 * 0,3 m = 7860 m3
Žemės sklypo plotas - 4,3702 ha, 60% - 2,62 ha.
Visas kiekis bus sandėliuojamas teritorijoje iki statybos pabaigos 2018 m. I ketvirtis, neilgiau kaip
4 mėnesiams. Pasibaigus statybos darbams panaudotas teritorijos tvarkymui, žaliems plotams tvarkyti.
Bus paskleistas teritorijoje ir užsėtas žalia veja, tai apsaugant nuo erozijos. Gilesniems dirvožemio
sluoksniams reikšmingo neigiamo poveikio nebus, nes nukasus viršutinį dirvožemio sluoksnį šis plotas
bus užstatytas ir gilesni sluoksniai nebus teršiami. Viršutinio dirvožemio tarša nereikšminga, nes
nuotekos, ŠGP ant jo nepateks, o aplinkos oro tarša ribinių verčių nesieks.
4.3.3. Poveikio sumažinimo priemonės
Teritorijoje privažiavimo ir vaikščiojimo keliai bus iškloti betoninėmis trinkelėmis arba asfaltuoti.
Atlikus išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, nustatytą, kad planuojamos ūkinės veiklos išmetamų
teršalų ribinės vertės aplinkos ore nebus viršijamos, atsižvelgiant į tai, dirvožemio tarša nebus žymiai
įtakojama iš aplinkos oro. Paviršinių buitinių nuotekų surinkimo sistema užtikrins, kad jos neterštų
dirvožemio. Aplinkos fonas pakis nežymiai, todėl reikšmingo poveikio dirvožemiui nenumatoma.
Statybos metu viršutinis dirvožemio sluoksnis bus nukastas ir sandėliuojamas teritorijoje. Pasibaigus
statybos darbams panaudotas teritorijos tvarkymui.

29

2017 m. rugpjūčio 14 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Kauno departamento 2017-06-21 Nr. 2.2-3429(16.8.4.2.11) pateiktas pastabas.
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4.3.4. Skyriaus ,,Dirvožemis“ schemos, žemėlapiai

11 pav. Ištrauka iš Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio (vyraujanti paviršiaus granuliometrinė
sudėtis).
4.4. Žemės gelmės
4.4.1. Informacija apie vietovę
Tiesioginio poveikio žemės gelmių (geologiniams) komponentams nebus. Kadangi planuojama
ūkinė veikla nesąlygojama geologinės aplinkos pokyčio, poveikio kitiems aplinkos komponentams
(hidrologiniam režimui, hidrografiniam tinklui, pelkėms, biotopams ir kt.) nenumatoma. Žemės gelmių
tarša mažai tikėtina. Statybos metu į aeracijos zonos gruntą bus įsigilinama tik įrengiant požemines
komunikacijas (vandentiekio, dujotiekio vamzdynus, ryšių bei elektros kabelius). Veiklos poveikis bus
laikinas, kuris atlikus žemės darbus bus pašalintas. Žemės darbai turi būti atliekami laikantys privalomų
darbų saugos ir prevencinių priemonių, kad nebūtų užterštas aeracijos zonos gruntas bei požeminis
vanduo.
4.4.2. Galimas (numatomas) poveikis
Informacijos apie žemės gelmių užteršimą planuojamo objekto teritorijoje ir artimiausiose jo
apylinkėse nėra.
4.4.3. Poveikį mažinančios priemonės
Poveikio mažinančių priemonių nenumatoma.
4.5. Biologinė įvairovė
4.5.1. Informacija apie vietovę
Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra saugomų rūšių. Arčiausiai planuojamos ūkinės
veiklos vietos fiksuotos Raibosios devynbalsės (Sylvia nisoria) radavietė (paskutiniai stebėjimo metai
2010;2011;2012). Peri, migruoja, nežiemoja. Kasmet Kaišiadorių rajone peri iki 10-15 porų. Jos biotopai
yra laukų ir pamiškių spygliuočių medynai, parkai, kirtavietės, vandens telkinių pakraščių brūzgynai.
Gausumas kinta. Kasmet peri vis naujose vietose. Šios radavietės nuo planuojamos ūkinės veiklos
teritorijos (sklypo) nutolę ~65 metrų atstumu.
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Arčiausiai planuojamos ūkinės veiklos vietos fiksuotos Raudonpilvės kūmutės (Bombina
bombina) radavietė (paskutiniai stebėjimo metai 2007;2008;2009,2011;2012). Šios radavietės nuo
planuojamos ūkinės veiklos teritorijos (sklypo) nutolę ~50 metrų atstumu. Raudonpilvės kūmutės
apsigyvena vandens telkiniuose, kurie yra uždari, t. y. neturi intakų ar ištakų, o krantai pavasarį yra
plačiai užliejami. Vandens telkinį būtinai turi supti pieva, kurioje kūmutės galėtų medžioti. Dažniausia
nykimo priežastis – mažų vandens telkinių užaugimas augalija ir žuvų juose užveisimas.
Planuojama ūkinė veikla reikšmingos neigiamos įtakos šioms rūšims neturės, nes jos sąlygota tarša
(triukšmas, aplinkos oro tarša) nesieks ribinių verčių sklypo ribose. Darbas organizuojamas dienos metu.
Transporto maršrutai neplanuojami šalia radaviečių. Gamybinę teritorija sudarys 50% želdinių
vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais. Atsižvelgę į pastabą PAV ataskaitos prieduose pridedame
išrašą iš saugomų rūšių informacinės sistemos (toliau SRIS).

12 pav. Teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių apžvalginė schema30.
Planuojamos ūkinės veiktos teritorijoje nėra identifikuota saugomų rūšių. Planuojama ūkinė veikla
reikšmingo neigiamo poveikio esamai bioįvairovei neturės. Planuojama, kad ūkinės veiklos sąlygota tarša
už įmonei priklausančio sklypo ribų ribinių verčių neviršys aplinkos oro taršos, triukšmo.
4.5.2. Galimas (numatomas) poveikis
Planuojama ūkinė veikla nesąlygos miškų, pievų, pelkių, vandenų (ežerų, upių, tvenkinių),
smėlynų kitimo (plotas – hektarais, arais). Planuojama ūkinė veikla nesąlygos miškingumo kitimo (%,
hektarais) bei medynų masyvų amžiaus, rūšinės sudėties ir tipo kitimo. Planuojama ūkinė veikla
nesąlygos į Raudonąją knygą įrašytų augalų rūšių augimviečių kitimo, sunaikinimo. Planuojama ūkinė
veikla nesąlygos aukštesniųjų ir žemesniųjų augalų rūšių, populiacijų kitimo, žalojimo. Planuojama ūkinė
veikla nesąlygos paukščių, žinduolių, žuvų, varliagyvių, roplių, bestuburių rūšių, populiacijų kitimo.
Planuojama ūkinė veikla nesąlygos medžiojamųjų gyvūnų rūšių, vertingų žuvų rūšių bei jų išteklių kitimo
ir dinamikos. Planuojama ūkinė veikla nesąlygos migracijos kelių suardymo. Gyvūnų susitelkimo,
veisimosi, maitinimosi, poilsio, žiemojimo vietų ir gyvenamosios aplinkos erdvės sumažėjimo. PŪV
sklypas nepatenka ir nesiriboja su Natura 2000 teritorijomis. Artimiausios Europos ekologinio tinklo

30

2017 m lapkričio 3 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Aplinkos Apsaugos Agentūros poveikio aplinkai vertinimo
departamento 2017 metų spalio 16d. rašte Nr. (28.1)-A4-10619 pateiktas pastabas
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,,Natura 2000“ teritorijos nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolę daugiau kaip 3,7 km, vakarų
kryptimi (Strėvininkų miškas (BAST plotas: 194,22007 ha).
4.5.3. Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės
Poveikio biologinei įvairovei sumažinimo priemonės nenumatomos.
4.5.4. Skyriaus ,,Biologinė įvairovė“ schemos, žemėlapiai

12 a pav. Natura 2000 teritorijos (ištrauka http://www.natura2000info.lt/lt/zemelapis.html)
4.6. Kraštovaizdis
Funkcinis kraštovaizdis - tam tikros socialinės-ekonominės paskirties (funkcijos) prioritetą ir jam
atitinkančią morfostruktūrą turintis kraštovaizdžio tipas.
4.6.1. Informacija apie vietovę
Kaišiadorių rajonas pagal miškingumą (31,6 %) yra ketvirtas apskrityje (apskrities miškingumas
28,1%), ir devynioliktas Lietuvoje (Lietuvos miškingumas 30,3%). Rajone yra 48 labai vertingi gamtinio
kraštovaizdžio objektai, kuriuos savivaldybė paskelbė saugomais. Kaišiadorių rajonas užima 108700 ha,
iš jų 54,84% yra dirbamos žemės plotai, 29,2% – pramonės įmonės ir keliai, 3,85% – vandenys, 2,48% –
miestai ir gyvenvietės, 2,22% – pramonės įmonės ir keliai, 7,36% – kitos paskirties plotai.
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija numatyta Žiežmarių miesto pakraštyje, šalia Statybininkų
g. 1, Žiežmariai, LT-56244 įsikūrusi UAB ,,Presbetonas“. Įmonės gaminių asortimentas – grindinio
trinkelės, šaligatvio ir kelio bei vejų bortai.
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13 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio
(http://www.am.lt/VI/files/File/krastovaizdis/leidiniai/Videomorfo.jpg)
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų
identifikavimo studija planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į V2H3-b (vizualinę struktūrą
formuojantys veiksniai (vertikalioji sąskaida):- V2 vidutinė vertikalioji sąskaida (kalvotas bei išreikštų
slėnių kraštovaizdis su 3 lygmenų videotopų kompleksais). Horizontalioji sąskaida – H3 vyraujančių
atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Vizualinis dominantiškumas b (kraštovaizdžio erdvinė
struktūra išreikšti tik horizontalūs dominantai).
Vadovaujantis Kaišiadorių rajono bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų
brėžinio Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla,
patenka į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, mišri gyvenamosios, komercinės paskirties
objektų teritorijos bei gamtinio karkaso, rajono vidinio stabilizavimo arealą.

14 pav. Ištrauka iš Kaišiadorių rajono bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio
Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2016 m. balandžio 28 d. priėmė sprendimą Nr. V17-119
„Dėl Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.
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4.6.2. Galimas (numatomas) poveikis
Žemėnaudos struktūra pakis, nes planuojami statyti pastatai sklype, kuris iki šiol nebuvo užstatytas.
Kraštovaizdžio stabilumui ypatingos reikšmės neturės. Vadovaujantis Kaišiadorių rajono bendrojo plano
Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu
sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, patenka į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, mišri
gyvenamosios, komercinės paskirties objektų teritorijos bei gamtinio karkaso, rajono vidinio
stabilizavimo arealą. Sklypui yra nustatytos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:


XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei
įrenginiai;



XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos;

 II. Kelių apsaugos zonos;
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo (toliau – TPĮ) 2 str. 40 d.
„užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto,
nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo
plotu“ – planuojamos ūkinės veiklos planuojamo pastatai sklype numatyti du (gamybinis pastatas, kurio
numatomas plotas 12 200m2, bei vandenvalos pastatas 288m2, kas viso sudaro 12 488m2 arba 1,2488ha,
kas sudaro 29,04 % ploto). Žemės sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypais.
Plotas 4,3702 ha.
4.6 lentelė. Ūkinės veiklos sklypo žemės naudmenos su eksplikacija
Žemės naudmenų
pavadinimas
Žemės ūkio naudmenos:
ariamoji žemė
sodai
pievos
ganyklos
Miško naudmenos
Vandens naudmenos
Kitos žemės plotas
Užstatyta
Iš viso:

prieš pradedant vykdyti
veiklą
(statybą ar rekonstrukciją)

Plotas, ha
pradėjus vykdyti veiklą
(užbaigus statybą ar
rekonstrukciją)

4,3702

100 pr

Renatū
ralizuota
(rekultivuota)

-

3,1214
1,248831
100pr

-

Žemės sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypais. Plotas 4,3702 ha.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius savo lėšomis ir suderinęs su atsakingomis
institucijomis nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos iki Strėvos upės (apie 135 m) nuties vamzdžius,
kuriais tekės išvalytos nuotekos į Strėvos upę. Šiame, projekto etape, negalime tiksliai nurodyti vamzdžių
diametrų, tačiau jie bus įvertinti techniniame projekte. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius
vadovausis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 “Dėl Specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XXI skyriumi (Žemės sklypai, kuriuose įrengtos
31

2017 m. liepos 17 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2017-06-28
rašte Nr. (3.17-V8)-3- pateiktas pastabas.

64

valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai). Sausinamieji melioracijos vamzdžiai
klojami iki 50 m ilgio atšakomis nuo pagrindinio vamzdžio-vandens rinktuvo ne mažiau 1, 20 m gylyje.
Todėl drenažo sistema visiškai netrukdo dirbti žemę, bet kuria žemės ūkio technika, bei atlikti kitus
darbus. Bet kokie žemės darbai arba naujų pastatų statyba melioruotuose plotuose privalomi suderinti su
valstybei priklausančius melioracijos įrenginius valdančia institucija. Statybų metu pažeidus melioracijos
vamzdynus jie bus atnaujinami organizatoriaus lėšomis.

15 pav. Žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvės (ištrauka iš www.geoportal.lt)3233
4.6.3. Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo (toliau – TPĮ) 2 str. 40 d.
„užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto,
nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo
plotu“ – planuojamos ūkinės veiklos planuojamo pastatai sklype numatyti du (gamybinis pastatas, kurio
numatomas plotas 12 200m2, bei vandenvalos pastatas 288m2, kas viso sudaro 12 488m2 arba 1,2488 ha,
kas sudaro 29,04 % ploto), tačiau rengiant projektinę dokumentaciją jis gali būti tikslinamas
(mažinamas).
Humusingas viršutinis teritorijos sluoksnis, bus nukastas ir sandėliuojamas teritorijoje. Planuojama,
kad 0,3 m humusingo dirvožemio sluoksnis bus nukastas nuo statybos vietų, planuojamų privažiavimų ir
kt. Preliminariai planuojama nukasti ~ 60% (59,95%) teritorijos dirvožemio, kuris bus sandėliuojamas
32

2017 m lapkričio 3 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Aplinkos Apsaugos Agentūros poveikio aplinkai vertinimo
departamento 2017 metų spalio 16d. rašte Nr. (28.1)-A4-10619 pateiktas pastabas
33
2017 m gruodžio 7 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Aplinkos Apsaugos Agentūros poveikio aplinkai vertinimo
departamento 2017 metų lapkričio 21 d. rašte Nr. (28.1)-A4-12015 pateiktas pastabas
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sklype, ir panaudojamas teritorijos tvarkymo darbuose. Pažymime, kad vadovaujantis Gamtinio karkaso
nuostatais [LR aplinkos ministro 2007 m.vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso
nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais)] bus laikomasi 10p., nuostatų ir išlaikomas 50%
planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso struktūros, kurias gali sudaryti priklausomieji
želdynai, vandens telkiniai, taip pat sklypas bus aptvertas bei apželdintas visžaliais medžiais palei
perimetrą. PAV ataskaitos prieduose pridedame preliminarų sklypo planą (M 1:2000) su jame išdėstytais
pastatais bei kitais techniniais rodikliais bei preliminarų sklypo planą (M 1:2000) upės apsaugos juostos ir
zonų atžvilgiu.
4.7. Socialinė ekonominė aplinka
4.7.1. Informacija apie vietovę
Planuojama ūkinė veikla – paukštienos perdirbimo įmonė. Numatoma įrengti paukščių skerdyklą,
paukštienos išpjaustymo padalinį, paukštienos iškaulinimo padalinį, mechaniškai atskirtos mėsos gamybą,
šaltuosius sandėlius, skirtus produkcijos laikymui iki produkcijos realizavimo. ŽŪK ,,Agro Aves group“
planuoja ūkinę veiklą, nuosavybės teise jiems priklausančiame sklype Žiežmariuose, Žiežmarių
seniūnijoje, Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Planuojama, kad įmonėje vieną pamainą dirbs 178
darbuotojai 254 darbo dienas metuose (5 darbo dienas per savaitę, nuo 7 val. iki 19 val.). Pamainos
trukmė 8 val., tačiau pamainos atskiruose padaliniuose “persistumia“.
Žiežmarių mieste 2011 metų surašymo duomenimis gyveno 3,6 tūkst. Gyventojų. Per 10 m (nuo
2001 metų) sumažėjo 0,3 tūkst. gyv. Neoficialiais duomenimis 2017 metų sausio mėnesį – 3268
gyventojai. Artimiausi gyvenamieji namai nuo įmonei priklausančio sklypo nutolę apie 500 m šiaurės
rytų, bei pietryčių kryptimi apie 400m atstumu. Gausiai gyvenamos Žiežmarių m., teritorijos išsidėstę
šiaurės, šiaurės rytų, rytų kryptimi nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribos.
Statybininkų g. 1, Žiežmariai, LT-56244 įsikūrusi UAB "Presbetonas". Įmonės gaminių
asortimentas – grindinio trinkelės, šaligatvio ir kelio ir vejų bortai.

16 pav. PŪV gretimybės
Lietuvos darbo biržos duomenimis (Kaišiadorių rajono savivaldybės) 2017 metų kovo mėnesį
įregistruota 180 bedarbių. Nuo metų pradžios 641 asmenys. Viso Kaišiadorių rajono savivaldybėje
įregistruotų bedarbių 1489 asmenys (43% moterų, 57% vyrų). Per einamąjį mėnesį buvo įdarbinta 137
asmenys.
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17 pav. Žiežmarių seniūnija
Smulkiausias Sveikatos informacijos centre kaupiamos informacijos administracinis lygmuo yra
savivaldybė. Seniūnijų lygmuo specialaus tyrimo objektas. Lietuvos sveikatos informacijos centras
informuoja, jog šio pobūdžio tyrimuose vien registruoti sveikatos įvykiai seniūnijose neturi jokios
apčiuopiamos vertės, neturint tokių parametrų, kaip gyvenimo toje vietoje trukmė, profesija, žalingi
įpročiai. Visa tai rodo, jog norint metodologiškai teisingai ištirti poveikį sveikatai, būtina atlikti
preciziškai suplanuotą ir kokybiškai atliktą epidemiologinį tyrimą. Iki šiol tokio pobūdžio tyrimai nebuvo
atlikti. Šiuo metu Lietuvos sveikatos informacijos centras teikia 2015 metų sveikatos būklės duomenis.
Šiame skyriuje lyginsime 2011-2015 metų sveikatos būklės duomenis. Lyginami Kauno apskrities (šio
administracinio vieneto nebėra), Kaišiadorių rajono ir visos Lietuvos rodikliai.
4.7.1.1. Regiono gyventojų demografiniai rodikliai: gyventojų skaičius, pasiskirstymas pagal amžių,
lytį, gimstamumas, mirtingumas, mirties priežasčių struktūra, kūdikių
Populiacija
Lietuvos sveikatos informacijos centras pateikia šiuos duomenis apie Kaišiadorių rajoną.
Gyventojų skaičius ženkliai mažėja. Tikėtina, kad tai susiję su gyventojų migracija į didesnius
miestus, priemiesčius, užsienį.
Vidutinis metinis gyventojų skaičius
Metai
2011

Kaišiadorių r.

Lietuva

33654.5 3028114.5

Kauno apskr.
604931.5

2012

33156

2987773

596227

2013

32640

2957689

590029

2014

32137

2932367

585144

2015

31681

2904910

580205

Kaišiadorių rajone gimstamumas svyruoja (tai padidėdamas, tai sumažėdamas), pastaruosius 5
metus išlieka mažesnis nei Lietuvos vidurkis, tačiau nuo 2013 iki 2014 metų padidėjo 1,05 karto.
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Gimstamumas 1000 gyventojų
Metai

Kaišiadorių r.

Lietuva

Kauno apskr.

2011

8.41

10

9.95

2012

8.29

10.19

10.03

2013

8.52

10.1

9.81

2014

8.9

10.3

10.2

2015

8.7

10.8

10.5

Kaišiadorių rajone, pastaruosius penkerius metus, natūralus prieaugis turi neigiamą reikšmę (t.y.,
gimsta mažiau negu miršta). 2012 metais buvo truputi sumažėjęs iki -6,82, tačiau 2013 metais išaugo iki 7,51. Kai tuo metu bendras Lietuvos natūralus prieaugis pastaruosius 5 metus išliko mažiau neigiamas.
Natūralus prieaugis 1000 gyventojų
Metai

Kaišiadorių r.

Lietuva

Kauno apskr.

2011

-7.04

-3.56

-3.25

2012

-6.82

-3.51

-3.41

2013

-7.51

-3.93

-3.82

2014

-7

-3.4

-3.2

2015

-7.2

-3.6

-4.1

Mirtingumas
Duomenys mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registre kaupiami iš medicininių mirties ir
medicininių perinatalinės mirties liudijimų bei kitų mirties faktą liudijančių dokumentų. Atsižvelgiant į
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijas registre mirties priežastys yra koduojamos
vadovaujantis Tarptautine statistine ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos dešimta redakcija (TLK-10).
Pagrindinė mirties priežastis išrenkama vadovaujantis Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų
klasifikacijos metodinėse rekomendacijose nurodytomis kodavimo taisyklėmis bei automatinio mirties
priežasčių kodavimo sprendimų lentelių taisyklėmis. Lietuvos gyventojų mirties priežasčių struktūra jau
daugelį metų išlieka nepakitusi. Lietuvoje 2016 m. mirė 41 106 žmonės, t. y. 670 asmenų mažiau negu
2015 metais. 2016 metais mirtingumo rodiklis buvo 14,3 mirusiųjų 1000-iui gyventojų (2015 m. – 14,4/
1000 gyventojų). Daugiausiai žmonių mirė nuo kraujotakos sistemos ligų, piktybinių navikų ir išorinių
mirties priežasčių, – iš viso 2016 m. dėl šių priežasčių mirė 83,6 proc. visų mirusiųjų. Nuo kraujotakos
sistemos ligų mirė daugiau nei pusė, t.y. 56,2 proc., nuo piktybinių navikų – 19,9 proc., o nuo išorinių
mirties priežasčių – 7,4 proc. visų mirusiųjų. Mirtingumas Kaišiadorių rajone nežymiai tai mažėja, tai
padidėja. Jis išlieka ženkliai didesnis nei Lietuvos vidurkis. Mirtingumo struktūroje vyrauja kraujotakos
sistemos ligos, piktybiniai navikai, kvėpavimo sistemos ligos bei mirtingumas dėl išorinių priežasčių.
Lyginsime mirtingumą, kurį lėmė kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, kvėpavimo sistemos
ligos.
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Mirtingumas 1000 gyventojų
Metai

Kaišiadorių r.

Lietuva

Kauno apskr.

2011

15.45

13.55

13.2

2012

15.11

13.7

13.44

2013

16.02

14.03

13.63

2014

16

13.7

13.4

2015

16

14.4

14.6

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti Žiežmarių mieste, Žiežmarių
seniūnijoje, Kaišiadorių rajono savivaldybėje, tikslinga analizuoti miesto gyventojų rodiklius.
⃰Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas 100000 gyv.
Kaišiadorių r.

Metai

Lietuva

Kauno apskr.

2011

1016.06

845.16

823.6

2012

884.16

834.57

813.82

2013

983.75

831.64

805.86

2014

970.74

796.14

773.79

2015

917.1

813.76

813.22

*Standartizuotas mirtingumo rodiklis – mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal Europos standartą. Požymiai: gyvenamoji
vieta, lytis.

Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau nei pusė, t.y. 56,2 proc., visų mirusiųjų, - skelbia
Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras. Iš kurių vyraujančios buvo išeminės
širdies ligos ir smegenų kraujagyslių (cerebrovaskulinės) ligos. Kaišiadorių rajone mirtingumas nuo
kraujotakos sistemos ligų labai panašus į Lietuvos vidurkis 100 000 gyventojų. Nuo 2013 iki 2015 metų
sumažėjo net 1,29 karto (nuo 579,73 iki 448,44 atv., 100000 gyv.).

Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas
nuo kraujotakos sist.ligų 100000 gyv.
Metai

Kaišiadorių r.

Lietuva

Kauno apskr.

2011

533.02

419.96

408.99

2012

489.1

418.24

412.93

2013

579.73

405.86

405.38

2014

451.9

387.39

378.24

2015

448.44

393.72

402.
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Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas
nuo išeminės širdies ligos 100000 gyv.
Metai

Kaišiadorių r.

Lietuva

Kauno apskr.

2011

267.18

260.57

276.91

2012

226.44

262.38

273.93

2013

358.77

253.95

269.46

2014

248.82

242.32

250.24

2015

306.9

249.52

264.82

Nuo piktybinių navikų 2015 m. Lietuvoje mirė 4 640 vyrų, t. y. 22,6 proc. visų mirusių vyrų. Vyrų
mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis 2015 m. buvo 346,8/100 000 vyrų (2014 m. – 334,9/100 000
vyrų). Daugiausiai vyrų mirė nuo trachėjos, bronchų ir plaučių, priešinės liaukos bei skrandžio piktybinių
navikų. Nuo piktybinių navikų 2015 m. mirė 3 708 moterys, t.y. 17,5 proc. visų mirusių moterų. Moterų
mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis 2015 m. buvo 236,6/100 000 moterų (2014 m. – 221,5/100
000 moterų). Iš jų daugiausia mirė nuo krūties, storosios žarnos ir kiaušidžių piktybinių navikų.
Kaišiadorių rajone mirtingumas nuo piktybinių navikų svyruoja, padidėdamas (2011 m) tai sumažėdamas
(2013 m), tačiau 2015 metais išliko 1,01 karto didesnis už Lietuvos vidurkį.
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas
nuo piktybinių navikų 100000 gyv.
Metai

Kaišiadorių r.

Lietuva

Kauno apskr.

2011

214.64

184.16

184.97

2012

192.32

178.81

184.85

2013

157.34

175.33

172.34

2014

172.81

177.24

168.29

2015

184.91

182.39

188.62

Kaišiadorių rajone mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų pastaruosius penkerius metus buvęs
labai svyruoja-padidėdamas tai sumažėdamas. Nuo 2012 metų buvo mažesnis už Lietuvos vidurkį, o 2014
metais didesnis (2,56 karto) už Lietuvos vidurkį.
Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas
nuo kvėpavimo sist. ligų 100000 gyv.
Metai

Kaišiadorių r.

Lietuva

Kauno apskr.

2011

27.82

22.95

21.17

2012

12.85

23.39

21.85

2013

24.19

26.82

21.1

2014

52.35

20.45

21.2

2015

33.72

23.54

22.87
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4.7.1.2. Gyventojų sergamumo rodiklių (sergamumas, nedarbingumo atvejų skaičius, pirminis
invalidumas pagal priežastis) analizė
Bendrasis sergamumas piktybiniais navikais Kaišiadorių rajone yra mažesnis negu Lietuvos
vidurkis. Jis nuo 2011 metų sumažėjo. Bendrojo sergamumo piktybiniais navikais rodiklis Kaišiadorių
rajono savivaldybėje dešimtmetį neviršija Kauno apskrities ir Lietuvos rodiklius.
Miesto gyventojų sergamumas piktybiniais navikais 100000 gyv.
Metai

Kaišiadorių r.

Lietuva

Kauno apskr.

2011

542.05

611.32

604.32

2012

502.66

586.7

601.47

2013

...

...

...

2014

...

...

...

2015

...

...

...

Bendrasis sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis Kaišiadorių rajone didesnis (1,16
karto (2015 m.) už Lietuvos vidurkį. Tačiau būtina pažymėti, kad Kaišiadorių rajono bendras sergamumas
kraujo ir kraujodaros organų ligomis nuo 2014 m. sumažėjo lyginant su 2015 m., kai tuo tarpu visos
Lietuvos – nuo 2011m nuolatos didėja.
Miesto gyventojų sergamumas kraujo ir kraujodaros organų ligomis 100000 gyv.
Metai

Kaišiadorių r.

Lietuva

Kauno apskr.

2011

977.33

684.14

581.8

2012

980.19

693.44

597.89

2013

1113

791.05

730.95

2014

1248.22

915.83

955

2015

1088.61

937.06

1031.96

Miesto gyventojų sergamumas kraujotakos sist. ligomis 100000 gyv.
Metai

Kaišiadorių r.

Lietuva

Kauno apskr.

2011

5494.42

3751.28

3879.99

2012

5470.62

3911.06

4281.12

2013

6686.49

5478.36

6832.13

2014

8574.01

6481.01

8626.48

2015

8647.94

6586.24

8496.54
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Miesto gyventojų sergamumas išemine širdies liga 100000 gyv.
Metai

Kaišiadorių r.

Lietuva

Kauno apskr.

2011

1092.31

481.7

555.52

2012

988.56

505.6

630.57

2013

1240.44

790.34

1089.31

2014

1291.27

975.36

1482.98

2015

1410.84

977.25

1462.89

Būtina pažymėti, kad kraujotakos sistemos ligos didžiąja dalimi nulemtos hipertenzijos, antsvorio,
ydingos mitybos bei fizinio aktyvumo stokos. Aplinkos kokybė (oro tarša, triukšmas) kraujotakos
sistemos ligas lemia labai nedidele dalimi. Oro tarša turi įtakos kvėpavimo sistemos ligų išsivystymui,
kurių Kaišiadorių rajone fiksuojama daugiau už Lietuvos vidurkį (1,24 karto (2015 m).
Miesto gyventojų sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis
100000 gyv.
Metai

Kaišiadorių r.

Lietuva

Kauno apskr.

2011

34132.7

27972.2

26296.8

2012

29724

24312.3

22705.9

2013

34723.9

29624.1

29522.6

2014

31300.3

25207.9

24812

2015

32701.9

26356.4

25474.1

Astma – lėtinė uždegiminė kvėpavimo takų liga, pasireiškianti dusulio ir/ar kosulio priepuoliais.
Ja serga apie 7 proc. žmonių (6 proc. suaugusiųjų ir 10 proc. vaikų). Priežastiniai nespecifiniai veiksniai:
genetinis, fizinis krūvis, šaltis, dūmai, aplinkos užterštumas.
Miesto gyventojų sergamumas astma 100000 gyv.
Metai

Kaišiadorių r.

Lietuva

Kauno apskr.

2011

238.17

310.24

270.96

2012

150.8

326.57

278.19

2013

254.89

395.63

394.09

2014

456.25

455.96

553.59

2015

539.95

433.76

487.38

4.7.1.3. Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių, lytį, sergamumo, sergamumo su laikinu
darbingumo netekimu analizė
Įmonėje kiekvienam darbuotojui yra sudarytos tinkamos darbo sąlygos, darbo vieta ir aplinka yra
saugi, patogi ir nekenksminga sveikatai. Įmonėje saugus darbas organizuojamas vadovaujantis darbuotojų
saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais. Sergamumo ar traumų, susijusių su darbo veikla,
įmonėje nenustatyta. Didžioji dalis nelaimingų atsitikimų įvyksta statybos, transporto, kasybos
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sektoriuose. 2015 metais pavojingiausios mirtiniems ir sunkiems NA (nelaimingas atsitikimas) darbe
įvykti išliko šių ekonominių veiklos rūšių (toliau - EVR) įmonės (8 grafikas): - statybos - 14 mirtinų ir 47
sunkūs; - transporto ir saugojimo - 12 mirtinų ir 16 sunkių; - apdirbamosios gamybos - 6 mirtini ir 26
sunkūs (9 grafikas) – kaip rodo 2008 -2015 metų duomenys pavojingiausiomis mirtiniems ir sunkiems
NA darbe įvykti išlieka medienos gaminių ir baldų gamybos ekonominių veiklų porūšiai, kuriuose 2008 –
2015 metais įvyko atitinkamai 24% ir 12% skaičiuojant nuo visų mirtinų ir sunkių NA darbe įvykusių
apdirbamosios gamybos EVR. - žemės ūkio - 2 mirtini ir 6 sunkūs; Minėtose įmonėse įvyko 81% mirtinų
ir 66% sunkių NA darbe. Daugumos susirgimų bei nelaimingų atsitikimų darbe galima išvengti tinkamai
organizuojant darbą, naudojant modernius įrenginius ir mechanizmus, laikantis darbų saugos reikalavimų,
teisingai parenkant apsaugines priemones.
Išvada: Gamybos vystymas yra ekonominio bei socialinio gerbūvio sukūrimo prioritetas.
4.7.2. Galimas (numatomas) poveikis
Sukuriamos naujos darbo vietos (178 vnt.), mokami mokesčiai valstybei, padidėjusi tiekiamos
produkcijos rinka, žaliavų poreikis sukuria naujas darbo vietas, apyvartą, pelną ir kitose įmonėse.
Nekilnojamojo turto kainos nėra tiesiogiai sąlygojamos planuojamos ūkinės veiklos, nes reikšmingos
taršos už teritorijos ribų nebus. Galimas nereikšmingas nekilnojamojo turto kainų sumažėjimas dėl
psichologinio poveikio, nemalonios asociacijos su skerdyklos veikla. Atlikus telefoninę nekilnojamojo
turto specialistų apklausą galima teigti, kad aplinkinėse teritorijose nekilnojamojo turto (gyvenamųjų
namų, žemės sklypų) kaina nekris. Nekilnojamojo turto kainos ir šios rinkos pokyčiai yra glaudžiai susiję
su vidutiniu darbo užmokesčiu, nedarbo lygiu, gyventojų skaičiumi šalyje, šildymo kainomis, infliacija ir
kitais dalykais. Planuojama ūkinė veikla teigiamai veiks darbo rinką, darbo užmokestį. Kaina gali tik
nežymiai didėti vertinant bendrą Lietuvos žemės sklypų rinkos pirkimo/pardavimo tendenciją. Metodikos,
kuri leistu įvertinti nekilnojamojo turto kainos pokytį dėl tam tikrų pokyčių teritorijoje nėra.
Planuojama ūkinė veikla reikšmingo poveikio rajono demografijai neturės. Planuojama ūkinė
veikla reikšmingo neigiamo poveikio gyvenimo sąlygoms nagrinėjamoje teritorijoje neturės. Motyvuotų
visuomenės konfliktų neturėtų būti.
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4.9.1. lentelė. ŽŪK ,,AgroAves“planuojamos ūkinės veiklos profesinės rizikos vertinimas (preliminarus)
Prof. rizikos
nustatymo
kortelės Nr.

Profesinės rizikos objektas

1.

Direktorius, buhalterė,
ekonomistas, komercijos
direktorius, komercijos
tarnybos darbuotojai,
gamybos vadovas,
technologai, kokybės tarnybos
vadovas - darbo vieta prie
kompiuterio, kabinete, kitos
patalpos, teritorija-tik
trumpalaikiai vizitai.

2.

3.

Katilinės operatoriai

inžinierius mechanikas - 1,
inžinierius automatikas -1,
šalčio ir šilumos ūkių vadovas1,
sanitarijos vadovas -1,
meistrai - 4,
taros ūkio meistras - 1,
apskaitininkai - 3,
sandėlių ūkio vadovas - 1,
sandėlininkai - 4,

Darbuotojų
skaičius

Profesinės rizikos
veiksniai

Nustatyta
rizika

Fizikiniai;

Priimtina

Biologiniai;

Priimtina

Ergonominiai;

Priimtina

Numatyta rizikos mažinimo priemonė

Patalpų drėkinimas, galingesnių lempučių įsukimas ar papildomi šviestuvai

20
Cheminiai.

Priimtina

Fizikiniai;

Priimtina

Cheminiai

Priimtina

Ergonominiai;

Priimtina

2

Esant poreikiui patalpų drėkinimas (kabinete) bei galingesnių lempučių įsukimas ar
papildomi
Pagrindiniai profesinės rizikos veiksniai katilinės operatoriaus darbo vietoje:
1. elektros srovė;
2. aukšta temperatūra;
3. netvarkingi įrenginiai, įrankiai bei pagalbinis inventorius;
4. netvarkinga, nepakankamai apšviesta darbo vieta;
5. triukšmas;
6. oro užterštumas;
7. katilų eksploatavimo instrukcijos nesilaikymas.

23
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sąskaitybos darbuotojai- 6,

Įvairių profesijų darbininkai
(darbininkai skerdimo ceche,
išpjaustyme, paukštienos
paruošime ir pakavime,
svėrime, šaltųjų sandėlių
darbininkai, šaltkalviai,
elektrikai, svėrimo sistemų ir
automatizacijos prietaisų
priežiūros specialistai ir kt.).

4.

5.

Vidaus transporto vairuotojai

Fizikiniai;

Priimtina

Cheminiai

Priimtina

Ergonominiai;

Priimtina

129

Fizikiniai;

Priimtina

Cheminiai

Priimtina

Ergonominiai;

Priimtina

4

Esant poreikiui patalpų drėkinimas (kabinete) bei galingesnių lempučių įsukimas
cechuose. Esant poreikiui individualios ausinės/kištukai.
Pagrindiniai profesinės rizikos veiksniai darbuotojų darbo vietoje:
1. Elektros srovė;
2. Karštas vanduo-nusiplikimo galimybė;
3. Šaltos patalpos;
4. netvarkingi įrenginiai, įrankiai bei pagalbinis inventorius (aštrūs, smailūs);
5. netvarkinga, nepakankamai apšviesta darbo vieta;
6. triukšmas;
7. oro užterštumas;
8. įrenginių eksploatavimo instrukcijos nesilaikymas.
Pagrindiniai profesinės rizikos veiksniai mašinisto darbo vietoje:
1. nepalankios meteorologinės sąlygos (lietus, žaibas, stiprus vėjas būtina nutraukti darbus, slėptis patalpose apsaugančiose nuo šių veiksnių. Apsisaugojimui nuo šalčio būtina
tinkamai organizuoti darbo režimą – jeigu dirbama lauke ir temperatūra žemesnė kaip 10
ºC, būtina daryti pertraukėles, kurios įeina į darbo laiką, pasišildymui. Reikia naudoti
asmeninės apsaugos priemones: vilnones pirštines su antdelniu, šiltas vatines pirštines,
dvipirštes šiltas pirštines; batus, aulinius batus ir batus su aukštesniu aulu, apsaugančius
nuo šalčio; specialius darbo drabužius, apsaugančius nuo žemos temperatūros (šilti
drabužiai)).
2. mechanizmo virtimas (dėl neteisingo pastatymo, įtvirtinimo, ir pan. Dėl šio veiksnio
poveikio galimi įvairūs kūno sužalojimai, tarp jų ir mirtinos traumos. Būtina, prieš
pradedant dirbti, pastatant traktorinį krautuvą įsitikinti jo pastovumu. Naudojamos tos
asmeninės apsaugos priemonės, kurios išduodamos priklausomai nuo darbo vietoje
esančių pavojingų ir kenksmingų veiksnių);
3. triukšmas, vibracija (darbas su mechanizmais, kurie skleidžia triukšmą didesnį negu
nustatyta normomis (85 dB (A)) gali sukelti darbuotojo fiziologinius ir psichinius
sutrikimus, mažina darbingumą ir duoda pradžią bendriems ir profesiniams susirgimams
(kurtumas). Triukšmo sumažinimui, turi būti mažinamas triukšmo šaltinio keliamas
triukšmas, įgyvendina-mos priemonės, mažinančios triukšmą, jo sklidimo kelyje
(kabinos sienų išklojimas garsą sugeriančiomis medžiagomis). Be šių apsaugos
priemonių panaudojimo, jeigu jos neduoda reikiamo efekto, būtina naudoti asmeninės
apsaugos priemones – priemones klausai apsaugoti (prieštriukšminiai kamščiai, ausinės,
šalmai, šalmai su ryšio įranga).
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Vibracija skirstoma į bendrąją ir lokalinę. Bendroji vibracija veikia visą kūną, o lokalinė
– atskiras kūno dalis – rankas, kojas ir t. t. Dėl vibracijos poveikio galima susirgti
raumenų, sausgyslių, kaulų, sąnarių, periferinių kraujo indų ligomis ir duoda pradžią
profesinėms ligoms. Vibraciją galima sumažinti, mažinant pačio šaltinio vibraciją ir
panaudojant asmeninės apsaugos priemones mažinančias vibraciją (pirštinės, avalynė,
kelių apsaugos priemonės, specialūs kostiumai));
4. aukšta temperatūra (galimi perkaitimai, vasaros metu saules smūgis. Apsisaugojimui
naudoti kepures, skareles, gerti kuo daugiau skysčių. Galimas rankų, veido nudegimas
tikrinant aušinimo skysčio lygį radiatoriuje. Apsisaugojimui naudotis brezentinėmis
pirštinėmis, atsukant radiatoriaus kamštį pačiam stovėti ir veidą nusukti į priešvėjinę
pusę);
5.išmetamosios dujos, aušinimo skystis (anglies oksido (monoksido) koncentracija darbo
vietoje neturi viršyti 20 mg/m³. Apsisaugojimui naudoti respiratorių, dujokaukę).

Pradėjus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą darbuotojų profesinės rizikos įvertinimas, pagal profesinės rizikos vertinimo nuostatus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. A1159/V-612 (Žin., 2003, Nr. 100-4504) bus parengtas. Pridedame preliminarų darbo vietų aprašą (žr.priedai).
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4.7.3. Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės
Planuojamos ūkinės veiklos poveikį socialinei ekonominei aplinkai mažinančios priemonės
nenumatomos. Rekomenduojamas atviras ir nuolatinis bendravimas su visuomene.
4.8. Etninė-kultūrinė aplinka, kultūros paveldo objektai ir vietovės
4.8.1. Informacija apie vietovę
4.8.1. lentelė. Artimiausiai istoriniai-kultūriniai objektai
Nr.

1.

Unikalus objekto
kodas
164

Pavadinimas

Adresas

Žiežmarių buv. dvaro sodybos fragmentai

Žiežmariai, Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav.
(nutolusi apie 940 m rytų kryptimi nuo planuojamos
ūkinės veiklos sklypo)

2.

2164

Magazinas

Žiežmariai, Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav.
(nutolusi apie 940 m rytų kryptimi nuo planuojamos
ūkinės veiklos sklypo)

3.

17131

Žiežmarių miesto istorinė dalis

Žiežmariai, Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav.
(nutolusi apie 1070 m šiaurės rytų kryptimi nuo
planuojamos ūkinės veiklos sklypo)

4.

37574

Žiežmarių žydų senųjų kapinių bei Lietuvos
partizanų užkasimo vietos ir kapo
kompleksas

Žiežmariai, Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav.
(nutolusi apie 1800 m šiaurės rytų kryptimi nuo
planuojamos ūkinės veiklos sklypo)

Šie objektai yra nutolę nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos toliau nei 500 m, todėl
reikšmingo poveikio jiems neturės.
4.8.2. Galimas (numatomas) poveikis
4.8 lentelė. Galimo (numatomo) planuojamos ūkinės veiklos poveikio kultūros paveldo objektams
duomenys
Galimas (numatomas)
planuojamos ūkinės veiklos poveikis
1
Statinių aukštis (užstoja ir (ar) konkuruoja)
Statinių tūris (užstoja ir (ar) konkuruoja)
Apželdinimas (istoriškai nebūdingas, kenkia
matomumui)
Želdinių tankis (izoliuoja)
Želdinių rūšis (keičia istoriškai susiklosčiusią
aplinką, nedera)
Transporto srautų intensyvumas (didina,
mažina vibraciją, išmetami produktai ardo
autentiškas medžiagas)
Gruntinio vandens lygmuo (keliamas,
leidžiamas)
Reljefas (keičiamas, nekeičiamas istorinis)
Karjerai (steigiami nauji, plečiami esami,
didinamas naudojimo intensyvumas)
Vandens telkiniai (keičiami esami, įrengiami
nauji)

Galimo (numatomo) planuojamos ūkinės veiklos poveikio duomenys
prieš pradedant ūkinę
pradėjus vykdyti ir vykdant
užbaigus ūkinę
veiklą
ūkinę veiklą
veiklą
2
3
4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Archeologinis sluoksnis (ardomas,
naikinamas)
Nekilnojamasis kultūros paveldas
(sužalojamas, sunaikinamas)
Kitas poveikis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lentelė nepildoma, nes planuojama ūkinė veikla poveikio kultūros paveldo objektams neturės.
4.8.3. Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės
Planuojama ūkinė veikla neturės poveikio etninei-kultūrinei aplinkai, kultūros paveldo objektams
ir (ar) vietovėms, todėl poveikį mažinančios priemonės nenumatomos.
4.8.4. Skyriaus ,,Etninė-kultūrinė aplinka, kultūros paveldo objektai ir vietovės“ schemos

18 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta artimiausių istorinių-kultūrinių objektų atžvilgiu
(http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search)
4.9. Visuomenės sveikata
4.9.1. Bendra informacija
Planuojama ūkinė veikla neįtakos neigiamai saugos, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų
prieinamumo ir kokybės. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo „Dėl Specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” (Žin., 1992, Nr.22-652 ir vėlesni pakeitimai) sanitarinės
apsaugos zonos dydis nustatomas pagal teršiančiųjų medžiagų ir triukšmo sklaidos skaičiavimus, taip pat
atsižvelgiant į šių objektų fizikinį poveikį. Šiuo metu Lietuvos sveikatos informacijos centras teikia 2015
metų sveikatos būklės duomenis. Šiame skyriuje lyginsime 2010-2015 metų sveikatos būklės duomenis.
4.9.2. Galimas (numatomas) poveikis
Reikšmingi aplinkos veiksniai, susidarantys planuojamos ūkinės veiklos pasekoje ir galintys turėti
įtakos visuomenės sveikatai yra triukšmas bei aplinkos oro tarša, kvapai.
Aplinkos oro tarša
Analizuoti tik svarbiausi, labiausiai išreikšti specifiniai skerdyklai būdingi aplinką įtakojantys
veiksniai. Išsamiau skyriuje 4.2. Aplinkos oras. Aplinkos oro teršalų bei kvapų sklaidos žemėlapiai
pateikiami skyriuje Priedai.

78

4.9.2.1.Triukšmas
Triukšmo šaltiniai
Planuojamoje ūkinėje veikloje veiks mobilūs ir stacionarūs triukšmo šaltiniai. Stacionarūs
triukšmo šaliniai – išorėje montuojami vėdinimo ir šaldymo sistemų įrenginiai, patalpų viduje veikiantys
įrenginiai. Mobilūs triukšmo šaltiniai – PŪV aptarnaujantis sunkiasvoris transportas ir darbuotojų
lengvieji automobiliai.
Stacionarūs triukšmo šaltiniai
Stacionarūs triukšmo šaltiniai montuojami ant gamybinio pastato stogo:
Nr.
1
2
3
4
5

Įrangos pavadinimas
Kondensatorius, plotinis
triukšmo šaltinis
Kondensatorius, plotinis
triukšmo šaltinis
Kondensatorius, plotinis
triukšmo šaltinis
Kondensatorius, plotinis
triukšmo šaltinis
Radialinis ventiliatorius,
taškinis triukšmo šaltinis

Kiekis,
vnt.

Darbo laikas

Garso lygis,
dBA

1

24 h/parą.

104

1

24 h/parą.

88

1

24 h/parą.

88

1

24 h/parą.

85

1

24 h/parą.

102,0

Pastabos

Įranga išorėje, ant
pastato stogo

Nuotekų valymo įrenginių pastato viduje bus sumontuota nuotėkų valymo įranga: siurbliai,
separatorius, flotatorius ir kt. Įrenginių triukšmo rodikliai šiame projekto etape nėra žinomi, todėl
triukšmo skaičiavimuose priimta, kad garso lygis patalpos viduje sieks – 85 dBA. Nuotekų valymo
įrenginių pastato išorinės sienos vertinamos kaip vertikalūs plotiniai triukšmo šaltiniai. Sienų konstrukcija
– daugiasluoksnės plokštės, kurių garso izoliavimo rodiklis apie 32 dBA.
Mobilūs triukšmo šaltiniai
Galimi mobilūs triukšmo šaltiniai planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje – lengvieji darbuotojų
automobiliai ir sunkiasvoris aptarnaujantis transportas. Planuojami aptarnaujančio transporto srautai:
1. paukščių atvežimas – 10 aut./dieną,
2. produkcijos išvežimas – 22 aut./dieną,
3. atliekų išvežimas – 2 aut./dieną,
4. darbuotojų automobiliai – 110 aut./dieną,
Triukšmo šaltiniai
Aptarnaujantis sunkiasvoris transportas – 34 aut./dieną.
Linijinis triukšmo šaltinis.
Darbuotojų lengvieji automobiliai - 110 aut./dieną. Linijinis
triukšmo šaltinis.
Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė 110-117 vietų,
plotinis triukšmo šaltinis

Triukšmo lygis, dB
85

Darbo laikas
7 - 19 val.
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7 - 19 val.

Apskaičiuojamas pagal
RLS-90 standartą

7 - 19 val.

Triukšmo skaičiavimo programinė įranga
Stacionarių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA
programinę įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo
sistema) – tai programinė įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir
prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos 4 pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal
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2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir
standartai:
1. Pramoninis triukšmas (ISO 9613);
2. Kelių transporto triukšmas (NMPB-Routes-96).
Pagal HN 33:2011 buvo apskaičiuoti šie ūkinės veiklos aplinkos triukšmo rodikliai: Ldienos, Lvakaro, Lnakties,
kurie apibrėžiami, kaip:


dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) triukšmo sukelto dirginimo
rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui;



vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto dirginimo
rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro laikotarpiui;



nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.) triukšmo sukelto dirginimo
rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų nakties
laikotarpiui.
Kiti įvesties parametrai


triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m (atsižvelgiama į tai, kad gretimybėse yra mažaaukščiai
gyvenamieji pastatai), skaičiavimo žingsnis – 5 m.



oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%;



triukšmo slopinimas - įvertinti planuojamų statinių aukščiai nagrinėjamoje teritorijoje, įvertintos
dangų absorbcinės charakteristikos.



Įvertintas triukšmo šaltinių darbo režimas.

triukšmo
barjeras

19 pav. Triukšmo skaičiavimo modelio schema
Triukšmo ribiniai dydžiai
Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas
matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais higienos normoje HN
33:2011 pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje:
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Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Paros laikas,
val.

Ekvivalentinis
Maksimalus garso
garso slėgio lygis
slėgio lygis
(LAeqT), dBA
(LAFmax), dBA

1.

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir
visuomeninės paskirties pastatų
(išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje,
veikiamoje transporto sukeliamo
triukšmo

6–18 (diena)
18–22 (vakaras)
22–6 (naktis)

65
60
55

70
65
60

2.

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir
visuomeninės paskirties pastatų
(išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje,
išskyrus transporto sukeliamą
triukšmą

6–18 (diena)
18–22 (vakaras)
22–6 (naktis)

55
50
45

60
55
50

Planuojamos ūkinės veiklos prognozuojamas triukšmas vertinamas pagal HN 33:2011„Akustinis
triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ reglamentuojamus didžiausius leidžiamus triukšmo ribinius dydžius gyvenamųjų pastatų
(namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje,
išskyrus transporto sukeliamo triukšmo.
Prognozuojami triukšmo lygiai
Apskaičiuoti prognozuojami planuojamos ūkinės veiklos triukšmo lygiai ties veiklos žemės
sklypo riba, visais paros laikotarpiais neviršija ribinių verčių.
Apskaičiuotas ekvivalentinis triukšmo rodiklis, dBA
Vieta
L(diena)
L(vakaras)
L(naktis)
PŪV sklypo riba
44
44
42
HN 33:2011 ribinė vertė
55
50
45
Ties PŪV sklypo riba apskaičiuoti prognozuojami triukšmo rodikliai neviršija Lietuvos higienos
normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės
paskirties pastatų aplinkoje visais paros periodais.
Planuojama, kad įmonėje vieną pamainą dirbs 178 darbuotojai 254 darbo dienas metuose (5 darbo dienas
per savaitę, nuo 7 val. iki 19 val). Pamainos trukmė 8 val., tačiau pamainos atskiruose padaliniuose
atsižvelgiant į technologinį procesą “persistumia“. Planuojama, kad dirbantiesiems atvykti į darbą
vidutiniškai reikės 60 lengvųjų automobilių (vidutiniškai vyks po 3 žmones automobilyje), svarstoma
galimybė vežioti darbuotojus mikroautobusiuku ar autobusu. PAV ataskaitoje buvo vertintas maksimaliai
galimas/planuojamas lengvojo transporto srautas – t.y. 110 automobilių per dieną (numatytos lengvųjų
automobilių stovėjimo aikštelės apie 110-117vnt). Atlikus aplinkos oro taršos bei triukšmo modeliavimą
ribinių verčių planuojama ūkinė veikla nesiekia.
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Atsižvelgę į gyventojų pastabą, sumodeliavome situaciją kai vertinamas 178 darbuotojų lengvasis
automobilis. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas kelyje Nr.1806 2016 m. buvo – 2090
automobilių. Planuojamos ūkinės veiklos didžiausias galimas transporto srautas per dieną gali siekti 212
automobilių, todėl reikšmingos įtakos esamai situacijai neturės. Apskaičiuoti planuojamos ūkinės veiklos
didžiausio galimo transporto srauto važiuojančio keliu Nr.1806 greta gyvenamosios aplinkos triukšmo
lygiai. Dienos ir vakaro metu prie artimiausių gyvenamųjų namų triukšmo lygiai gali siekti iki 51 dBA,
HN 33:2011 ribinė vertė – 65 dBA dienos metu ir 60 dBA vakaro metu nebus viršijama (triukšmo
modeliavimo grafinę išraišką pridedame prieduose).
Rajoniniam keliui Žiežmariai-Kruonis (Nr.1806) apribojimų dėl sunkiasvorio transporto judėjimo
nėra. Kelio danga asfaltas34.
Dozės ir atsako įvertinimas
Pavojaus
identifikavimas

Poveikis
sveikatai

Dozė-atsakas

Anglies monoksidas
Lengviau už deguonį jungdamasis su hemoglobinu sukelia audinių dusulį. Didelių
šio junginio koncentracijų poveikis pasireiškia silpnumu, galvos skausmais, širdieskraujagyslių sistemos veiklos sutrikimais. Didelės koncentracijos sukelia mirtį.
Prognozuojamas įvertinus foninę
Galimas neigiamas poveikis
taršą 208,7 µg/m3
Ribinė koncentracija gyvenamojoje aplinkoje
RV-0.02
10000 µg/m3 nebus viršyta.

Viršnorminio poveikio zonos nėra
Veikiamų asmenų skaičius
Rizikos
Poveikis ir jo sunkumas
Viršnorminių koncentracijų
charakteristikos
Priimtinas
veikiamų gyventojų nebus.
Išvada: gyventojai nebus veikiami viršnorminių koncentracijų, neigiamas poveikis nenumatomas. Profesinės rizikos vertinimo
eigoje bus nustatyta ar yra veikiami darbuotojai
Poveikio zona

Pavojaus
identifikavimas

Poveikis
sveikatai

Dozė-atsakas

Azoto oksidai
NO2 pažeidžia plaučių audinį. Azoto dioksidas apatiniuose kvėpavimo takuose skyla
į NO, HNO3, HNO2, kurie pažeidžia pneumocitus. NO2 inicijuoja laisvųjų radikalų
susidarymą terminalinėse bronchiolėse, o šie oksiduoja baltymus, sudaro lipidų
peroksidus, kurie pažeidžia pneumocitų membraną. NO 2 pažeidžia makrofagus, dėl
to susilpnėja imunitetas.
Didelės azoto oksidų koncentracijos sukelia methemoglobinemiją, dėl kurios
sutrinka deguonies-hemoglobino skilimas ir deguonies tiekimas į audinius.
Poveikis pasireiškia kvėpavimo takų dirginimo ir uždegimo simptomais, gali
išprovokuoti astmos priepuolį.
Maksimali vidutinė ilgalaikė
(metinė) NO2 pažemio
koncentracija įvertinus foninę taršą
sieks 6,383μg/m3 (0,16 RV, kai
RV = 40 μg/m3).
Maksimali 99,8 procentilio
ilgalaikė vienos valandos NO2
pažemio koncentracija įvertinus

Galimas neigiamas poveikis
Ribinė 40 µg/m3 metinė ir 200 µg/m3
valandinė koncentracija nebus viršyta.

foninę taršą sieks 20,8 μg/m3 (0,10
RV, kai RV = 200 μg/m3).
34

2017 m lapkričio 3 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Aplinkos Apsaugos Agentūros poveikio aplinkai vertinimo
departamento 2017 metų spalio 16d. rašte Nr. (28.1)-A4-10619 pateiktas pastabas
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Viršnorminio poveikio zona nenustatyta
Veikiamų asmenų skaičius
Rizikos
Poveikis ir jo sunkumas
Viršnorminių koncentracijų
charakteristikos
Priimtinas
veikiamų gyventojų nebus.
Išvada: gyventojai nebus veikiami viršnorminių koncentracijų, neigiamas poveikis nenumatomas. Profesinės rizikos vertinimo
eigoje bus nustatyta ar yra veikiami darbuotojai
Poveikio zona

Pavojaus
identifikavimas

Poveikis
sveikatai
Dozė-atsakas

Kietosios dalelės
Absorbuoja šviesą ir mažina matomumą. Dirgina kvėpavimo takus. Didesnio
skersmens dalelės nepatenka į plaučių alveoles, nes sulaikomos bronchuose ir
lengvai pasišalina iš viršutinių kvėpavimo takų. Didžiausią pavojų kelia dalelės,
kurių skersmuo mažesnis negu 10 µm, nes jos prasiskverbia giliai į kvėpavimo
organus. Veikdamos didelėmis koncentracijomis šios dalelės dirgina kvėpavimo takų
ir plaučių audinį, sukelia plaučių uždegimą. Plaučiuose, esant uždegimui, blogėja
deguonies apykaita. Dėl sumažėjusio deguonies, nukenčia kitų organų veikla,
sutrinka kvėpavimo ir širdies-kraujagyslių sistemos darbas, apsunkinama kitų ligų,
pvz. astmos eiga. Dirgindamos viršutinius kvėpavimo takus kietos dalelės gali
sukelti ūmius ir lėtinius kvėpavimo takų susirgimus (pvz., bronchitus).
Prognozuojamas paros lygis
išorinėje aplinkoje įvertinus foninę
Galimas neigiamas poveikis
koncentraciją: KD10 11,27μg/m3
Ribinė paros KD10 50 µg/m3 , metinė KD10 40
(0.28 RV) metinė, 12,49μg/m3
µg/m3 koncentracija nebus viršyta.
(0,25RV) paros;
Kietosios dalelės (KD2,5) 25 µg/m3
Prognozuojamas metinis lygis
koncentracija nebus viršyta.
išorinėje aplinkoje įvertinus foninę
koncentraciją: KD 2,5 5,126
μg/m3 (0.21 RV)

Poveikio zona

Viršnorminio poveikio zona nenustatyta

Veikiamų asmenų skaičius
Poveikis ir jo sunkumas
Viršnorminių koncentracijų
Priimtinas
veikiamų gyventojų nebus.
Išvada: gyventojai nebus veikiami viršnorminių koncentracijų, neigiamas poveikis nenumatomas. Profesinės rizikos vertinimo
eigoje bus nustatyta ar yra veikiami darbuotojai.
Rizikos
charakteristikos

Pavojaus
identifikavimas
Poveikis
sveikatai

Dozė-atsakas

Poveikio zona
Rizikos

LOJ (lakūs organiniai junginiai)
LOJ patekę į kvėpavimo takus išstumia deguonį.
Dėl mažo tirpumo vandenyje šios medžiagos patenka giliai į kvėpavimo takus,
sukelia bronchospazmą ir uždegimą. Plaučių alveolėse didėlės koncentracijos LOJ
išstumia deguonį, sukelia hipoksiją ir difuzinį hemoraginį alveolių uždegimą. Dėl
alveolių disfunkcijos vystosi plaučių ventiliacijos nepakankamumas, hipoksemija ir
su tuo susijęs jautrių deguoniui organų funkcijos nepakankamumas.
LOJ yra tirpūs riebaluose, todėl lengvai patenka į lipidais turtingus audinius (pvz.
neuronų mielininis apvalkalas). Sisteminė mažų dozių absorbcija sukelia CNS ir
PNS veiklos sutrikimus.
Prognozuojamas pusės valandos
Galimas neigiamas poveikis
lygis įvertinus foninę taršą
Ribinė 5000 µg/m3 koncentracija nebus
išorinėje aplinkoje sudaro
viršyta.
0,133RV (0,00003µg/m3
Viršnorminio poveikio zonos nėra
Veikiamų asmenų skaičius
Poveikis ir jo sunkumas
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charakteristikos
Nenumatomas.
Nenumatomas
Išvada: gyventojai nebus veikiami viršnorminių koncentracijų, neigiamas poveikis nenumatomas. Profesinės rizikos vertinimo
eigoje bus nustatyta ar yra veikiami darbuotojai
Triukšmas
Triukšmo poveikis daugiausia turi trukdantį poveikį, t.y. trukdo bendrauti, ilsėtis, mokytis
ir pan. Be to gali pasireikšti miego, širdies-kraujagyslių sistemos ir psichofiziologiniais
sutrikimais, sumažėjusiu darbingumu, irzlumu ir elgesio pokyčiais. Yra duomenų, kad
triukšmas gali sukelti arba apsunkinti širdies-kraujagyslių ligų eigą. Nors
Pavojaus
epidemiologiškai tai nėra visiškai įrodyta, tačiau negalima atmesti, kad triukšmo veikiama
identifikavimas
nervų sistema gali neigiamai įtakoti ir širdies darbą.
Didelis gamybinis ar oro uosto triukšmas gali pažeisti klausos receptorius, dėl to silpnėja
klausa. Žmonių kaip ir kitų žinduolių nervų ląstelės yra pilnai išsivysčiusios jau gimimo
Poveikis
metu ir neregeneruoja, jas pažeidus, todėl klausos jutiminių ląstelių pažeidimai yra
sveikatai
negrįžtami.
Galimas neigiamas poveikis:
Ribinis 55 dBA lygis dieną, 50 dBA vakare ir
Dozė-atsakas
44,44,42 dBA
45 dBA naktį gyvenamojoje aplinkoje nebus
viršytas
Poveikio zona
viršnorminio poveikio zona planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribose.
Rizikos
Veikiamų asmenų skaičius
Poveikis ir jo sunkumas
charakteristikos
Nenustatytas
Priimtinas
Išvada: gyventojai nebus veikiami viršnorminių verčių, neigiamas poveikis nenumatomas. Profesinės rizikos vertinimo eigoje
bus nustatyta ar yra veikiami darbuotojai.
Išvada: rizikos zona susidaro sklypo ribose. Į ją jokie gyvenamieji pastatai nepatenka.

Planuojama ūkinė veikla artimiausiems gyventojams poveikio neturės.

1.
2.
3.
4.

Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio vertinimo metodai
Mokslinės literatūros apžvalga, epidemiologinių tyrimų duomenys.
Laboratoriniai tyrimai, aplinkos monitoringų ataskaitos.
Dozės-atsako vertinimas.
Poveikių matricos.
Atliktas fizinės aplinkos veiksnių kiekybinis vertinimas, kurio metu:



identifikuoti žalingi aplinkos veiksniai.



nustatytas aplinkos veiksnių pavojingumas, t.y. ar viršijami leistini taršos lygiai, nustatyti Lietuvos
Respublikos teisės aktais. Aplinkos veiksnių pavojingumas vertintas ir pagal identifikuotų teršalų
toksiškumą, kancerogeniškumą, genotoksiškumą, naudojant mokslinės literatūros duomenis (PSO
oro kokybės vadovas Europai bei Sveiktos ir saugos vadovas amoniakui, PSO triukšmo vadovas
Europai) .



Taršos mastas vertintas, naudojant statistinius duomenis apie gyventojų skaičių bei geografines
informacines sistemas. Taršos trukmė nustatyta, remiantis užsakovo duomenimis. Poveikio sunkumas
įvertintas naudojant visus nustatytus duomenis apie aplinkos veiksnių pavojingumą, poveikio trukmę
ir mastą.



Dozės - atsako vertinimas. Tikslus, įrodytas metodas cheminių medžiagų sukeltiems sveikatos
poveikiams įvertinti. Dozė įvertinta pagal pateiktus emisijų, triukšmo sklaidos skaičiavimus, atsakas 84

pagal leistinus normatyvus. Poveikių matricos leidžia įvertinti teigiamų ir neigiamų poveikių
stiprumą.


Dozė įvertinta, nustatant aplinkos veiksnių koncentracijas, triukšmo lygius bei poveikio trukmę.
Teršalų koncentracijos paskaičiuotos kompiuterinių programų paketu „ISC-AERMOD View”,
AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai
aplinkoje modeliuoti. LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. 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. Modeliuojant kiekvieno teršalo poveikio trukmė yra skirtinga ir nustatyta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. D1-329/V-469
„Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo
patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų
nustatymo“.



LR SAM 2005-07-21 įsakymu Nr. V-596 patvirtinto Triukšmo poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo tvarkos aprašo p. 8 nurodo, kad atliekant triukšmo poveikio visuomenės sveikatai
vertinimą, nustatomi arba apskaičiuojami faktiški triukšmo lygiai.



Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA (Computer Aided Noise
Abatement). CadnaA taikoma prognozuoti ir vertinti aplinkoje esantį triukšmą, skleidžiamą įvairių
šaltinių. Ji skaičiuoja ir išskiria triukšmo lygius bet kuriose vietose ar taškuose, esančiuose
horizontaliose ar vertikaliose plokštumose arba ant pastatų fasadų. Iš kai kurių triukšmo šaltinių
sklindantis akustinis emisijų kiekis, išskiriamas ir iš techninių parametrų.



Atsakas įvertintas naudojant mokslinę literatūrą (PSO oro kokybės vadovas Europai bei PSO
triukšmo vadovas Europai).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V586 įsakymu ,,Dėl Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10732) 4.1.p. Mėsos ir mėsos produktų gamyba, perdirbimas ir
konservavimas taikoma 500 m sanitarinė apsaugos zona (4.5.p. Skerdyklos – 300 m sanitarinė apsaugos
zona). Atsižvelgus į įmonės planuojamas gamybos mastus bei technologiją sanitarinė apsaugos zona bus
tikslinama. Įvertinus planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai siūloma
planuojamai ūkinei veiklai sanitarinę apsaugos zoną sutapatinti su sklypo ribomis. Padarytos išvados
atitinka užsakovo pateiktus PŪV projektavimo dokumentų duomenis ir kitą prieinamą aktualiąją
informaciją. Pasikeitus projektavimo sprendiniams, galintiems daryti poveikį aplinkai ir visuomenės
sveikatai, Ataskaitos išvados netenka galios.
1. ŽŪK ,,Agro Aves group“ planuoja ūkinę veiklą, nuosavybės teise jiems priklausančiame sklype
Žiežmariuose, Žiežmarių seniūnijoje, Kaišiadorių rajono savivaldybėje.
2. Vieta buvo parinkta kaip tinkamiausia numatomai veiklai, atlikus transporto, infrastruktūros,
inžinerinio aprūpinimo, artimiausių gyvenamųjų teritorijų preliminarią analizę;
3. PŪV sklypas nepatenka ir nesiriboja su Natura 2000, bei kitomis saugomomis teritorijomis;
4. Planuojamos ūkinės veiklos (įskaitant esamą foninę taršą) sąlygota aplinkos oro tarša padidės
nežymiai, tačiau leistinos normos, bet kuriuo atveju nebus viršijamos nei sklype, nei už jo ribų.
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Susidariusios atliekos, paviršinės ir buitinės nuotekos tvarkomos įstatymų nustatyta tvarka;
Atlikus akustinio triukšmo modeliavimą planuojamiems stacionariems triukšmo šaltiniams nustatyta,
kad ekvivalentinis triukšmo lygis už įmonės teritorijos ribų neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo
ribinių verčių taikomų gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkai pagal
HN33:2011, 2 lentelės 2 punktą.
7. Atlikus akustinio triukšmo modeliavimą planuojamiems transporto srautams nustatyta, kad didžiausi
leidžiami ribiniai triukšmo lygiai viršijami nebus, taikomi gyvenamųjų pastatų (namų) ir
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje pagal HN33:2011, 2 lentelės 1 punktą.
8. Vykdant planuojamą ūkinę veiklą bus vadovaujamasi geriausiais prieinamais gamybos būdais
(GPGB);
9. Motyvuotas visuomenės nepasitenkinimas neplanuojamas, nes nauja veikla planuojama miesto
pakraštyje, šalia pramoninės teritorijos.
10. Atlikus aplinkos oro taršos bei triukšmo modeliavimą leistinų ribinių verčių viršijimų ties sklypo
ribomis bei už jo ribų nenustatyta.
5.
6.

Išvada. Planuojama ūkinė veikla reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai bei visuomenės sveikatai
neturės. Planuojamai ūkinei veiklai sanitarinę apsaugos zoną siūlome sutapatinti su žemės sklypo ribomis.
4.9.3. Poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonės
Nenumatomos.
4.9.4. Skyriaus ,,Visuomenės sveikata“ schemos, žemėlapiai
Išmetamų teršalų galimų didžiausių pažemio koncentracijų žemėlapiai pateikiami prieduose Nr 9,
Nr 10.
4.9.5. Visuomenės požiūris
Bendruomenė, nuolatos seka poveikio aplinkai vertinimo procesą, aktyviai dalyvauja jame.
Interesantų baimės nepagrįsto, tačiau suprantamos. Didžiausią rūpestį gyventojams kelia kvapai bei
aplinkos oro taršą, bei padidėjęs transporto srautas. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius užtikrina,
kad pagrįstų nusiskundimų neturėtų būti. Būtinas nuolatinis ir atviras bendravimas su bendruomene.
5. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS
Planuojama ūkinė veikla tarpvalstybinio poveikio neturės, nes aplinkos oro tarša ribinių verčių
nepasiekia jau įmonės teritorijoje. Artimiausia tarpvalstybinė siena už ~ 86 km rytų kryptimi
Baltarusijos, pietvakarių kryptimi už ~ 104 km Rusija-Lietuva.
6. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius šiuo metu nesvarsto kitos vietos alternatyvos. Ši vieta
buvo parinkta kaip tinkamiausia numatomai veiklai, atlikus transporto, infrastruktūros, inžinerinio
aprūpinimo, artimiausių gyvenamųjų teritorijų preliminarią analizę. Technologinės alternatyvos susiję su
modernios technologijos įdiegimu bei darbo organizavimo metodų tobulinimu. Tai įgalintų geriau
organizuoti darbo procesą, racionaliau panaudoti įrenginius, sumažinti transporto ir technologinių
įrenginių išmetimus į orą.
Buvo svarstytos dvi alternatyvos – veiklos nevykdymo (0 alternatyva) ir pasirinktoji. Kitos
alternatyvos nebuvo svarstomos.
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0 alternatyva:
 nebūtų sukurtos 178 darbo vietos;
 Nemokami mokesčiai valstybei;
Pasirinkta alternatyva:
 agregatai numatytoje pramoninėje teritorijoje;
 įdarbinti vietiniai gyventojai (178);
 teritorija nėra bei nesiriboja su saugomomis teritorijomis (nacionaliniai parkai, rezervatai, NATURA
2000 teritorijomis ir t.t);
 vietovė nėra reikšminga visuomeniniu požiūriu;
 kadangi inžineriniai tinklai (elektros linijos, gamtinės dujos) jungiami centralizuotai teritorija neturi
būti pernelyg nutolusi nuo mazgo;
 su įmonės teritorija nesiriboja jokie viešosios paskirties pastatai bei rekreacinės zonos.
Vietos alternatyva. Atsižvelgus į veiklos specifiškumą planuojamai ūkinei veiklai reikalingas ne
mažesnis kaip 4 ha sklypas, dujų tiekimas bei galimybė išleisti išvalytas nuotekas į aplinką
(planuojamas gamybinių nuotekų kiekis sąlyginai didelis, todėl būtina pakankamo debito upė netoliese).
Taip pat pageidautinas patogus susisiekimas – darbuotojams, žaliavų bei produkcijos
išvežimui/atvežimui. Pažymime, kad planuojamos ūkinės veiklos organizatorius neturi kito sklypo
aplinkinėse teritorijose Atlikus aplinkinių teritorijų preliminarią apžvalgą ~ 4 ha dydžio sklypų, kurie
tenkintų bent vieną sąlygą (nuotekų išleidimas ar netolima dujotiekio trasa) nėra.35.
Buvo svarstomos dvi vietos alternatyvos. Pasirinktoji labiausiai atitinka organizatoriaus
lūkesčius. Sklypas (Unikalus nr. 4400-2203-3434) nuosavybės teise priklauso kooperatyvui
,,AGROAVES GROUP“. Jis įsigytas 2013 metais.36
Eil. Nr.

Migūčionių g. 8, Migūčionių k., Elektrėnų
savivaldybėje. Unikalus nr. 7910-0001-0039.

Nuosavybės teisė

UAB “Irlanda”

Žiežmariuose, Žiežmarių seniūnijoje,
Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Unikalus nr.
4400-2203-3434.
ŽŪK ,,Agro Aves group“

Daikto pagrindinė
naudojimo paskirtis
Žemės sklypo
naudojimo būdas

žemės ūkio

žemės ūkio

kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

16,56 ha

4,3702 ha

Sklypo plotas

35

2018 m sausio 3 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Aplinkos Apsaugos Agentūros poveikio aplinkai vertinimo
departamento 2017 metų lapkričio 21 d. rašte Nr. (28.1)-A4-12015 pateiktas pastabas
36
2017 m lapkričio 3 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Aplinkos Apsaugos Agentūros poveikio aplinkai vertinimo
departamento 2017 metų spalio 16d. rašte Nr. (28.1)-A4-10619 pateiktas pastabas
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Sklype jokios infrastruktūros nėra.
Sklype jokios infrastruktūros nėra. Vidutinio slegio
Migūčionių k ir aplinkinėse teritorijose nėra dujų
skirstomasis dujų vamzdynas nutolęs 900 m
infrastruktūra
skirstomojo vamzdyno.
atstumu.
Nėra kur išleisti išvalytų nuotekų.
Išvalytos nuotekos išleidžiamos į Strėvos upę
Artimiausios
Sklypas ribojasi su gyvenamosios paskirties
Artimiausi gyvenamieji namai nuo įmonei
gyvenamosios
teritorijomis. Gyvenamasis namas nutolęs 40 m priklausančio sklypo nutolę apie 500 m šiaurės rytų,
teritorijos
atstumu nuo sklypo ribos.
rytų kryptimi (Žiežmarių m.)
Normatyvinė 300 m Į normatyvinę saz patenka didžioji dalis Naujųjų
Į normatyvinę saz gyventojai nepatenka
saz
Migūčionių kaimo ir apie 8 pavienes sodybas
Saugomos
Artimiausios saugomos gamtinės teritorijos 2,5 km Artimiausios saugomos gamtinės teritorijos 2,9 km
teritorijos
Š kryptimi (Gabriliavos pedologinis draustinis)
ŠR kryptimi (Strošiūnų kraštovaizdžio draustinis)
Bendrojo plano
Prioritetinės plėtros centrai U2
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
sprendiniai
Sklypui yra
III. Geležinkelio ir jo įrenginių apsaugos zona
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei
nustatytos šios
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;
specialiosios žemės priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai; XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos
naudojimo sąlygos
VI. Elektros linijų apsaugos zonos.
ir pakrantės apsaugos juostos;
II. Kelių apsaugos zonos;

Visuomenės išdėstytas pageidavimas, kad planuojama ūkinė veikla būtų 3-5 km atstumu
nuo artimiausių gyventojų nepakankamai argumentuotas ir niekuo nepagrįstas. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586 įsakymu ,,Dėl Sanitarinių
apsaugos zonų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAR 2016-04-29, i. k. 201610732) 4.1.p. Mėsos ir mėsos produktų gamyba, perdirbimas ir konservavimas taikoma 500 m sanitarinė
apsaugos zona (4.5.p. Skerdyklos – 300 m sanitarinė apsaugos zona). Atsižvelgus į įmonės planuojamas
gamybos mastus bei technologiją sanitarinė apsaugos zona tikslinama atliekant poveikio visuomenės
sveikatai vertinimą, kuris gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis, SAZ
tikslingumas ir ribų dydžiai pagrindžiami poveikio visuomenės sveikatai ataskaitoje, kuri gali būti atskira
arba poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dalis. Poveikio aplinkai vertinimo proceso metu įvertinus
planuojamos ūkinės veiklos sąlygotą taršą siūloma sanitarinę apsaugos zoną sutapatinti su sklypo
ribomis37.
7. MONITORINGAS
Skyrius parengtas vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais [Ūkio subjektų
aplinkos monitoringo nuostatai, Žin., 2009, Nr. 113-4831, su vėlesniais pakeitimais].
Šiuo metu teritorijoje jokie aplinkos monitoringo darbai nevykdomi. Planuojamos ūkinės veiklos
organizatorius nerengia aplinkos monitoringo plano.
7.1. Technologinių procesų monitoringas
Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų [Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatai, Žin., 2009, Nr. 113-4831, su vėlesniais pakeitimais] 6 p. PŪV technologinių
procesų monitoringas neprivalomas.

37

2017 m gruodžio 7 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Aplinkos Apsaugos Agentūros poveikio aplinkai vertinimo
departamento 2017 metų lapkričio 21 d. rašte Nr. (28.1)-A4-12015 pateiktas pastabas
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7.2.Taršos šaltinių išmetamų išleidžiamų teršalų monitoringas
7.2.1. Aplinkos oro taršos šaltinių monitoringas
Pradėjus vykdyti ūkinę veiklą bus atlikta taršos šaltinių bei teršalų inventorizacija. Minėtoji
informacija bus panaudota rengiant informaciją TIPK leidimui gauti. Regioninis aplinkos apsaugos
departamentas vadovaujantis galiojančiomis nuostatomis įpareigos veiklos organizatorių vykdyti būtinus
stebėjimus.
7.2.2. Nuotekų monitoringas
Remiantis 2009-09-16 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-546 patvirtintais ūkio subjektų
aplinkos monitoringo nuostatais, ūkio subjektai, valantys nuotekas aglomeracijose nuo 2000 gyventojų
ekvivalentų, ūkio subjektai, išleidžiantys gamybines nuotekas į aplinką, kurie pagal TIPK taisykles ar
Taršos leidimų išdavimo taisykles turi gauti TIPK leidimą ar Taršos leidimą, privalo vykdyti išleidžiamų
buitinių, gamybinių, komunalinių nuotekų kiekio ir debito matavimus. Ši nuostata galioja ir ūkio
subjektams, kuriems Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai išduoti vadovaujantis Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo.
Ūkio subjektų išleidžiamų nuotekų kiekio, debito matavimai turi būti atliekami matuojant
automatiniais debito matavimo įrenginiais, kai į gamtinę aplinką išleidžiama komunalinės nuotekos iš
2000 GE ar didesnių aglomeracijų arba 150 m3 ir daugiau gamybinių nuotekų per parą.
Ūkio subjektai teršalų (parametrų) matavimus turi atlikti:


išleidžiamose nuotekose;


nuotekose prieš valymą – kai eksploatuoja gamybinių, buitinių ar komunalinių nuotekų
valymo įrenginius ir išleidžia nuotekas į gamtinę aplinką bei pagal Nuotekų tvarkymo reglamento
reikalavimus privalo įvertinti nuotekų išvalymo efektyvumą.
7.2.2 lentelėje pateikiamas minimalus metinis mėginių ėmimo dažnis, atliekant teršalų
(parametrų) matavimus išleidžiamose buitinėse, gamybinėse ir paviršinėse nuotekose.
7.2.2 lentelė. Minimalus metinis mėginių ėmimo dažnis išleidžiamose nuotekose
Nuotekų išleidimo
vieta

Gamtinė aplinka

Nuotekų valymo įrenginio
dydis/išleidžiamų nuotekų
kiekis

Nuotekų tipas

Matavimų
dažnis

Pastabos

Komunalinės, buitinės

50 000 ir daugiau GE

2 k./mėn.

-

Gamybinės

50 ir daugiau m3/d.

2 k./mėn.

*

Paviršinės

-

1 k./ketv.

-

Pastaba: * - Jeigu 2 metus nuotekų užterštumo lygis atitinka TIPK, taršos leidime arba Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidime, išduotame vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir
panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus
reikalavimus, vėlesniais metais pakanka imti mėginius kartą per mėnesį. Tačiau jei vienas iš mėginių neatitinka nuotekų
užterštumo normų, toliau mėginiai turi būti imami ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį.
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7.2.3 lentelė. Numatomas PŪV nuotekų monitoringas
Nuotekų tipas

Buitinės, gamybinės
prieš valymą

Buitinės, gamybinės
po valymo

Paviršinės

Matavimų
dažnis

2 k./mėn.

2 k./mėn.

1 k./ketv.

Mėginio ėmimo
vieta

Mėginio tipas,
ėmimo būdas,
debito matavimo būdas,
priemonės

Automatinė
mėginių
pasėmimo linija

Automatinis ėmimas,
matuojamas nuotekų
debitas (debitomsatis);
bandinio tipas - vidutinis

Automatinė
mėginių
pasėmimo linija

pH; ChDS; BDS7
Automatinis ėmimas,
bendras fosforas
matuojamas nuotekų
bendras azotas
debitas (debitomsatis);
amonio azotas
bandinio tipas - vidutinis
riebalai
chloridai

Šulinys

Rankinis ėmimas,
skaičiuojamas nuotekų
debitas; bandinio tipas vidutinis

Nustatomi parametrai

pH; ChDS; BDS7
bendras fosforas
bendras azotas
amonio azotas
riebalai
chloridai

pH,
SM,
naftos produktai
BDS7
bichromatinė oksidacija
chloridai
sulfatai

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų
tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 4 priedu, maisto pramonės įmonėse būtina kontroliuoti/stebėti šiuos
nuotekų teršalus: ChDS, bendras azotas, BDS, bendras fosforas, amonio azotas, riebalai, chloridai,
chloras (aktyvusis), nonilfenolis, oktilfenolis, nonilfenoletoksilatas, oktilfenoletoksilatas. Dalis šių teršalų
bus nuolatos stebimi (žr. 7.2.3 lentelę).
Pažymėtina, kad planuojamoje ūkinėje veikloje pavojingų prioritetinių ar pavojingų medžiagų,
kurios galėtų patekti į nuotekas naudoti nenumatoma. Atsižvelgiant į Nuotekų tvarkymo reglamento
reikalavimus, siūloma vienerius metus nuo nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos pradžios (kai
nuotekos bus pradėtos valyti rekonstruotuose/išplėstuose NVĮ ir išleidžiamos į Strėvos upę) 2 k./m. ištirti
nonilfenolio, oktilfenolio, nonilfenoletoksilato, oktilfenoletoksilato koncentracijas PŪV nuotekose.
Aptikus minėtus teršalus išleidžiamose nuotekose, turės būti nustatytos ribinės vertės objekto TIPK
leidime ir vykdomas teršalų monitoringas38.
Atliekant teršalų (parametrų) matavimus nuotekose prieš valymą, mėginių ėmimo dažnis turi
atitikti mėginių ėmimo dažnį išleidžiamose nuotekose.
Atliekant teršalų (parametrų) matavimus, mėginiai turi būti imami automatiniais mėginių
semtuvais toje pačioje tiksliai nustatytoje vietoje iš 100 000 GE ar didesnių aglomeracijų surinktose
nuotekose prieš valymą. Nuotekų mėginiai turi būti imami pagal šių dokumentų reikalavimus:
38

2017 m. liepos 17 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2017-06-28
rašte Nr. (3.17-V8)-3- pateiktas pastabas.
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LST EN ISO 5667-1:2007+AC:2007 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo
programų ir būdų sudarymo nurodymai (ISO 5667-1:2006)“, LST EN ISO 5667-3:2013 „Vandens
kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2012)“;

LST EN ISO 5667-10:2011 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 10 dalis. Nurodymai, kaip imti
nuotekų mėginius pateikti (tapatus ISO 5667-10:1992)“;

LST EN ISO 5667-20:2011 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 20 dalis. Nurodymai, kaip
naudoti mėginių ėmimo duomenis priimant sprendimą. Atitiktis ribinėms vertėms ir klasifikavimo
sistemos (tapatus ISO 5667-20:2008)“.
Iš paviršinio vandens telkinio paimto vandens mėginiai turi būti imami pagal šių dokumentų
reikalavimus:

LST EN ISO 5667-1:2007+AC:2007 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo
programų ir būdų sudarymo nurodymai (ISO 5667-1:2006)“;

LST EN ISO 5667-3:2013 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių
konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2012)“;

ISO 5667-4:1987 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 4 dalis. Nurodymai, kaip imti mėginius iš
ežerų ir vandens saugyklų“;

ISO 5667-6:2005 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Nurodymai, kaip imti mėginius iš
upių ir upelių“;

LST EN ISO 5667-20:2011 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 20 dalis. Nurodymai, kaip
naudoti mėginių ėmimo duomenis priimant sprendimą. Atitiktis ribinėms vertėms ir klasifikavimo
sistemos“ (ISO 5667-20:2008).
Matuojami teršalai (parametrai) nustatomi vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu [LR
aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais)] ir Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu [LR aplinkos
ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento
patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais].
Paviršinio vandens mėginiai imami tokiu pat dažniu ir tuo pačiu metu, kaip ir nuotekų mėginiai.
7.3
Poveikio aplinkos kokybei monitoringas
7.3.1 Poveikio paviršiniam vandeniui monitoringas
Remiantis LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtintų ūkio subjektų
aplinkos monitoringo nuostatų 8.2 p. PŪV bus vykdomas poveikio paviršiniam vandeniui monitoringas.
Ūkio subjektų poveikio paviršiniam vandeniui monitoringas turi būti vykdomas laikantis šių reikalavimų:
 tekančiuose paviršiniuose vandens telkiniuose (upės, upeliai, kanalai) mėginiai turi būti
imami aukščiau nuotekų išleistuvo ūkio subjekto išleistų teršalų nepaveiktoje vietoje ir po
visiško nuotekų susimaišymo apytiksliai 0,5 km žemiau išleistuvo. Mėginys, paimtas
žemiau nuotekų išleidimo vietos, turi charakterizuoti bendrą vandens sudėtį pagal tėkmę,
t.y. paėmimo vietoje turi būti pakankamas nuotekų susimaišymas (ne mažiau 80 %) su
upės, upelio, kanalo vandeniu.
Siūloma poveikio paviršinio vandens kokybei monitoringą atlikti šiuose taškuose:
 Strėvos upėje 0,5 km aukščiau nuotekų išleistuvo;
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 Strėvos upėje 0,5 km žemiau nuotekų išleistuvo.
Paviršiniuose vandens telkiniuose nustatomi parametrai:
 pH;
 temperatūra;
 ištirpęs vandenyje deguonis;
 skendinčios medžiagos;
 biocheminis deguonies suvartojimas (BDS);
 cheminis deguonies suvartojimas (ChDS);
 amonio azotas;
 nitratai;
 nitritai;
 bendras azotas;
 fosfatai;
 bendras fosforas;
 vandens debitas.
Vandens mėginiai turi būti imami pagal:
 LST EN ISO 5667-1:2007+AC:2007 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių
ėmimo programų ir būdų sudarymo nurodymai“ (ISO 5667-1:2006);
 LST EN ISO 5667-3:2006 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip
konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius (ISO 5667-3:2003);
 ISO 5667-6:2005 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Nurodymai, kaip imti
mėginius iš upių ir upelių“39.
7.3.2 Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas
Remiantis LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtintų ūkio
subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8.3.2.10 p. (monitoringas privalomas, kai eksploatuojamos
geriamojo vandens tiekimo vandenvietes, kai paimamo ar planuojamo paimti vandens kiekis viršija 100
m3 per parą) PŪV privaloma vykdyti poveikio požeminiam vandeniui monitoringą. Įgyvendinus PŪV bus
parengta ir patvirtinta požeminio vandens monitoringo programa, pagal kurią bus vykdomas minėtas
monitoringas40.
8. RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS
Vadovaujantis priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos
analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ ūkio subjekto, kitos įstaigos galimų pavojų ir
ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinės rekomendacijomis (toliau - Rekomendacijos):
39

2017 m lapkričio 3 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Aplinkos Apsaugos Agentūros poveikio aplinkai vertinimo
departamento 2017 metų spalio 16d. rašte Nr. (28.1)-A4-10619 pateiktas pastabas
40
2017 m gruodžio 7 d. atliktas PAV ataskaitos pakeitimas pagal Aplinkos Apsaugos Agentūros poveikio aplinkai vertinimo
departamento 2017 metų lapkričio 21 d. rašte Nr. (28.1)-A4-12015 pateiktas pastabas
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Galimos ekstremalios situacijos. Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama
balais pagal Rekomendacijose pateiktus galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė).
Galimo pavojaus tikimybės vertinimas balais įrašomas į lentelės 3 skiltį.
Nustačius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) (P) ūkio subjektui,
kitai įstaigai:
 gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1);
 turtui ir aplinkai (P2);
 veiklos tęstinumui (P3).
Nustatomas galimas nukentėjusiųjų: žuvusiųjų, sužeistųjų, evakuotinų, gyventojų skaičius.
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Vadovaujantis rekomendacijomis užpildome lentelę - Galimų pavojų rizikos įvertinimas

5.
6.

Bendras rizikos lygis (R)
R=R1+ R2+R3

Galimo pavojaus rizikos
būtiniausioms gyvenimo
(veiklos) sąlygoms lygis
(R3) R3=TxP3

4.

Galimo pavojaus rizikos
turtui ir aplinkai lygis (R2)
R2=TxP2

3.

Galimo pavojaus rizikos
gyventojų gyvybei ir
sveikatai lygis (R1)
R1=TxP1

2.

Galimi padariniai
(poveikis) būtiniausioms
gyvenimo (veiklos)
sąlygoms (P3)

1.

Galimi padariniai
(poveikis) turtui ir aplinkai
(P2)

1

Rizikos lygio (R) nustatymas

Galimi padariniai
(poveikis) gyventojų
gyvybei ir sveikatai (P1)

Eil.
Nr.

Galimo pavojaus tikimybės
(T) įvertinimas balais

Galimų padarinių (P) įvertinimas balais

2
Pavojingi
meteorologiniai reiškiniai
Elektros energijos
tiekimo sutrikimai

3

4

5

6

7

8

9

10

2

1

2

2

2

4

4

8

4

1

2

3

4

8

12

24

Gaisras

2

1

2

3

2

4

6

12

Vandens centralizuoto
tiekimo sutrikimas

2

1

1

2

2

2

4

8

Šilumos centralizuoto
tiekimo sutrikimas

2

0

1

2

0

2

4

6

Radioaktyvios aplinkos
užterštumas

2

1

2

3

2

4

6

12

Galimas pavojus

Atlikus preliminarią galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizę ŽŪK ,,AgroAves“ nustatėme, kad bendrovės veiklą labiausiai nukentėtu
sutrikus elektros energijos tiekimui iš skirstomų tinklų. 24 balai – rizika didelė, todėl įmonei rengiant ekstremalių situacijų valdymo planą bus įvertintas
elektros energijos tiekimo sutrikimas.

94

Elektros energijos tiekimo iš ESO skirstomųjų tinklų sutrikimas galimas įvykus stambiai avarijai
ar gedimui vienoje ar keliose elektros gamybos įmonių Lietuvoje ar nutrūkus elektros energijos tiekimui
iš ES šalių. Įvykus minėtai situacijai labiausiai nukentėtų broileriai, nes paukštidžių vėdinimo, girdimo
sistemos automatizuotos ir tiesiogiai priklausomos nuo elektros energijos. Įvykus radiacinei avarijai
Lietuvoje ar kaimyninių valstybių teritorijose – sutriktu darbas ir bendrovėje. Bendrovės darbuotojai
paliktų užterštą teritoriją. 12 balų – rizika vidutinė. Įvykus gaisrui teritorijoje darbas bendrovėje sutriktu.
Dalis darbuotojų paliktų pavojingą, užterštą teritoriją. Likvidavus ugnies židinius, gamybinė teritorija
būtu tvarkoma, likviduojami padariniai, sutrikę procesai atnaujinami. Didžiausia gaisro tikimybė biokuro
sandėlyje, bei padavimo sistemoje. 12 balų – rizika vidutinė.
Gaisras – sudėtingas fizikinis bei cheminis reiškinys, kuris dažnai padaro materialinių nuostolių,
sukelia grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai. Gaisrų gesinimas – tai aktyvūs veiksmai, kuriais siekiama
išgelbėti žmones, turtą, bei užgesinti gaisrą. Gaisrai gali kilti pramonės, energetikos transporto įmonėse,
komunaliniuose ir visokiuose kituose pastatuose ir ne tik.
Ugnis yra medžiagų oksidavimosi procesas, kurio metu išsiskiria energija, dažniausiai karščio
pavidalu. Pagrindiniai rizikos faktoriai gaisro metu yra dūmai ir toksinų degimo produktų pasklidimas.
Ugnies sklidimo ir gaisro vystymosi greitis priklauso nuo daugelio faktorių: medžiagų degumo ir degimo
metu išskiriamos energijos kiekio, medžiagų fizinės formos (kieta, dujinė, skysta), deguonies kiekio
gaisro vietoje. Gaisrų atvejais galimi padariniai:
 Įvairių laipsnių žmonių nudegimai;
 Žmonių apsinuodijimai dūmais;
 Materialiniai nuostoliai;
 Galimi žmonių mirties atvejai.
Ekstremalių situacijų prevencija. Rimti ir ilgalaikiai elektros tiekimo sutrikimai didžiąja dalimi
priklauso nuo tiekėjo, todėl būtinas alternatyvus elektros energijos tiekėjas ar linija. Įmonės viduje būtina
tvarkinga instaliacija, tvarkingi pagal paskirtį naudojami įrenginiai. Gaisras. Daugeliu atvejų gaisras kyla
dėl šių priežasčių, jų būtina išvengti arba galimybes sumažinti iki minimumo:
 Dėl neatsargaus elgesio su ugnimi, ypač rūkant uždraustose arba pavojingose vietose;
 Dėl ilgalaikės sausros ( aplinkinės sausos teritorijos -pievos);
 Dėl netvarkingų elektros įrenginių ir jų naudojimo taisyklių pažeidimo;
 Neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais;
 Dėl žaibo ir elektrostatinių krūvių;
 Tyčinių padegimų, kuriuos gali padaryti asocialūs asmenys;
 Savaime užsidegus cheminėms medžiagoms, kai pažeidžiamos gabenimo, saugojimo ir naudojimo
sąlygos.
Ekstremalių situacijų likvidavimas. Elektros energijos tiekimo iš ESO skirstomųjų tinklų
sutrikimas galimas įvykus stambiai avarijai ar gedimui vienoje ar keliose elektros gamybos įmonių
Lietuvoje ar nutrūkus elektros energijos tiekimui iš ES šalių. Svarbu pasirūpinti nepertraukiamu elektros
tiekimu, tam įrengiant atsarginę elektros liniją nuo kitos elektros skirstymo pastoties. Nutrūkus tiekimui iš
vienos, jungiamas elektros energijos tiekimas iš atsarginės. Gaisrų likvidavimas. Atsižvelgiant į gaisrų
mastą, taikomos tokios apsaugos priemonės:
 Panaudojamos pirminės gaisro gesinimo priemonės;
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 Skambinama pagalbos tel. 112;
 Žmonių evakavimas iš pavojingos zonos;
 Kvėpavimo organų ir odos apsaugos individualios apsaugos priemonės;
 Įrengtų gaisrų gesinimo priemonių panaudojimas.
9. PROBLEMŲ APRAŠYMAS
Kelėtos aplinkinių gyventojų nepasitenkinimas. Žodis „skerdykla“ daugumai gyventojų
asocijuojasi su neigiamu poveikiu gyventojų sveikatai. Todėl galimas ir neigiamas psichosocialinis
poveikis dėl nepasitenkinimo, kad greta bus vykdoma planuojama ūkinė veikla.
Pažymime, kad šalia planuojamos ūkinės veiklos nėra gausiai gyvenamųjų teritorijų, ir ūkinė
veikla bus vykdoma atokioje teritorijoje, todėl tikimasi, kad motyvuoto nepasitenkinimo bus išvengta.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje galimi tam tikri netikslumai:
 Galimi tam tikri netikslumai įvertinant rizikos grupes bei jų dydį (statistinių duomenų nėra, todėl
remtasi užsakovo pateikta informacija).
 Analizuojant gyventojų demografinius bei sergamumo rodiklius remtasi paskutiniais prieinamais
statistiniais duomenimis 2015 metų. Todėl reali situacija (rodikliai, procentai) gali būti truputį
pasikeitusi.
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SANTRAUKA
Planuojama ūkinė veikla – paukštienos perdirbimo įmonė. Numatoma įrengti paukščių
skerdyklą, paukštienos išpjaustymo padalinį, paukštienos iškaulinimo padalinį, mechaniškai atskirtos
mėsos gamybą, šaltuosius sandėlius, skirtus produkcijos laikymui iki produkcijos realizavimo. ŽŪK
,,Agro Aves group“ planuoja ūkinę veiklą, nuosavybės teise jiems priklausančiame sklype Žiežmariuose,
Žiežmarių seniūnijoje, Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Planuojama, kad įmonėje vieną pamainą dirbs
178 darbuotojai 254 darbo dienas metuose (5 darbo dienas per savaitę, nuo 7 val. iki 19 val). Pamainos
trukmė 8 val., tačiau pamainos atskiruose padaliniuose “persistumia“.
Numatoma, kad galimai reikšmingiausiai planuojama ūkinė veikla įtakos šiuos aplinkos
komponentus:
1. Aplinkos orą;
2. Dirvožemį;
3. Vandenį;
4. Fiziniai veiksniai – triukšmas.
Dirvožemis. Teritorijoje privažiavimo ir vaikščiojimo keliai bus iškloti betoninėmis trinkelėmis
arba asfaltuoti. Atlikus išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, nustatytą, kad planuojamos ūkinės
veiklos išmetamų teršalų ribinės vertės aplinkos ore nebus viršijamos, atsižvelgiant į tai, dirvožemio tarša
nebus žymiai įtakojama iš aplinkos oro. Aplinkos fonas pakis nežymiai, todėl reikšmingo poveikio
dirvožemiui nenumatoma. Statybos metu viršutinis dirvožemio sluoksnis bus nukastas ir sandėliuojamas
teritorijoje. Pasibaigus statybos darbams panaudotas teritorijos tvarkymui.
Vanduo. Planuojamas savo reikmėm išgręžti 2 artezinius gręžinius. Jų tiekiamas vanduo pilnai
patenkins ūkinės veiklos poreikius. Naudoti vandenį iš paviršinių vandens telkinių neplanuojama.
Aplinkos oro tarša už įmonės teritorijos ribų ribinių verčių nesiekia, todėl aplinkiniams vandens
telkiniams, kurie yra toliau nei už 100 m neigiamos įtakos neturės.
Planuojama ūkinė veikla reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai bei visuomenės sveikatai neturės.
Planuojamai ūkinei veiklai sanitarinę apsaugos zoną siūloma sutapatinti su žemės sklypo ribomis.
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SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL ŽŪK ,,AGRO AVES GROUP“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
PAUKŠTIENOS PERDIRBIMO ĮMONĖ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS REGISTRACIJA

Eil.
Nr.
1
1.

Suinteresuotos
visuomenės
pasiūlymo gavimo
diena

Suinteresuotos
visuomenės pasiūlymo
teikimo diena

2
Gavimo diena:
2016-11-07
El. paštas:
lina.vaiciukeviciene
@kaisiadorys.lt

3
Suinteresuotos
visuomenės pasiūlymo
teikimo diena
Kaišiadorių r. sav.:
2016-10-27

Suinteresuotos
visuomenės atstovo
vardas, pavardė
(pavadinimas) ir
adresas
4
Tautvydas Navickas,
Melioratorių g. 1-18,
Žiežmarių m.,
LT-56243,
Kaišiadorių r. sav.,
tel.:869826738

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai ir aplinkybės, įrodymai,
kuriais pagrindžiamas pasiūlymas
5

Kaišiadorių r. sav.
suinteresuotos
visuomenės pasiūlymo
teikimo diena UAB
,,R.A.C.H.E.L.
Consulting“:
2016-11-04

171

172

173

2.

Gavimo diena:
2017-05-11
El. paštas:
tauras2006@gmail.
com

Suinteresuotos
visuomenės pasiūlymo
teikimo diena:
2017-05-11

Tautvydas Navickas,
Melioratorių g. 1-18,
Žiežmarių m.,
LT-56243,
Kaišiadorių r. sav.,
tel.:869826738

174

175

176

3.

Gavimo diena:
2017-05-29

Suinteresuotos
visuomenės pasiūlymo
teikimo diena:
2017-05-13

Arūnas Simonaitis, El.
paštas:
tauras2006@gmail.co
m

177

4.

Gavimo diena:
2017-06-26

Suinteresuotos
visuomenės pasiūlymo
teikimo diena:
2017-06-21

Žiežmarių
bendruomenės
Lauko g. 16,
Žiežmariai, LT-56233
Kaišiadorių r.
El. p.
zm.bendruomene@gm
ail.com

178

179

180

5.

Gavimo diena:
2017-09-26

Suinteresuotos
visuomenės pasiūlymo
teikimo diena:
2017-09-21

Tautvydas Navickas,
Melioratorių g. 1-18,
Žiežmarių m.,
LT-56243,
Kaišiadorių r. sav.,
tel.:869826738

181

182

183

6.

Gavimo diena:
2017-11-29

Suinteresuotos
visuomenės pasiūlymo
teikimo diena:
2017-11-17

Tautvydas Navickas,
Melioratorių g. 1-18,
Žiežmarių m.,
LT-56243,
Kaišiadorių r. sav.,
tel.:869826738

184

185

186

187

Informuojame, kad ataskaita buvo viešai eksponuojama nuo 2017 m. balandžio 25 d. iki 2017 m. gegužės 11 d. (imtinai) UAB ,,R.A.C.H.E.L.
Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo
internetinėje svetainėje adresu http://www.rachel.lt bei Žiežmarių seniūnijos patalpose (Žaslių g.62, Žiežmariai, LT-56235 Kaišiadorių r. sav.) darbo
dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyko 2017 m. gegužės 11 d. 17.10 val. Žiežmarių kultūros centro
salėje, adresu Vytauto g. 13, 56237, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav. Pažymime, kad viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimo metu
buvo gauta visuomenės pasiūlymų. Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita protokolas buvo eksponuojamas 2017 m. gegužės 17 d. iki gegužės
19 d. (imtinai) Žiežmarių seniūnijos patalpose (Žaslių g.62, Žiežmariai, LT-56235 Kaišiadorių r. sav.), UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko
g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje adresu
http://www.rachel.lt darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą parengė:
I. Jasinevičius, tel. 85-278 9595, fax. 85-277 8195, ignas@rachel.lt, info@rachel.lt
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SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL ŽŪK ,,AGRO AVES GROUP“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
PAUKŠTIENOS PERDIRBIMO ĮMONĖ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS ĮVERTINIMAS

Eil.
Nr.
1
1.

Suinteresuotos
visuomenės
atstovo vardas,
pavardė
(pavadinimas)
ir adresas
2
Tautvydas
Navickas,
Melioratorių g.
1-18, Žiežmarių
m.,
LT-56243,
Kaišiadorių r.
sav.,
tel.:869826738

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų
argumentuotas įvertinimas

3

4
Gavę
Kaišiadorių
rajono
savivaldybės
administracijos persiųstą raštą dėl Žiežmarių
miesto gyventojų prieštaravimo planuojamai
ūkinei veiklai informuojame, kad planuojamos
ūkinės veiklos organizatorius ŽŪK ,,Agro Aves
group“ pradėjo poveikio aplinkai vertinimo
procedūrą įstatymų nustatyta tvarka. Atsakinga
institucija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įgaliota institucija, koordinuojanti poveikio
aplinkai vertinimo procesą ir vykdanti kitas šio
įstatymo nustatytas funkcijas) priima sprendimą
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
pasirinktoje vietoje. Visuomenės informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarką nustato Aplinkos
ministerija. Pažymime, kad Tautvydas Navickas

bus informuotas registruotu laišku apie parengtą
PAV ataskaitą.
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2.

Tautvydas
Navickas,
Melioratorių g.
1-18, Žiežmarių
m.,
LT-56243,
Kaišiadorių r.
sav.,
tel.:869826738

Atsižvelgiant į Tautvydo Navicko 2017 m. gegužės 11 d.
gautą raštą ,,Pasiūlymai dėl ŽŪK ,,AGROAVES GROUP“
PŪV paukštienos perdirbimo įmonė PAV ataskaitos“
tiksliname informaciją:
1. Artimiausi gyvenamieji namai nuo įmonei priklausančio
sklypo nutolę apie 500 m šiaurės rytų, rytų kryptimi
(Žiežmarių m.). Gretimybėse nėra ir nenumatyta
gyvenamosios paskirties teritorijų. Gyvenamosios teritorijos,
kurios gali būti reikšmingai paveiktos planuojamos ūkinės
veiklos, į normatyvinę 500 m sanitarinę apsaugos zoną
nepatenka. Būtina pažymėti, kad planuojamos ūkinės
veiklos teritoriją nuo gyvenamųjų teritorijų skiria UAB
,,Presbetonas“
gamybinė
teritorija
(Statybininkų
g. 1, Žiežmariai, LT-56244).

1 pav. Planuojama ūkinė veikla artimiausių gyventojų
atžvilgiu
Vertinant planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamą aplinkos
oro taršą pasirinktas „ISC-AERMOD View”, AERMOD
matematinis modelis. Matematinis modeliavimas tai
analitinis metodas, kuriuo galima modeliuoti aplinkos sąlygų
pokyčius nepradėjus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą.
Modeliavimas yra efektyvus ir tinkamas poveikiams
prognozuoti erdvėje ir laike, be to, kompiuterinio
modeliavimo metodai yra moksliškai pagrįsti, o
modeliavimo rezultatai leidžia vertinti planuojamos veiklos
sąlygojamą taršą. LR aplinkos apsaugos agentūros
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direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200
patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti
teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo
rekomendacijose“ „ISC-AERMOD View” modelis yra
rekomenduojamas teršalų sklaidos modeliavimui. Remiantis
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos bei Poveikio
visuomenės sveikatos vertinimo ataskaitos metodiniais
nurodymais nereikalaujama pateikti skaičiavimus atlikusio
asmens apmokymo dirbti šiuo paketu kvalifikacijos
įvertinimo bei licencijos kopijos. Ši veikla nėra
reglamentuojama, licencijuojama ar atestuojama.
2. Vertinant planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamą
triukšmą pasirinkta CadnaA programinė įranga. CadnaA
(Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo
mažinimo sistema) – tai programinė įranga skirta triukšmo
poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir
prognozavimui. Matematinis modeliavimas tai analitinis
metodas, kuriuo galima modeliuoti aplinkos sąlygų pokyčius
nepradėjus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą. Modeliavimas
yra efektyvus ir tinkamas poveikiams prognozuoti erdvėje ir
laike, be to, kompiuterinio modeliavimo metodai yra
moksliškai pagrįsti, o modeliavimo rezultatai leidžia vertinti
planuojamos veiklos sąlygojamą taršą. Remiantis Poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos bei Poveikio visuomenės
sveikatos vertinimo ataskaitos metodiniais nurodymais
nereikalaujama pateikti skaičiavimus atlikusio asmens
apmokymo dirbti šiuo paketu kvalifikacijos įvertinimo bei
licencijos kopijos. Ši veikla nėra reglamentuojama,
licencijuojama ar atestuojama.
3. Poveikio aplinkai vertinimo metu nėra numatomi
personalo apmokymai vienu ar kitu klausimu. Rengiant
planuojamos ūkinės veiklos techninį projektą bei rengiant
darbuotojų pareigybių aprašus bus įtraukti visi LR
įstatymuose numatyti apmokymai.
4. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai tik gavę
leidimą iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau –
ESO) galės prisijungti prie dujų tiekimo sistemos.
Sunaudojamų dujų kiekis ir mokėjimai vyks pagal
sunaudojimo rodmenis (skaitikliai plombuojami). Reikiamą
dujų kiekį ir slėgį dujotiekyje užtikrina AB „Energijos
skirstymo operatorius“.
5. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai tik gavę
leidimą iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ galės
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prisijungti prie elektros sistemos. Sunaudojamos elektros
kiekis ir mokėjimai vyks pagal sunaudojimo rodmenis
(skaitikliai plombuojami).
Reikiamą
elektros
kiekį
vartotojams, perdavimo linijų pajėgumą užtikrina AB
„Energijos skirstymo operatorius“.
6. Skerdykloje susidarys 3 kategorijos gyvūninės kilmės
atliekos. Planuojama sudaryti sutartį ir išvežti jas perdirbti į
Rietavo veterinarinės sanitarijos gyvūninės kilmės atliekų
utilizavimo įmonę. Tai vienintelė įmonė Lietuvoje, galinti
pasiūlyti platų šalutinės gyvūninės kilmės produktų
perdirbimo paslaugų spektrą. „Biovast Lietuva“ misija yra
užtikrinti savalaikį, racionalų ŠGP surinkimą ir perdirbimą
Lietuvoje. Atliekos bus išvežamos specializuotu transportu.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius neplanuoja
gyvūninės kilmės atliekų utilizavimo cecho.
7. Valymo įrenginių priežiūrą ir kontrolę vykdys licencijuota
įmonė pagal sutartį.
8. Visiems vandens gręžiniams, nepriklausomai nuo gręžinio
gylio, projektinio našumo (debito), nustatyta tvarka
sudaromas projektas. Projektavimo darbams pradėti būtina iš
vietinės savivaldos padalinio gauti technines sąlygas arba
išvadas dėl projekto rengimo. Techninės sąlygos nurodo,
kokia tvarka ir kokiomis priemonėmis leidžiama projektuoti
ir įrengti vietinį vandens tiekimą. Vandens gręžinio
registravimui ruošiamas nustatytos formos vandens gręžinio
pasas. Jis pateikiamas tikrinimui ir tvirtinimui Lietuvos
geologijos tarnyboje. Vandens gręžinio pase nurodoma
vandens gręžinio įrengimo vieta, vandens gręžinio savininko
(savininkų) duomenys, vandens gręžinio paskirtis,
geologinis pjūvis, vandens iš gręžinio cheminės analizės
duomenys, vandeningo sluoksnio išbandymo (išpumpavimo)
duomenys ir vandens gręžinio konstrukcija. Pasas,
įregistruojamas Lietuvos geologijos tarnyboje, yra leidimas
naudoti vandens gręžinį.
9. Nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs dumblas pagal
sutartį bus perduotas tvarkyti licencijuotai atliekų
perdirbimo/saugojimo įmonei.
10. Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojama aplinkos oro
tarša, tarša kvapais bei triukšmas ribines vertes pasiekia
įmonės teritorijos ribose, todėl Žiežmarių m., gyventojai
reikšmingų nepatogumų dėl planuojamos ūkinės veiklos
taršos nepatirs. Galimas nereikšmingas nekilnojamojo turto
kainų sumažėjimas dėl psichologinio poveikio, nemalonios

194

asociacijos su skerdyklos veikla. Atlikus telefoninę
nekilnojamojo turto specialistų apklausą galima teigti, kad
aplinkinėse teritorijose nekilnojamojo turto (gyvenamųjų
namų, žemės sklypų) kaina nekris. Nekilnojamojo turto
kainos ir šios rinkos pokyčiai yra glaudžiai susiję su
vidutiniu darbo užmokesčiu, nedarbo lygiu, gyventojų
skaičiumi šalyje, šildymo kainomis, infliacija ir kitais
dalykais. Planuojama ūkinė veikla teigiamai veiks darbo
rinką, darbo užmokestį. Kaina gali tik nežymiai didėti
vertinant bendrą Lietuvos žemės sklypų rinkos
pirkimo/pardavimo tendenciją. Metodikos, kuri leistų
įvertinti nekilnojamojo turto kainos pokytį dėl tam tikrų
pokyčių teritorijoje nėra, todėl kompensacijos Žiežmarių m.,
gyventojams nenumatomos.
11. Atlikus planuojamos ūkinės veiklos išmetamų aplinkos
oro teršalų sklaidos matematinį modeliavimą, nustatyta, kad
nei vieno teršalo atveju ribinės vertės nėra viršijamos
įvertinus ir esamą foninę taršą.
12. 2016 m. lapkričio 4 d. buvo gautas Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracijos raštas Nr.(3.17-V8)-3-3025,
kuriame buvo pridėtas Žiežmarių miesto gyventojų
pasisakymas prieš PŪV (iš viso 24 parašai). 2016 m.
lapkričio 15 d. buvo parengtas ir išsiųstas atsakymas T.
Navickui, o rašto kopija Aplinkos apsaugos agentūrai ir
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai buvo pridėta
prie Poveikio aplinkai vertinimo programos, tad subjektai su
šiuo raštu buvo supažindinti.
13. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma sklype esančiame
Žiežmariuose, Žiežmarių seniūnijoje, Kaišiadorių rajono
savivaldybėje. Unikalus nr. 4400-2203-3434. Žemės sklypo
plotas - 4,3702 ha. Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės
ūkio. Naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės
sklypai. Žemės paskirtis bus keičiama, ji neprieštaraus
Kaišiadorių rajono bendrajam planui (pramonės ir
sandėliavimo teritorijos).
14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586 įsakymu ,,Dėl
Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir režimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo (TAR 2016-04-29, i. k. 201610732) 4.1.p. Mėsos ir mėsos produktų gamyba, perdirbimas
ir konservavimas taikoma 500 m sanitarinė apsaugos zona
(4.5.p. Skerdyklos – 300 m sanitarinė apsaugos zona).
Atsižvelgus į įmonės planuojamas gamybos mastus bei
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technologiją sanitarinė apsaugos zona tikslinama atliekant
poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kuris gali būti
atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis, SAZ
tikslingumas ir ribų dydžiai pagrindžiami poveikio
visuomenės sveikatai ataskaitoje, kuri gali būti atskira arba
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dalis.
15. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius šiuo metu
nesvarsto kitos vietos alternatyvos. Ši vieta buvo parinkta
kaip tinkamiausia numatomai veiklai, atlikus transporto,
infrastruktūros,
inžinerinio
aprūpinimo,
artimiausių
gyvenamųjų teritorijų preliminarią analizę. Technologinės
alternatyvos susiję su modernios technologijos įdiegimu bei
darbo organizavimo metodų tobulinimu. Tai įgalintų geriau
organizuoti darbo procesą, racionaliau panaudoti įrenginius,
sumažinti transporto ir technologinių įrenginių išmetimus į
orą. Buvo svarstytos dvi alternatyvos – veiklos nevykdymo
(0 alternatyva) ir pasirinktoji. Kitos alternatyvos nebuvo
svarstomos. 0 alternatyva: nebūtų sukurtos 178 darbo vietos;
nemokami mokesčiai valstybei. Pasirinkta alternatyva:
agregatai numatytoje pramoninėje teritorijoje; įdarbinti
vietiniai gyventojai (178); teritorija nėra bei nesiriboja su
saugomomis teritorijomis (nacionaliniai parkai, rezervatai,
NATURA 2000 teritorijomis ir t.t); vietovė nėra reikšminga
visuomeniniu požiūriu, pramoninėje teritorijoje; kadangi
inžineriniai tinklai (elektros linijos, gamtinės dujos)
jungiami centralizuotai
teritorija neturi būti pernelyg
nutolusi nuo mazgo; su įmonės teritorija nesiriboja jokie
viešosios paskirties pastatai bei rekreacinės zonos.
16. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius techninio
projekto, bei detaliojo plano rengimo metu numatys
teritorijos gerbūvio sutvarkymo, taip pat ir apželdinimo
galimybes.
17. Bendruomenė, nuolatos seka poveikio aplinkai vertinimo
procesą, aktyviai dalyvauja jame. Interesantų baimės
nepagrįstos, tačiau suprantamos. Didžiausią rūpestį
gyventojams kelia kvapai, aplinkos oro tarša, bei padidėjęs
transporto srautas, nekilnojamojo turto nuvertėjimas, avarijų
rizika.
18. 2016 m. lapkričio 4 d. buvo gautas Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracijos raštas Nr.(3.17-V8)-3-3025,
kuriame buvo pridėtas Žiežmarių miesto gyventojų
pasisakymas prieš PŪV (iš viso 24 parašai). 2016 m.
lapkričio 15 d. buvo parengtas ir išsiųstas atsakymas T.
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Navickui, o rašto kopija Aplinkos apsaugos agentūrai ir
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai buvo pridėta
prie Poveikio aplinkai vertinimo programos, tad subjektai su
šiuo raštu buvo supažindinti.
19. Elektros energijos tiekimo iš ESO skirstomųjų tinklų
sutrikimas galimas įvykus stambiai avarijai ar gedimui
vienoje ar keliose elektros gamybos įmonių Lietuvoje ar
nutrūkus elektros energijos tiekimui iš ES šalių. Svarbu
pasirūpinti nepertraukiamu elektros tiekimu, tam įrengiant
atsarginę elektros liniją nuo kitos elektros skirstymo
pastoties. Nutrūkus tiekimui iš vienos, jungiamas elektros
energijos tiekimas iš atsarginės. Gaisrų likvidavimas.
Atsižvelgiant į gaisrų mastą, taikomos tokios apsaugos
priemonės: panaudojamos pirminės gaisro gesinimo
priemonės; skambinama pagalbos tel. 112; žmonių
evakavimas iš pavojingos zonos; kvėpavimo organų ir odos
apsaugos individualios apsaugos priemonės; įrengtų gaisrų
gesinimo priemonių panaudojimas; sirenos įjungimas.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kuri bus siunčiama
vertinti subjektams, yra pateikiama šioje interneto
svetainėje:
http://www.rachel.lt/pages/lt/informacijavisuomenei.php
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3.

Arūnas
Simonaitis
El. paštas:
simonaitis.aruna
s@gmail.com

Atsižvelgiant į Aplinkos Apsaugos Agentūros
(toliau AAA) Poveikio aplinkai vertinimo departamento
persiųstą raštą Nr. (28.1) –A4-5538 ir jame išdėstytas
pastabas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau
PAV ataskaita) informuojame:
1.
Planuojamoje ūkinėje veikloje galimi kvapų taršos
šaltiniai: paukščių pjovimo ir pirminio apdorojimo patalpa
(galimas kvapų išsiskyrimas nuo plikinimo vonių) ir
nuotėkų valymo įrenginiai. Pagal apskaičiuotas kvapo
emisijas iš nagrinėjamos ūkinės veiklos atliktas kvapo
sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodė, kad 8 OU/m3
ribinė kvapo koncentracija, vienos valandos vidurkio
intervale nebus viršijama. Didžiausia apskaičiuota kvapo
koncentracija yra ūkinės veiklos ribose ir siekia – 0,8
OUE/m3.
Šalutiniams gyvūniniams produktams (ŠGP) skirtų
žaliavų sukaupimas įmonėje susidarančios 3 kategorijos
medžiagos (kraujas, pėdos, žarnynas, atliekos iš paukščių
skrodimo mašinų, plunksnos) bus kaupiamos specialiuose
sukaupimo bunkeriuose, laikantis Europos Parlamento ir
Tarybos Reglamento reikalavimų 3 kategorijos medžiagoms.
Paukščių priėmimo skyriuje, paukščių transportavimo metu
kritę paukščiai atrenkami ir sudedami į tam skirtas,
specialiai paženklintas talpas atliekoms, skirtoms 2 kat.
ŠGP. Talpos su šiomis atliekomis bus sandėliuojamos
šalutinių gyvūninių produktų skyriuje, atskiroje patalpoje
nuo visų kitų 3 kat. ŠGP. Gamybos metu surinkti šalutiniai
gyvūniniai produktai (apie 29,4 tonos/ pamainą) bus
perduodami UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ pagal
pasirašytą sutartį.
2.
Gyventojų ekvivalentas (GE) – sąlyginis
vienetas nuotekų (taršos) šaltinio dydžiui išreikšti. Vienas
GE reiškia nuotekų šaltinį, kuriame per parą susidarančiose
nuotekose yra 70 g BDS7 ir/arba 12 g N ir/arba 2,7 g P
(taršos šaltinio dydis nustatomas pagal tą parametrą, pagal
kurį paskaičiuotas GE yra didžiausias). Numatoma PŪV
tarša:
 pagal BDS7 – 583,2 kg/d.;
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pagal N – 108 kg/d.
pagal P – 21,6 kg/d.

GE pagal BDS7=583,2*1000/70=8 331,43
GE pagal N=108*1000/12=9 000
GE pagal P=22*1000/2,7=8 000
Aglomeracijos dydis 2 000–10 000 GE. Planuojami nuotekų
užterštumai:
Matavim
Parametras
dydis
o vnt.
Nuotekų užterštumas prieš valymą
ChDS
mg/l
2000
BDS7
mg/l
810*
SM
mg/l
330*
B. azotas
mg/l
150
B. fosforas
mg/l
30
Nuotekų užterštumas po valymo
ChDS
mg/l
125
BDS7
mg/l
29
SM
mg/l
30
B. azotas
mg/l
27
B. fosforas
mg/l
2
* - pagal 2012-06-21 LR žemės ūkio ministro įsakymą
Nr.3D-473 „Dėl paukštininkystės ūkių technologinio
projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 04:2012 patvirtinimo“
Nuotekų valymo procese susidarantis dumblas bus
surenkamas ir pagal sutartis perduodamas licencijuotiems
atliekų tvarkytojams.
3.Aplinkos oro tarša galima ir iš mobilių taršos
šaltinių – lengvųjų automobilių ir sunkiasvorių krovininių
automobilių. Nagrinėjamoje teritorijoje aplinkos oro tarša
vertinama ir iš planuojamos ūkinės veiklos transporto
priemonių. Projekte numatytam paukščių kiekiui pristatyti
kiekvieną darbo dieną reikės 5 specializuotų krovininių
automobilių, pritaikytų paukščiams transportuoti. Atliekoms
išvežti kiekvieną darbo dieną reikės 2 specializuotų
transporto priemonių. Produkcijos išvežimui kiekvieną
darbo dieną reikės vidutiniškai 9 specializuotų krovininių
automobilių su šaldymo technika. Pakavimo medžiagoms ir
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tarai atvežti vidutiniškai reikės 1 specializuoto automobilio.
Bendras realus sunkiasvorio transporto srautas gali siekti 17
automobilių per dieną. PAV ataskaitoje buvo vertintas
maksimaliai galimas transporto srautas – t.y. 34 automobiliai
per dieną. Dirbantiesiems atvykti į darbą vidutiniškai reikės
60 lengvųjų automobilių (vidutiniškai vyks po 3 žmones
automobilyje). PAV ataskaitoje buvo vertintas maksimaliai
galimas lengvojo transporto srautas – t.y. 110 automobilių
per dieną. Ties PŪV sklypo riba apskaičiuoti prognozuojami
triukšmo rodikliai neviršija Lietuvos higienos normoje HN
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių
gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje
visais paros periodais. Vertinant planuojamą automobilių
srautą apskaičiuoti prognozuojami triukšmo rodikliai
neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“.
4. Remiantis 2009-09-16 LR aplinkos ministro
įsakymu Nr. D1-546 patvirtintais ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatais, ūkio subjektai, valantys nuotekas
aglomeracijose nuo 2000 gyventojų ekvivalentų, ūkio
subjektai, išleidžiantys gamybines nuotekas į aplinką, kurie
pagal TIPK taisykles ar Taršos leidimų išdavimo taisykles
turi gauti TIPK leidimą ar Taršos leidimą, privalo vykdyti
išleidžiamų buitinių, gamybinių, komunalinių nuotekų
kiekio ir debito matavimus. Ši nuostata galioja ir ūkio
subjektams, kuriems Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimai išduoti vadovaujantis Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir
panaikinimo
taisyklėmis,
patvirtintomis
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo
taisyklių patvirtinimo.
Ūkio subjektų išleidžiamų nuotekų kiekio, debito
matavimai turi būti atliekami matuojant automatiniais debito
matavimo įrenginiais, kai į gamtinę aplinką išleidžiama
komunalinės nuotekos iš 2000 GE ar didesnių aglomeracijų
arba 150 m3 ir daugiau gamybinių nuotekų per parą.
Ūkio subjektai teršalų (parametrų) matavimus turi
atlikti:
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išleidžiamose nuotekose;

nuotekose prieš valymą – kai eksploatuoja
gamybinių, buitinių ar komunalinių nuotekų valymo
įrenginius ir išleidžia nuotekas į gamtinę aplinką bei pagal
Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus privalo įvertinti
nuotekų išvalymo efektyvumą.
7.2.2 lentelėje pateikiamas minimalus metinis
mėginių ėmimo dažnis, atliekant teršalų (parametrų)
matavimus išleidžiamose buitinėse, gamybinėse ir
paviršinėse nuotekose.
7.2.2 lentelė. Minimalus metinis mėginių ėmimo dažnis
išleidžiamose nuotekose
Nuotekų
valymo
Nuotekų
įrenginio
Matavi
Nuotekų
Past
išleidim
dydis/išleidž
mų
tipas
abos
o vieta
iamų
dažnis
nuotekų
kiekis
Komunali 50 000 ir
nės,
daugiau GE
buitinės

2
k./mėn.

Gamtinė
Gamybinė 50 ir daugiau 2
aplinka
s
m3/d.
k./mėn.

*

Paviršinės -

1
k./ketv.
Pastaba: * - Jeigu 2 metus nuotekų užterštumo lygis atitinka
TIPK, taršos leidime arba Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidime, išduotame vadovaujantis Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo,
atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27
d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo
taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus, vėlesniais
metais pakanka imti mėginius kartą per mėnesį. Tačiau jei
vienas iš mėginių neatitinka nuotekų užterštumo normų,
toliau mėginiai turi būti imami ne rečiau kaip 2 kartus per
mėnesį.
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7.2.3 lentelė. Numatomas PŪV nuotekų monitoringas
Mėginio
tipas,
ėmimo
Matav Mėginio
Nuotekų
būdas,
Nustatomi
imų ėmimo
tipas
debito
parametrai
dažnis vieta
matavimo
būdas,
priemonės
Automatinis
ėmimas,
Automat matuojamas
Buitinės,
2
inė
nuotekų
gamybinės
k./mėn mėginių
debitas
prieš
.
pasėmim (debitomsatis)
valymą
o linija
; bandinio
tipas vidutinis

pH
ChDS
BDS7
bendras
fosforas
bendras
azotas
amonio
azotas
riebalai
chloridai

Automatinis
ėmimas,
Automat matuojamas
Buitinės,
2
inė
nuotekų
gamybinės k./mėn mėginių
debitas
po valymo
.
pasėmim (debitomsatis)
o linija
; bandinio
tipas vidutinis

pH
ChDS
BDS7
bendras
fosforas
bendras
azotas
amonio
azotas
riebalai
chloridai

pH,
Rankinis
SM,
ėmimas,
naftos
1
skaičiuojamas produktai
Paviršinės k./ketv Šulinys
nuotekų
BDS7
.
debitas;
bichromatin
bandinio tipas ė oksidacija
- vidutinis
chloridai
sulfatai
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5. Nuotekų valymo procese susidarantis dumblas
bus surenkamas ir pagal sutartis perduodamas
licencijuotiems atliekų tvarkytojams. Planuojamos ūkinės
veiklos organizatorius nėra atliekų tvarkytojas.
6. Vadovaujantis Kaišiadorių rajono bendrojo plano
Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio Žemės
naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu sklypas, kuriame
planuojama ūkinė veikla, patenka į pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijos, mišri gyvenamosios,
komercinės paskirties objektų teritorijos bei gamtinio
karkaso, rajono vidinio stabilizavimo arealą. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo (toliau
– TPĮ) 2 str. 40 d. „užstatymo tankis – pastatų ir turinčių
stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto,
nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į
žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu“ –
planuojamos ūkinės veiklos planuojamo pastatai sklype
numatyti du (gamybinis pastatas, kurio numatomas plotas 12
200m2, bei vandenvalos pastatas 288m2, kas viso sudaro 12
488m2 arba 1,2488ha, kas sudaro 29,04 % ploto).
Artimiausi gyvenamieji namai nuo įmonei
priklausančio sklypo nutolę apie 500 m šiaurės rytų, bei
pietryčių kryptimi apie 400m atstumu. Gausiai gyvenamos
Žiežmarių m., teritorijos išsidėstę šiaurės, šiaurės rytų, rytų
kryptimi nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribos.
Statybininkų g. 1, Žiežmariai, LT-56244 įsikūrusi UAB
"Presbetonas". Įmonės gaminių asortimentas – grindinio
trinkelės, šaligatvio ir kelio ir vejų bortai.
7. Informuojame, kad atsakinga institucija turi teisę
pareikalauti pakartotinai organizuoti visuomenės viešą
supažindinimą su ataskaita, jeigu po viešo supažindinimo su
ataskaita ji yra iš esmės keičiama, taisoma ar papildoma
(pavyzdžiui, siūlomos naujos vietos, technologijų
alternatyvos, poveikį švelninančios priemonės ir t. t.) dėl
gautų poveikio aplinkai vertinimo subjektų motyvuotų
išvadų ir atsakingos institucijos motyvuotų reikalavimų
pataisyti ar papildyti ataskaitą. Pažymime, kad PAV
ataskaita nebuvo iš esmės keičiama, taisoma ar papildoma.
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4.

Žiežmarių
bendruomenės
Lauko g. 16,
Žiežmariai, LT56233
Kaišiadorių r.
El. p.
zm.bendruomen
e@gmail.com

Atsižvelgiant į Aplinkos Apsaugos Agentūros
(toliau AAA) poveikio aplinkai vertinimo departamento
persiųstą raštą Žiežmarių bendruomenės ir jame išdėstytas
pastabas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau
PAV ataskaita) informuojame:
Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatomis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso
nuostatų patvirtinimo“, 11 punkto reikalavimais, kuris
reglamentuoja užstatymo tankį žemės sklypuose,
patenkančiuose į gamtinio karkaso teritoriją, bei Kaišiadorių
rajono savivaldybės teritorijos bendroji plano sprendinius
visas žemės sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla,
patenka į gamtinio karkaso teritoriją, todėl planuojant
užstatymą turi būti vadovaujamasi Gamtinio karkaso
nuostatų 11 punktu, kuriame nurodyta, kad užstatymo tankis
ribojamas iki 30 procentų ploto. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo (toliau – TPĮ) 2
str. 40 d. „užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą
inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto,
nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į
žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu“ –
planuojamos ūkinės veiklos planuojamo pastatai sklype
numatyti du (gamybinis pastatas, kurio numatomas plotas 12
200m2, bei vandenvalos pastatas 288m2, kas viso sudaro 12
488m2 arba 1,2488ha, kas sudaro 29,04 % ploto). Jūsų
minimas 2,62 ha iš bendro 4,3702 ha sklypo ploto vertinama
teritorija kartu su žaliavų/produkcijos iškrovimo/pakrovimo
aikštelėmis,
automobilių
stovėjimo
aikštelėmis,
privažiavimo keliais ir tt. Vadovaujantis Kaišiadorių rajono
bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų
brėžinio Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu
sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, patenka į
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, mišri
gyvenamosios, komercinės paskirties objektų teritorijos bei
gamtinio karkaso, rajono vidinio stabilizavimo arealą.
Poveikio
priimtuvui
vertinimas
atliktas
vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento (LR aplinkos
ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl
nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (su vėlesniais
pakeitimais)) 11 p. „Veiklos vykdytojas, planuojantis išleisti
nuotekas į paviršinį vandens telkinį, kai nuotekų kiekis
išleidžiant į upę ar kanalą viršija 100 m3/d. (vidutinis paros
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kiekis) <...>, privalo įvertinti planuojamų išleisti nuotekų
poveikį priimtuvui ir nustatyti priimtiną apkrovą“
reikalavimais ir reglamente pateikiama metodika. Remiantis
Nuotekų tvarkymo reglamento (LR aplinkos ministro 2006
m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų
tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (su vėlesniais
pakeitimais)) reikalavimais ir atliktu poveikio priimtuvui
vertinimu, reikalingi išvalytų nuotekų rodikliai, nedarant
neigiamo poveikio Strėvos upei turėtų būti:
 BDS7 – 18 mg/l.
 BP - 2 mg/l.
 BN - 32 mg/l.
Planuojamos
ūkinės
veiklos
organizatorius
užtikrins, kad išvalytų nuotekų rodikliai nebus viršijami.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai nėra
atliekų tvarkytojai. Pažymime, kad nuotekų valymo procese
susidarantis dumblas pagal sutartis bus perduodamas
sertifikuotiems atliekų tvarkytojams, kurie jį išsiveš savo
transportu, pagal iš anksto sudarytą grafiką.
Šalutiniams gyvūniniams produktams (ŠGP) skirtų
žaliavų sukaupimas įmonėje susidarančios 3 kategorijos
medžiagos (kraujas, pėdos, žarnynas, atliekos iš paukščių
skrodimo mašinų, plunksnos) bus kaupiamos specialiuose
sukaupimo bunkeriuose, laikantis Europos Parlamento ir
Tarybos Reglamento reikalavimų 3 kategorijos medžiagoms.
Paukščių priėmimo skyriuje, paukščių transportavimo metu
kritę paukščiai atrenkami ir sudedami į tam skirtas,
specialiai paženklintas talpas atliekoms, skirtoms 2 kat.
ŠGP. Talpos su šiomis atliekomis bus sandėliuojamos
šalutinių gyvūninių produktų skyriuje, atskiroje patalpoje
nuo visų kitų 3 kat. ŠGP. Gamybos metu surinkti šalutiniai
gyvūniniai produktai bus perduodami UAB „Rietavo
veterinarinė sanitarija“ pagal pasirašytą sutartį. Tai
vienintelė įmonė Lietuvoje, galinti pasiūlyti platų šalutinės
gyvūninės
kilmės
produktų
perdirbimo
paslaugų
spektrą. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai nesvarsto
ŠGP produktų perdirbimo veiklos analizuojamoje
teritorijoje.
Artimiausi gyvenamieji namai nuo įmonei
priklausančio sklypo nutolę apie 500 m šiaurės rytų, bei
pietryčių kryptimi apie 400m atstumu. Gausiai gyvenamos
Žiežmarių m., teritorijos išsidėstę šiaurės, šiaurės rytų, rytų
kryptimi nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribos.
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Statybininkų g. 1, Žiežmariai, LT-56244 įsikūrusi UAB
"Presbetonas". Įmonės gaminių asortimentas – grindinio
trinkelės, šaligatvio ir kelio ir vejų bortai.
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5.

Tautvydas
Navickas,
Melioratorių g.
1-18, Žiežmarių
m.,
LT-56243,
Kaišiadorių r.
sav.,
tel.:869826738

Atsižvelgiant į 2017 metų rugsėjo 21d. rašte
išdėstytas pastabas dėl poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos (toliau PAV ataskaita) informuojame:
1.Informuojame, kad planuojamoje ūkinėje veikloje
galimi kvapų taršos šaltiniai: paukščių pjovimo ir pirminio
apdorojimo patalpa (galimas kvapų išsiskyrimas nuo
plikinimo vonių) ir nuotėkų valymo įrenginiai. Planuojamoje
ūkinėje veikloje maksimalus nuvandeninto dumblo kiekis
susidarantis per dieną iki 4 tonų. Dumblas iki išvežimo
sandėliuojamas nuotekų valymo pastate, priekaboje. Jai
prisipildžius išvežamas, priekabą uždengus tentu. Dumblo
išvežimas tvarkytojams, planuojamas 2 kartus per savaitę.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius nesvarsto tokios
susidariusio dumblo tvarkymo galimybės. Transporto
priemonės, vežančios dumblą, bus uždengtos. Transportas su
priekaba judės 1806 keliu. Gamybos metu susidariusios
nuotekos bus valomos projektuojamuose nuotekų valymo
įrenginiuose (NVĮ našumas iki 100 m3/val.) iki reikiamų
aplinkosauginių reikalavimų ir išleidžiamos į Strėvos upę.
Projektuojami nuotekų valymo įrenginiai bus sertifikuoti,
nuolatos prižiūrimi ir kontroliuojami, todėl nevalytų ar
nepakankamai išvalytų nuotekų patekimas į aplinką
nenumatomas.
2.Planuojamos
ūkinės
veiklos
organizatoriai
planuoja, kad gamybos metu surinkti šalutiniai gyvūniniai
produktai bus perduodami UAB „Rietavo veterinarinė
sanitarija“ pagal pasirašytą sutartį. Šiame etape, pateikti
sutarties negalime, tačiau ji bus pasirašyta iki planuojamos
ūkinės veiklos pradžios. Pridedame UAB „Rietavo
veterinarinė sanitarija“ raštą dėl ŠGP tvarkymo, kuriame
įmonė patvirtina, kad gali tvarkyti, planuojamoje ūkinėje
veikloje susidarančias atliekas (kraujo atliekas, II bei III
katergorijos ŠPG).
3.
Duomenų apie analogišką paukštienos perdirbimo
įmonę, jos sąlygojamą taršą neturime. Paminėtina, kad PAV
ataskaitos rengimo nuostatuose nurodyta, kad atsižvelgiant į
planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, mastą, galimą jos
poveikį įvairiems aplinkos komponentams, atliekant
poveikio aplinkai vertinimą, vertinimui galima naudoti
matematinius ar kitus modelius. Poveikio priimtuvui
vertinimas atliktas vadovaujantis Pažymime, kad poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas, besivadovaudamas
Nuotekų tvarkymo reglamento (LR aplinkos ministro 2006
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m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų
tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (su vėlesniais
pakeitimais)) 11 p. „Veiklos vykdytojas, planuojantis išleisti
nuotekas į paviršinį vandens telkinį, kai nuotekų kiekis
išleidžiant į upę ar kanalą viršija 100 m3/d. (vidutinis paros
kiekis) <...>, privalo įvertinti planuojamų išleisti nuotekų
poveikį priimtuvui ir nustatyti priimtiną apkrovą“
reikalavimais ir reglamente pateikiama metodika.
4.
PŪV susidariusias buitines ir gamybines nuotekas
numatoma apvalyti projektuojamuose nuotekų valymo
įrenginiuose ir išleisti į paviršinį vandens telkinį – Strėvos
upę. Strėvos upės foninė būklė pateikta remiantis valstybinio
upių monitoringo duomenimis. Ūkio subjektų išleidžiamų
nuotekų kiekio, debito matavimai turi būti atliekami
matuojant automatiniais debito matavimo įrenginiais, kai į
gamtinę aplinką išleidžiama komunalinės nuotekos iš 2000
GE ar didesnių aglomeracijų arba 150 m3 ir daugiau
gamybinių nuotekų per parą.
Ūkio subjektai teršalų (parametrų) matavimus
turi atlikti:

išleidžiamose nuotekose;

nuotekose prieš valymą – kai eksploatuoja
gamybinių, buitinių ar komunalinių nuotekų valymo
įrenginius ir išleidžia nuotekas į gamtinę aplinką bei pagal
Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus privalo įvertinti
nuotekų išvalymo efektyvumą.
1 lentelė. Minimalus metinis mėginių ėmimo dažnis
išleidžiamose nuotekose
Nuotekų
Nuote
valymo
kų
Matavi
Nuotekų
įrenginio
išleidi
mų
Pastabos
tipas
dydis/išleidži
mo
dažnis
amų nuotekų
vieta
kiekis
Komuna 50 000 ir daugiau
linės,
GE
Gamtin buitinės
ė
Gamybi 50 ir daugiau
aplinka
nės
m3/d.
Paviršin -

2
k./mėn.

-

2
k./mėn.

*

1

-
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ės
k./ketv.
Pastaba: * - Jeigu 2 metus nuotekų užterštumo lygis atitinka
TIPK, taršos leidime arba Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidime, išduotame vadovaujantis Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo,
atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27
d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo
taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus, vėlesniais
metais pakanka imti mėginius kartą per mėnesį. Tačiau jei
vienas iš mėginių neatitinka nuotekų užterštumo normų,
toliau mėginiai turi būti imami ne rečiau kaip 2 kartus per
mėnesį.

Nuotekų tipas

Buitinės, gamybinės
prieš valymą

Buitinės, gamybinės
po valymo

Paviršinės

2 lentelė. Numatomas PŪV nuotekų monitoringas
Mėginio tipas,
Matavimų
Mėginio ėmimo
ėmimo būdas,
dažnis
vieta
debito matavimo būdas,
priemonės

2 k./mėn.

2 k./mėn.

1 k./ketv.

Nusta
param

Automatinė
mėginių
pasėmimo linija

Automatinis ėmimas,
matuojamas nuotekų
debitas (debitomsatis);
bandinio tipas - vidutinis

pH; ChD
bendras
bendras
amonio
rieb
chlo

Automatinė
mėginių
pasėmimo linija

Automatinis ėmimas,
matuojamas nuotekų
debitas (debitomsatis);
bandinio tipas - vidutinis

pH; ChD
bendras
bendras
amonio
rieb
chlo

Rankinis ėmimas,
skaičiuojamas nuotekų
debitas; bandinio tipas vidutinis

pH;S
naftos p
BD
bichro
oksid
chlo
sulf

Šulinys

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m.
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gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo
reglamento patvirtinimo“ 4 priedu, maisto pramonės
įmonėse būtina kontroliuoti/stebėti šiuos nuotekų teršalus:
ChDS, bendras azotas, BDS, bendras fosforas, amonio
azotas, riebalai, chloridai, chloras (aktyvusis), nonilfenolis,
oktilfenolis, nonilfenoletoksilatas, oktilfenoletoksilatas.
Dalis šių teršalų bus nuolatos stebimi.
Atliekant teršalų (parametrų) matavimus nuotekose
prieš valymą, mėginių ėmimo dažnis turi atitikti mėginių
ėmimo dažnį išleidžiamose nuotekose.
Remiantis LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16
d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtintų ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų 8.2 p. PŪV bus vykdomas poveikio
paviršiniam vandeniui monitoringas. Ūkio subjektų poveikio
paviršiniam vandeniui monitoringas turi būti vykdomas
laikantis šių reikalavimų:
 tekančiuose
paviršiniuose
vandens
telkiniuose (upės, upeliai, kanalai)
mėginiai turi būti imami aukščiau
nuotekų išleistuvo ūkio subjekto išleistų
teršalų nepaveiktoje vietoje ir po visiško
nuotekų susimaišymo apytiksliai 0,5 km
žemiau išleistuvo. Mėginys, paimtas
žemiau nuotekų išleidimo vietos, turi
charakterizuoti bendrą vandens sudėtį
pagal tėkmę, t.y. paėmimo vietoje turi
būti pakankamas nuotekų susimaišymas
(ne mažiau 80 %) su upės, upelio, kanalo
vandeniu.
Siūloma poveikio paviršinio vandens kokybei
monitoringą atlikti šiuose taškuose:
 Strėvos upėje 0,5 km aukščiau nuotekų
išleistuvo;
 Strėvos upėje 0,5 km žemiau nuotekų
išleistuvo.
5.
Planuojamoje ūkinėje veikloje maksimalus
nuvandeninto dumblo kiekis susidarantis per dieną 4 tonos.
Dumblas iki išvežimo sandėliuojamas nuotekų valymo
pastate, priekaboje. Didžiausias vienu metu laikomas
dumblo kiekis nuotekų valymo įrenginių pastate gali būti iki
10t. Dumblo išvežimas tvarkytojams, planuojamas 2 kartus
per savaitę. Transporto priemonės, vežančios dumblą, bus
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uždengtos. Jai prisipildžius išvežamas, priekabą uždengus
tentu. Transportas su priekaba judės 1806 keliu.
6.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų
planavimo įstatymo (toliau – TPĮ) 2 str. 40 d. „užstatymo
tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių
antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių
sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su
žemės sklypo plotu“ – planuojamos ūkinės veiklos
planuojamo pastatai sklype numatyti du (gamybinis pastatas,
kurio numatomas plotas 12 200m2, bei vandenvalos pastatas
288m2, kas viso sudaro 12 488m2 arba 1,2488 ha, kas sudaro
29,04 % ploto), tačiau rengiant projektinę dokumentaciją jis
gali būti tikslinamas (mažinamas).
Humusingas viršutinis teritorijos sluoksnis, bus
nukastas ir sandėliuojamas teritorijoje. Planuojama, kad 0,3
m humusingo dirvožemio sluoksnis bus nukastas nuo
statybos vietų, planuojamų privažiavimų ir kt. Preliminariai
planuojama nukasti ~ 60% (59,95%) teritorijos dirvožemio,
kuris bus sandėliuojamas sklype, ir panaudojamas teritorijos
tvarkymo darbuose. Pažymime, kad vadovaujantis Gamtinio
karkaso nuostatais [LR aplinkos ministro 2007 m.vasario 14
d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais)] bus laikomasi
10p., nuostatų ir išlaikomas 50% planuojamos teritorijos
užimančios gamtinio karkaso struktūros, kurias gali sudaryti
priklausomieji želdynai, vandens telkiniai.
Pažymime, kad poveikio aplinkai vertinimo metu
vertinama planuojama ūkinė veikla, tačiau tai nėra techninis
projektas, todėl tikslios detalizacijos pateikti negalime.
Techninis projektas – tai pirmasis ir pagrindinis projekto
rengimo etapas, kurio metu detaliai vertinamas sklypo
užstatymas, pastatai bei jų konstrukcijos, numatomi
želdiniai, vandens telkinys ir kita.
Pridedame preliminarų sklypo planą (M 1:2000) su
jame išdėstytais pastatais bei kitais techniniais rodikliais bei
preliminarų sklypo planą (M 1:2000) upės apsaugos juostos
ir zonų atžvilgiu.
7. Pažymime, kad poveikio aplinkai vertinimo metu
vertinama planuojama ūkinė veikla, tačiau tai nėra techninis
projektas, todėl tikslios detalizacijos kas atliks darbus
pateikti negalime. Numatyta, kad teritorijoje privažiavimo ir
vaikščiojimo keliai bus iškloti betoninėmis trinkelėmis arba
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asfaltuoti. Techninio projekto rengimo metu tai bus
detalizuota. Keliai, kuriais planuojama važiuos sunkiasvoris
transportas A1(Vilnius-Kaunas-Klaipėda), 1806 (Žiežmariai
– Kruonis). Jokių apribojimų šiam keliui dėl sunkiasvorio
transporto judėjimo nėra. Informuojame, kad Kaišiadorių
rajono savivaldybė pritarė planuojamai ūkinei veiklai
pasirinktoje vietoje.
8.
Planuojama, kad įmonėje vieną pamainą dirbs 178
darbuotojai 254 darbo dienas metuose (5 darbo dienas per
savaitę, nuo 7 val. iki 19 val). Pamainos trukmė 8 val.,
tačiau pamainos atskiruose padaliniuose atsižvelgiant į
technologinį procesą “persistumia“. Planuojama, kad
dirbantiesiems atvykti į darbą vidutiniškai reikės 60
lengvųjų automobilių (vidutiniškai vyks po 3 žmones
automobilyje), svarstoma galimybė vežioti darbuotojus
mikroautobusiuku ar autobusu. PAV ataskaitoje buvo
vertintas maksimaliai galimas/planuojamas lengvojo
transporto srautas – t.y. 110 automobilių per dieną
(numatytos lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės apie
110vnt). Atlikus aplinkos oro taršos bei triukšmo
modeliavimą ribinių verčių planuojama ūkinė veikla
nesiekia.
Atsižvelgę į gyventojų pastabą, sumodeliavome
situaciją kai vertinamas 178 darbuotojų lengvasis
automobilis. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas
kelyje Nr.1806 2016 m. buvo – 2090 automobilių.
Planuojamos ūkinės veiklos didžiausias galimas transporto
srautas per dieną gali siekti 212 automobilių, todėl
reikšmingos įtakos esamai situacijai neturės. Apskaičiuoti
planuojamos ūkinės veiklos didžiausio galimo transporto
srauto važiuojančio keliu Nr.1806 greta gyvenamosios
aplinkos triukšmo lygiai. Dienos ir vakaro metu prie
artimiausių gyvenamųjų namų triukšmo lygiai gali siekti iki
51 dBA, HN 33:2011 ribinė vertė – 65 dBA dienos metu ir
60 dBA vakaro metu nebus viršijama (triukšmo
modeliavimo grafinę išraišką pridedame).
Pažymime, kad atsakinga institucija turi teisę
pareikalauti pakartotinai organizuoti visuomenės viešą
supažindinimą su ataskaita, jeigu po viešo supažindinimo su
ataskaita ji yra iš esmės keičiama, taisoma ar papildoma
(pavyzdžiui, siūlomos naujos vietos, technologijų
alternatyvos, poveikį švelninančios priemonės ir t. t.) dėl
gautų poveikio aplinkai vertinimo subjektų motyvuotų
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išvadų ir atsakingos institucijos motyvuotų reikalavimų
pataisyti ar papildyti ataskaitą. Pažymime, kad PAV
ataskaita nebuvo iš esmės keičiama, taisoma.
Pridedame:
1. UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ raštą;
2. Preliminarų sklypo planą (M 1:2000) su jame
išdėstytais pastatais bei kitais techniniais rodikliais;
3. Preliminarų sklypo planą (M 1:2000) upės
apsaugos juostos ir zonų atžvilgiu;
4. Transporto triukšmo modeliavimo grafinė išraišką.
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6.

Tautvydas
Navickas,
Melioratorių g.
1-18, Žiežmarių
m.,
LT-56243,
Kaišiadorių r.
sav.,
tel.:869826738

1. Vadovaujantis Kaišiadorių rajono bendrojo plano
Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu sklypas,
kuriame planuojama ūkinė veikla (Unikalus sklypo nr. 44002203-3434), patenka į pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos, mišri gyvenamosios, komercinės paskirties
objektų teritorijos bei gamtinio karkaso, rajono vidinio
stabilizavimo arealą. Sklypui yra nustatytos šios
specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos
valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos
zonos ir pakrantės apsaugos juostos;

II. Kelių apsaugos zonos;
Dalis PŪV sklypo patenka į Strėvos upės apsaugos zoną,
tačiau toje vietoje jokia veikla, prieštaraujanti 1992-05-12
LRV nutarimo Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ reikalavimams nebus
vykdoma. Rengiant sklypo detalųjį planą planuojami sklype
pastatai bus išdėstyti taip, kad nepatektų į upės Strėvos
paviršinio vandens telkinio apsaugos zoną.
2. Tai nėra
UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”
kompetencija.
3. Vadovaujantis Kaišiadorių rajono bendruoju planu
sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla(unikalus sklypo
nr. 4400-2203-3434) bei sklypas skiriantis planuojamą ūkinę
veiklą nuo Strėvos (per jį bus tiesiamas nuotekų vamzdynas)
patenka į gamtinio karkaso, rajono vidinio stabilizavimo
arealą.Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais [LR
aplinkos ministro 2007 m.vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96
„Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais
pakeitimais)] bus laikomasi 10p., nuostatų ir išlaikomas 50%
planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso
struktūros, kurias gali sudaryti priklausomieji želdynai,
vandens telkiniai, taip pat sklypas bus aptvertas bei
apželdintas visžaliais medžiais palei perimetrą. Saugomų
teritorijų šalia planuojamos ūkinės veiklos sklypo nėra.
Artimiausia Strošiūnų kraštovaizdžio draustinis, esantis už
~2,9 km ŠR kryptimi.
4. Informuojame, kad detalus sklypo planas nėra iki
šiol parengtas bei patvirtintas. Vadovaujantis Gamtinio
karkaso nuostatais [LR aplinkos ministro 2007 m.vasario 14
d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų
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patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais)] bus laikomasi
10p., 10. Gamtinio karkaso teritorijose, kurias pagal
savivaldybių ir jų dalių (miestų, miestelių) bendruosius planus
numatyta urbanizuoti, turi būti įgyvendinamos kompleksinių
ir specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų nuostatos,
saugomų teritorijų tvarkymo planų sprendiniais nustatytos
gamtinio karkaso kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo
priemonės, nurodytos Nuostatų 20 punkte. Jei šių sprendinių
nėra, keičiant žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą (formuojant
gyvenamąsias, pramonės ir sandėliavimo, komercinės
paskirties objektų, rekreacines teritorijas), įvertinant
Nuostatų 19.2, 21, 22 punktų reikalavimus, formuojamos
besijungiančios, 50 procentų planuojamos teritorijos
užimančios gamtinio karkaso struktūros, kurias gali sudaryti
priklausomieji želdynai, vandens telkiniai ir jų dalys, miškų
ūkio paskirties žemės sklypai (žemės ūkio paskirties sklype
buvusios miško naudmenos), kitos paskirties žemės
sklypuose esantys atskirieji (rekreaciniai, apsauginiai,
ekologiniai) želdynai.
5. Vadovaujantis Kauno marių regioninio parko
direkcijos duomenimis Strėvos upė ~ 2,5 km nuo upės žiočių
patenka į Kauno marių regioninį parko teritoriją. Minėtoji
teritorija nuo planuojamos ūkinės teritorijos nutolusi
daugiau kaip 9 km vakarų kryptimi.
6. PŪV sklypas nepatenka ir nesiriboja su Natura
2000 teritorijomis. Artimiausios Europos ekologinio tinklo
,,Natura 2000“ teritorijos nuo planuojamos ūkinės veiklos
sklypo nutolę daugiau kaip 3,7 km, vakarų kryptimi
Strėvininkų miškas (BAST plotas: 194,22007 ha, priskyrimo
Natura 2000 tinklui tikslas: Niūriaspalvis auksavabalis;
Purpurinis plokščiavabalis), bei daugiau kaip 9 km Kauno
marios (BAST plotas: 9019,769013 ha, priskyrimo Natura
2000 tinklui tikslas: 5130, Kadagynai; 6210, Stepinės
pievos; 7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais; 8220,
Silikatinių uolienų atodangos; 9010, Vakarų taiga; 9050,
Žolių turtingi eglynai; 9070, Medžiais apaugusios ganyklos;
9180, Griovų ir šlaitų miškai; Kartuolė; Kūdrinis pelėausis;
Niūriaspalvis auksavabalis; Purpurinis plokščiavabalis;
Salatis; Ūdra. Kauno marios (PAST plotas: 8293,466067 ha,
priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: Juodųjų peslių
(Milvus migrans), plovinių vištelių (Porzana parva), tulžių
(Alcedo atthis) apsaugai.
Atsižvelgę į pastabą pridedame išrašą iš saugomų

215

rūšių informacinės sistemos (toliau SRIS). Planuojamos
ūkinės veiklos teritorijoje nėra saugomų rūšių. Arčiausiai
planuojamos ūkinės veiklos vietos fiksuotos Raibosios
devynbalsės (Sylvia nisoria) radavietė (paskutiniai stebėjimo
metai
2010;2011;2012).
Peri,
migruoja,
nežiemoja. Kasmet Kaišiadorių rajone peri iki 10-15 porų.
Jos biotopai yra laukų ir pamiškių spygliuočių medynai,
parkai, kirtavietės, vandens telkinių pakraščių brūzgynai.
Gausumas kinta. Kasmet peri vis naujose vietose. Šios
radavietės nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos
(sklypo) nutolę ~65 metrų atstumu.
Arčiausiai planuojamos ūkinės veiklos vietos
fiksuotos Raudonpilvės kūmutės (Bombina bombina)
radavietė
(paskutiniai
stebėjimo
metai
2007;2008;2009,2011;2012).
Šios
radavietės
nuo
planuojamos ūkinės veiklos teritorijos (sklypo) nutolę ~50
metrų atstumu. Raudonpilvės kūmutės apsigyvena vandens
telkiniuose, kurie yra uždari, t. y. neturi intakų ar ištakų, o
krantai pavasarį yra plačiai užliejami. Vandens telkinį
būtinai turi supti pieva, kurioje kūmutės galėtų medžioti.
Dažniausia nykimo priežastis – mažų vandens telkinių
užaugimas augalija ir žuvų juose užveisimas.
Planuojama ūkinė veikla reikšmingos neigiamos
įtakos šioms rūšims neturės, nes jos sąlygota tarša
(triukšmas, aplinkos oro tarša) nesieks ribinių verčių sklypo
ribose. Darbas organizuojamas dienos metu. Transporto
maršrutai neplanuojami šalia radaviečių. Gamybinę teritorija
sudarys 50% želdinių vadovaujantis Gamtinio karkaso
nuostatais.
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1 pav. Teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių
radaviečių apžvalginė schema.
7.
Artimiausioje teritorijoje šalia planuojamos ūkinės
veiklos vadovaujantis Kaišiadorių rajono bendruoju planu
(Gamtinio karkaso brėžinys) pagal gamtinio karkaso
metafunkcines zonas Strėvos upė priskiriama c zonai
(rajoniniai ir vietiniai migracijos koridoriai), funkcinio
potencialo kategorijos, ekologinio kompensavimo laipsnis 3
(labai silpnas).
Apie 2,5 km nuo upės žiočių (daugiau kaip 14 km
nuo PŪV teritorijos) pagal gamtinio karkaso metafunkcines
zonas Strėvos upė priskiriama C zonai (regioniniam
migracijos koridoriui), funkcinio potencialo kategorijos,
ekologinio kompensavimo laipsnis 1 (ribotas).
8.
Gamybos metu susidariusios nuotekos bus valomos
projektuojamuose
biologiniuose
nuotekų
valymo
įrenginiuose (NVĮ našumas iki 100 m3/val.) iki reikiamų
aplinkosauginių reikalavimų ir išleidžiamos į Strėvos upę.
Nuotekos iš gamybos cecho bus paduodamos pirminiam
valymui, kur pirmiausiai yra apvalomos stambiųjų teršalų
šalinimo grotomis, kuriose iš nuotekų pašalinamos >1 mm
dalelė (plunksnos, skerdimo atliekos, kaulai ir pan.). Šios
atliekos bus surenkamos atliekų konteineryje ir
perduodamos sertifikuotiems atliekų tvarkytojams. Nuotekos
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po valymo išleidžiamos į Strėvos upę. Planuojami nuotekų
užterštumai:
Parametras
Matavimo vnt.
Nuotekų užterštumas prieš valymą
ChDS

mg/l

BDS7

mg/l

SM

mg/l

B. azotas

mg/l

B. fosforas

mg/l
Nuotekų užterštumas po valymo

ChDS

mg/l

BDS7

mg/l

SM

mg/l

B. azotas

mg/l

B. fosforas

mg/l

* - pagal 2012-06-21 LR žemės ūkio ministro įsakymą
Nr.3D-473 „Dėl paukštininkystės ūkių technologinio
projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 04:2012 patvirtinimo“
Planuojama, kad dėl išvalytų nuotekų patekimo į
Strėvos upę (atsižvelgus į upės debitą, srovės greitį)
gamtinei geo ekosistemai, upės debitui reikšmingo neigiamo
poveikio nebus.
9.
Planuojamos ūkinės veiklos numatomas vandens
poreikis 80 m3/h. Įgyvendinus PŪV per metus iš artezinių
gręžinių planuojama išgauti 145 600 m3/m. vandens, kuris
bus naudojamas darbuotojų buities bei įmonės gamybinėms
reikmėms. Planuojamas vandens poreikis reikšmingo
neigiamo poveikio aplinkinėms vandenvietėms neturės, jos
nuo PŪV teritorijos nutolę 619 m bei 1420 m atstumu.
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2 pav. Artimiausios požeminio vandens
vandenvietės su VAZ ribomis (ištrauka iš
www.lgt.lt)
Atlikus „Planuojamos paukštienos perdirbimo įmonės
Žiežmariuose, Ūkinės veiklos poveikio aplinkinėms
požeminio vandens vandenvietėms įvertinimą“, skaičiavimai
parodė, kad planuojamos paukštienos perdirbimo įmonės
Žiežmariuose tarša nekelia jokio pavojaus produktyviojo
viršutinio permo vandeningojo sluoksnio požeminio vandens
kokybei,
o
įmonės
vandenvietės
eksploatacija
perspektyviniu
debitu
nepadarytu
įtakos
įvertintam/aprobuotam į šį sluoksnį įrengtų aplinkinių
vandenviečių požeminio vandens išteklių kiekiui.
10.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586
įsakymu ,,Dėl Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir
režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAR 2016-04-29,
i. k. 2016-10732) 4.1.p. Mėsos ir mėsos produktų gamyba,
perdirbimas ir konservavimas taikoma 500 m sanitarinė
apsaugos zona (4.5.p. Skerdyklos – 300 m sanitarinė
apsaugos zona). Atsižvelgus į įmonės planuojamas gamybos
mastus bei technologiją sanitarinė apsaugos zona tikslinama
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atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kuris gali
būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis,
SAZ tikslingumas ir ribų dydžiai pagrindžiami poveikio
visuomenės sveikatai ataskaitoje, kuri gali būti atskira arba
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dalis.
11.
Planuojama, kad dėl išvalytų nuotekų patekimo į
Strėvos upę, hidrologiniam tinklui bei hidrografiniam
rėžimui bei visam Strėvos baseinui reikšmingo neigiamo
poveikio neturės.
12.
Avariniai nuotekų išsiliejimai yra galimi
pagrindinai tik slėginių linijų ir siurblių avarijų atvejais.
Savitakinių linijų avarijų, kurios galėtų sukelti nuotekų
išsiliejimą ant žemės paviršiaus arba jų patekimą į paviršinį
ir požeminį vandenį, tikimybė yra maža. Tuo atveju, jei
įvyktų nuotekų linijų avarija, likviduojant nuotekų
išsiliejimus turi būti laikomasi šio veiksmų prioritetiškumo
principu:
 nutraukti nuotekų patekimą į avarijos vietą,
 užkirsti kelią išsiliejusiu nuotekų patekimui į
paviršinius vandens telkinius,
 persiurbti arba nukreipti išsiliejusias
nuotekas į jų specifiką atitinkančią
funkcionuojančią nuotekų sistemą,
 surinkti arba nukenksminti likusius ant
žemės paviršiaus nuotekų teršalus,
 atlikti avarinės vietos remontą.
Apie įvykusią avariją turi būti informuoti
aplinkosaugininkai. Ištikus avarijai paimami nuotekų
mėginiai. Tai padaryti būtina, nes ištyrus laboratorijoje
išsiaiškinama, kokie teršalai ir kiek jų su nuotekomis
pateko į vandens telkinius. Šie duomenys naudojami
vertinant gamtai padarytą žalą. Gamtai padarytos žalos dydis
apskaičiuojamas pagal nustatytą formulę. Viena jos
dedamųjų – teršalų kiekis, kita – tam tikro teršalų kiekio
kaina.
Amoniakas bus naudojamas kaip šaldymo agentas.
Juo užpildomi vamzdynai ir papildoma talpa (resyveris),
esanti išorėje, už pastato sienos. Amoniakas atgabenamas
spec. autotransportu ir supumpuojamas į resyverį. Avarijos
metu patekus amoniakui į aplinką, bendrovės atsakingas
darbuotojas vadovaudamasis informavimo schema, aprašyta
bendrovės vidaus avariniame plane. Išsiliejusį skystą
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amoniaką lokalizuoti apsauginiais barjerais, uždengti
nuotekų sistemas. Susemti į tinkamas talpas. Laikyti
tinkamai pažymėtuose uždaruose konteineriuose iki
perduodant atliekų tvarkytojui. Neleisti, kad skystas
amoniakas ar amoniaku užterštas vanduo patektų į
kanalizaciją, paviršinius arba gruntinius vandenis.
Informuoti aplinkosaugos tarnybas.
13.
Gamybos metu susidariusios nuotekos bus valomos
projektuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose (NVĮ
našumas iki 100 m3/val.) iki reikiamų aplinkosauginių
reikalavimų ir išleidžiamos į Strėvos upę. Projektuojami
nuotekų valymo įrenginiai bus sertifikuoti, nuolatos
prižiūrimi ir kontroliuojami, todėl nevalytų ar nepakankamai
išvalytų nuotekų patekimas į aplinką nenumatomas.
Pažymime, kad poveikio aplinkai vertinimo metu vertinama
planuojama ūkinė veikla, tačiau tai nėra techninis projektas,
todėl tikslios detalizacijos pateikti negalime. Techninis
projektas – tai pirmasis ir pagrindinis projekto rengimo
etapas, todėl šiame etape pateikti technines specifikacijas
negalime.
14.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius šiuo
metu nesvarsto biodujų panaudojimo būdų įmonės veikloje.
PŪV šilumos ir garo gamybai numatoma naudoti
suskystintas dujas, kurias pirks iš Energijos skirstymo
operatorius (ESO).
15.
Tai nėra UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”
kompetencija.
16.
Tai nėra UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”
kompetencija.

Informuojame, kad ataskaita buvo viešai eksponuojama nuo 2017 m. balandžio 25 d. iki 2017 m. gegužės 11 d. (imtinai) UAB ,,R.A.C.H.E.L.
Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo
internetinėje svetainėje adresu http://www.rachel.lt bei Žiežmarių seniūnijos patalpose (Žaslių g.62, Žiežmariai, LT-56235 Kaišiadorių r. sav.) darbo
dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyko 2017 m. gegužės 11 d. 17.10 val. Žiežmarių kultūros centro
salėje, adresu Vytauto g. 13, 56237, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav. Pažymime, kad viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimo metu
buvo gauta visuomenės pasiūlymų. Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita protokolas buvo eksponuojamas 2017 m. gegužės 17 d. iki gegužės
19 d. (imtinai) Žiežmarių seniūnijos patalpose (Žaslių g.62, Žiežmariai, LT-56235 Kaišiadorių r. sav.), UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko
g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje adresu
http://www.rachel.lt darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą parengė I.Jasinevičius, tel. 85-278 9595, fax. 85-277 8195, ignas@rachel.lt, info@rachel.lt
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18. Techniniai pasai;
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19. Viešo supažindinimo dokumentai.
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20. Planuojama ūkinė veikla artimiausių gyventojų atžvilgiu (schema).
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21. Subjektų išvados dėl PAV ataskaitos.
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22. Transporto sąlygoto triukšmo sklaidos žemėlapis;
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23.Kvapo modeliavimo įvesties duomenys;
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Source
ID
1
2
3
4

X Coord.
[m]
527112,86
527117,19
527121,35
527119,49

Y Coord.
Base Elevation
[m]
[m]
6073476,85
6073475,93
6073475,18
6073429,06

0
0
0
0

Release Height
Emission Rate
[m]
[OU/s]
10
1407
10
1407
10
1407
10
110

Gas Exit
Gas Exit
Inside
Temperature Velocity
Diameter
[K]
[m/s]
[m]
Description
293
9,196
0,6
293
9,196
0,6
293
9,196
0,6
293
8,754
0,4
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24.UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ raštas dėl ŠGP tvarkymo (2017-10-04);
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25.Išrašo ištrauka iš saugomų rūšių informacinės sistemos (2017-1027);
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26.Planuojamos paukštienos perdirbimo įmonės Žiežmariuose, Ūkinės veiklos poveikio
aplinkinėms požeminio vandens vandenvietėms įvertinimas;
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27.Pridedame preliminarų sklypo planą (M 1:2000) su jame išdėstytais pastatais bei kitais
techniniais rodikliais;
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28.Preliminarų sklypo planą (M 1:2000) upės apsaugos juostos ir zonų atžvilgiu
(pakoreguotas)
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29. UAB ,,Ekotakas“ parengtas „Paukštienos perdirbimo gamybinių nuotekų valymo
technologija ir dumblo kiekių skaičiavimas“
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ŽŪK ,,Agro Aves group“
Administracijos direktoriaus pavaduotojui
Henrikui Ragauskui

2017 m. gruodžio 5 d.
Nr. B 17/163

Paukštienos perdirbimo gamybinių nuotekų valymo technologija ir
dumblo kiekių skaičiavimas
UAB ,,Ekotakas“, nuo 1999 metų nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo technologijų
kūrimo ir diegimo srityje dirbanti įmonė, remdamasi savo patirtimi ir Lietuvoje veikiančių
analogiškų paukštienos perdirbimo gamybinių nuotekų valymo įrenginių pavyzdžiais, pateikia
technologinius skaičiavimus dėl nuotekų valymo metu susidarysiančių dumblo kiekių įmonės ŽŪK
,,Agro Aves“ nuotekų valymo įrenginiuose.
UAB ,,Ekotakas“ yra atlikusi technologinių skaičiavimų, projektavimo, nuotekų valymo ir dumblo
įrenginių tiekimo, montavimo, paleidimo - derinimo, cheminių reagentų tiekimo bei pirminio
fizikinio - cheminio, biologinio nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo darbus AB ,,Vilniaus
paukštynas“, AB ,,Vievio paukštynas“, AB ,,Kaišiadorių paukštynas“, ŽŪK ,,Mikoliškio
paukštynas“ ir kt. nuotekų valyklose.

2. Nuotekų valymo ir dumblo nuvandeninimo technologija
UAB ,,Ekotakas“ remdamasis savo patirtimi, ŽŪK ,,Agro Aves Group“ planuojamos
ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai analizėje pateikiama informacija bei analogiškos ūkinės
veiklos gamybinių nuotekų valymo įrenginių pavyzdžiais, siūlo įdiegti sekančią nuotekų valymo ir
dumblo apdorojimo technologiją:
1. Pirminis fizikinis - cheminis nuotekų valymas su flotatoriumi - skendinčių
medžiagų formoje esantys teršalai cheminių reagentų dėka surišami į dribsnius, o
flotacijos, - vandenyje ištirpusių oro burbuliukų, pagalba, iškeliami į vandens
paviršių ir atskiriami nuo vandens. Tokiu būdu sumažinama gamybinių nuotekų tarša
iki lygio leidžiančio nuotekas paduoti antriniam nuotekų valymo etapui į biologinius
valymo įrenginius
2. Biologinis nuotekų valymas – aeruojamuose baseinuose, nuotekų teršalai aktyvių
mikroorganizmų pagalba, oksidacijai naudojant nuotekose ištirpusį deguonį, yra
suskaidomi į anglies dvideginį ir į antrinį produktą – dumblą. Po biologinio valymo
nuotekų tarša yra sumažinama iki taršos lygio, leidžiančios jas išleisti į atvirus vandens
telkinius (3 lentelė).
3. Pirminio ir biologinio dumblo mišinio apdorojimas – nuvandeninimas: dumblo
nuvandeninimui ir jo tūrio sumažinimui siūlome naudoti dumblo centrifugą. Dumblo
centrifugoje, veikiant didelėms išcentrinėms jėgoms ir greičiams, nuo dumblo yra
atskiriamas vanduo ir tokiu būdu dumblas nusausinamas bei sumažinamas jo tūris.
4. Automatinio valdymo sistema: visi įrenginiai yra sujungti į bendrą automatinio
valdymo sistemą, kuri montuojama operatorinėje ir atlieka atskirų įrenginių ir bendro
nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo proceso kontrolę bei valdymą.
5. Nuotekų valymo ir dumblo įrenginių pastatas: visi technologiniai įrenginiai
montuojami nuotekų valyklos pastate bei nuotekų bei dumblo išlyginimo talpose šalia
valyklos.
Nuotekų valymo ir dumblo apdorojimui naudojami technologiniai įrenginiai:
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Pirminis fizikinis - cheminis nuotekų valymas:
-Nuotekų šulinys - siurblinė su siurbliais – nuotekų padavimui į valymo įrenginius.
-Stambiagabaričių (plunksnų, kaulų ir kt.) atliekų atskyrimo
separatorius.

būgninės grotos –

-Nuotekų išlyginamoji talpa – nuotekų srauto ir taršos nelygumo išlyginimui.
-Nuotekų padavimo į flotatorių siurbliai su lygio jutikliais.
-Debitomatis.
- pH metras.
- Flokuliatorius – maišytuvas – nuotekų reakcijai su cheminiais reagentais.
- Cheminis ūkis, kuriame paruošiami ir dozuojami cheminiai reagentai: natrio
šarmas/rūgštis, koaguliantas ir flokuliantas.
- Nuotekų valymo įrenginys – flotatorius (nuotekų valymo su flotatoriumi - flotacijos
metodo technologinis aprašymas pateikiamas Priede Nr.1).
1 lentelė. Pirminio nuotekų valymo su flotatoriumi ir cheminiais reagentais veiksmingumas
Parametras

Valymo efektyvumas, %
Vidutinis

Maksimalus

Skendinčios medžiagos, mg/l

70 - 80 %

90 %

ChDS, mgO2/l

60 - 70 %

80 %

BDS7, mgO2/l

60 - 70 %

80 %

Riebalai, mg/l

60 - 70 %

80 %

Bendrasis azotas*

30 - 50 %

50 %

Bendrasis fosforas

50 - 70 %

70 %

*- bendrojo azoto išvalymo efektyvumas didžiąja dalimi priklauso nuo to kokioje formoje
(nitratų, nitritų, amonio ar organinio azoto) azotas yra nuotekose, likutinės bendrojo azoto
koncentracijos yra šalinamos biologiniuose valymo įrenginiuose.


Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai:
- Išlyginamoji nuotekų talpa (pagal poreikį).
-

Nuotekų padavimo iš išlyginamosios talpos į aeracinį baseiną siurbliai

-

Aeracinis baseinas su aeracine oro sklaidos vandenyje sistema – vamzdiniai,
diskiniai difuzoriai arba ežektorinės orapūtės (pasirinktinai).

-

Orapūtės.

-

Nuotekų maišyklės.

-

Ištirpusio deguonies matuoklis.

-

pH metras.

-

Išvalytų nuotekų dekanteris (išleistuvas)
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-

Dumblo siurblys.

-

Vamzdynai, oro privedimo linijos, montavimo elementai ir kitos tvirtinimo
detalės.

 Pirminio ir biologinio dumblo mišinio apdorojimas – nuvandeninimas:
-

Perteklinio dumblo tankintuvas - gravitacinis arba mechaninis (esant poreikiui).

-

Dumblo išlyginamoji talpa.

-

Dumblo siurblys.

-

Cheminio reagento - flokulianto paruošimo – dozavimo sistema.

-

Dumblo nuvandeninimo įrenginys – centrifuga.

-

Nuvandeninto dumblo konvejeris.

2 lentelė. Paukštienos perdirbimo gamybinių nuotekų dumblų sausų medžiagų koncentracija
Dumblo sausų medžiagų koncentracija, %
Dumblo tipas

Vidutinė

Standartinė*

Pirminis dumblas (po nuotekų
valymo flotatoriuje)

2-5%

3%

Biologinis perteklinis dumblas

0,5 - 1 %

1%

Pirminio ir biologinio dumblo
mišinys

1-2%

1,5 %

Dumblas po nuvandeninimo su
centrifuga

20 - 30 %

25 %

*-standartinė dumblo koncentracija – dažniausiai praktikoje gaunama dumblo
koncentracija, naudojama tolimesniuose dumblo kiekių skaičiavimuose.

 Automatinė valdymo sistema: pirminio, biologinio nuotekų valymo ir dumblo
apdorojimo įrenginiai ir procesai yra sujungti į bendrą automatinio valdymo sistemą, kuri
atlieka atskirų įrenginių ir bendro nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo proceso
kontrolę bei valdymą.

3. Nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo procesų technologinis aprašymas
3.1 Pirminio nuotekų valymo proceso aprašymas:
1. Gamybinės nuotekos iš gamybinių cechų suteka į surinkimo šulinį - siurblinę, iš kurios su
siurbliais yra paduodamos į stambiagabaričių teršalų pašalinimo grotas pirminiam valymo etapui.
2. Grotose iš nuotekų yra pašalinamos stambiosios atliekos. Jose sulaikomos plunksnos, kaulai ir kt.
atliekos, kurios yra surenkamos atliekų konteineryje. Vanduo prateka pro filtravimo akutes (1 - 3
mm diametro) ir subėga į išlyginimo talpą.
3. Nuotekos surenkamos išlyginamojoje talpoje kur yra sulyginama nuotekų taršos ir debito
svyravimai. Nuotekų taršos tolygumas išlyginamojoje talpoje užtikrinamas nuotekas maišant su
maišyklėmis.
4. Iš išlyginamosios talpos nuotekos su siurbliais,
paduodamos į nuotekų valymo įrenginį flotatorių. Nuotekų siurblių darbinis režimas yra kontroliuojamas lygio jutiklių.
5. Nuotekoms prieš patenkant į nuotekų valymo įrenginį – flotatorių, specialiame cheminių reagentų
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išsimaišymui su nuotekomis skirtame įrenginyje – flokuliatoriuje (suraitytas gyvatukas), į
nuotekas įvedami cheminiai reagentai – koaguliantas ir flokuliantas, esant poreikiui koreguoti
vandens pH – natrio šarmas/rūgštis (žiūrėti 2 pav.).
Cheminiai reagentai nuotekų valymo metu naudojami nepertraukiamai. Pirminio nuotekų
valymo rezultatai didžiąja dalimi priklauso nuo operatoriaus darbo nustatant cheminių
reagentų dozes, dozių koregavimo.
6. Cheminiai reagentai į nuotekas flokuliatoriuje dozuojami sekančiai:
 Koaguliantas - skystos formos cheminis reagentas, dozuojamas su membraniniu siurbliuku,
skirtas labai smulkių (koloidinių) dalelių krūvio padidinimui.
 Flokuliantas - iš skysto koncentruoto flokulianto ruošiamas vandeninis tirpalas – 0,1 - 0,5 %
koncentracijos. Vandeninis flokulianto tirpalas ruošiamas su specialia automatine skysto
flokulianto tirpalo paruošimo – dozavimo sistema. Skirtas smulkių skendinčių medžiagų
surišimui į dribsnius ir atskyrimui nuo vandens.
 Natrio šarmas/rūgštis – nuotekų pH kontrolei skirtas reagentas, naudojamas tik tuo atveju,
jeigu nuotekų pH yra rūgštinis arba šarminis, tai yra mažesnis arba didesnis už 7.
7. Cheminių reagentų dėka flotatoriuje teršalai iš tirpios formos paverčiami į kietąją formą - dumblą
(žiūrėti 2 pav.), o smulkios dalelės surišamos į stambesnius dribsnius, kurios suspausto oro ir
vandens mišinio dėka flotatoriuje yra iškeliamos į vandens paviršių. Į vandens paviršių iškilę
teršalai su specialiais grėbtuvais nuo flotatoriaus paviršiaus yra pašalinami iš nuotekų (žiūrėti 1
pav).
8. Išvalytas vanduo yra išleidžiamas tolimesniam valymui į biologinius valymo įrenginius.
9. Nuotekų valymo metu vykdoma apvalomų nuotekų debito ir pH kontrolė.
10. Flotatoriuje nuo nuotekų atskirtas dumblas savitakiu suteka į dumblo surinkimo talpą. Flotacinio
dumblo kiekis gali siekti apie – iki 12 m³ per parą, kurio sausų medžiagų koncentracija – 3%.
Nuo nuotekų flotatoriuje atskirtas dumblas nuvandeninamas su centrifuga.
Visi nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo procesai yra valdomi iš centrinio valdymo
skydo!
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1 pav. Nevalytos nuotekos ir po reakcijos su cheminiais reagentais
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2 pav. Vandenyje ištirpusio oro flotacijos (flotatoriaus) sistema ir flotatoriaus sudedamosios
dalys
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3.2 Biologinio nuotekų valymo proceso aprašymas:
1. Antriniam – biologiniam gamybinių nuotekų valymo etapui siūlome periodinio veikimo
nuotekų valymo įrangą, kurios veikimas priklauso nuo periodiškai pasikartojančių nuotekų
valymo ciklų. Siūlomi biologiniai nuotekų valymo įrenginiai yra plačiai naudojami organinių
teršalų (išreiškiamų kaip BDS, ChDS, azoto, fosforo) valymui maisto pramonės gamybinėse
nuotekose. Tai yra techniškai patikrinta, mažų matmenų, nuotekų valymo technologija, kuri
yra idealiai pritaikyta pramoninių gamybinių nuotekų valymui ir išleidimui į atvirus vandens
telkinius.
2. Biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose nuotekų valymo procesas remiasi veikliojo
dumblo, sudaryto iš daugybės, įvairių rūšių mikroorganizmų ir bakterijų, vandenyje ištirpusio
deguonies ir organinių teršalų (maistinių medžiagų) tarpusavio reakcijomis. Aktyvaus dumblo
sudėtyje esantys mikroorganizmai savo gyvybinių funkcijų palaikymui naudoja nuotekose
esančius organinius teršalus kaip maistinių medžiagų šaltinį. Organinių teršalų skaidymui
mikroorganizmai naudoja deguonį, kuris į valymo įrenginius yra paduodamas panaudojant
aeracinę įrangą – orapūtes su oro paskleidimo įranga. Biologiniam nuotekų valymui vykti yra
labai svarbu reakcijos baseine palaikyti tinkamą organinių teršalų ir maistinių medžiagų
santykį – azoto, fosforo, mikrolementų. Biologiniuose valymo įrenginiuose yra pastoviai
palaikoma stabili ištirpusio deguonies ir veikliojo dumblo koncentracija. Aktyvūs
mikroorganizmai skaidydami organinius teršalus ir įsisavindami ištirpusį deguonį mažina
nuotekų taršą bei dauginasi ir suformuoja perteklinį biologinį dumblą, kaip antrinis produktas į
aplinką išskiriama anglies dvideginis, amoniakas, vanduo. Anglies dvideginis vykstančios
aeracijos dėka yra paskleidžiamas į atmosferą.

3

pav. Biologinio nuotekų valymo, skaidant organinius teršalus, principas

Aeraciniame baseine aeracijos metu nuotekose stabiliai yra palaikoma
ištirpusio deguonies koncentracija.

~ 2 mg/l

 Aeraciniame baseine palaikoma – 3 - 5 g/l veikliojo dumblo koncentracija.
 Perteklinio (nusėdusio) dumblo koncentracija – 0.5 - 1 %.
 Aeraciniame baseine turi būti palaikomas reikiamas santykis tarp: Organinių teršalų (BDS) :
Azoto (N) : Fosforo (P) – 100:5:1.
3. Siūlomuose valymo įrenginiuose vykdomi nitrifikacijos, denitrifikacijos procesai - toliau
nurodyta eiga atliekamas biologinis organinių teršalų, azoto, fosforo ir kitų teršalų valymas iš
nuotekų.
4. Biologinio nuotekų valymo procesas kontroliuojamas iš centrinio valdymo skydo.
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5. Nuotekų valymo ciklai (periodiškai pasikartojantys procesai):
-

Aeracinio baseino pildymas nevalytomis nuotekomis.

-

Aeracija.

-

Maišymas be aeravimo.

-

Veikliojo dumblo sėsdinimas – išvalytų nuotekų nuskaidrinimas.

-

Išvalytų nuotekų išleidimas, perteklinio biologinio dumblo pašalinimas.

4 pav. Aeracinės oro sklaidos sistema: diskinių difuzorių ir aeracinio baseino pavyzdys
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3.3 Dumblo nuvandeninimo procesas:
1. Su dumblo nuvandeninimo įrenginiu – centrifuga yra nuvandeninamas pirminio – flotacinio
dumblo ir biologinio perteklinio dumblo mišinys arba šie dumblai atskirai.
2. Dumblas yra surenkamas išlyginamojoje dumblo talpoje, kurioje išlyginamas dumblo srauto
netolygumas bei su maišyklių pagalba dumblas sumaišomas ir suvienodinama jo koncentracija.
3. Iš išlyginamosios talpos dumblas su sraigtiniu siurbliu pumpuojamas į dumblo nuvandeninimo
įrenginį – centrifugą. Siurblio ir kitų įrenginių darbas priklauso nuo dumblo lygio išlyginamojoje
talpoje ir lygio jutiklių signalų.
4. Cheminis reagentas - iš skysto koncentruoto flokulianto ruošiamas vandeninis tirpalas – 0,1 - 0,5
% koncentracijos. Vandeninis flokulianto tirpalas ruošiamas su specialia automatine skysto
flokulianto tirpalo paruošimo – dozavimo sistema. Flokuliantas skirtas dumblo surišimui į
dribsnius ir atskyrimui nuo vandens. Flokulianto dozė – 5 - 10 kg/t sausų dumblo medžiagų.
5. Dumblo nuvandeninimas su centrifuga (žiūrėti 5 pav.). Nuvandenininimas vyksta būgniniame
cilindre su konvejeriu. Konvejeris ir būgnas sukasi dideliu, bet skirtingu greičiu, dėl išcentrinių
jėgų dumblas nustumiamas į vieną centrifugos pusę, o vanduo į priešingą. Tokiu būdu dumblas
yra nuvandeninamas ir sumažinamas jo tūris.
- Dumblo sausų medžiagų koncentracija prieš sausinimą – 1 - 5 %.
- Dymbo sausų medžiagų koncentracija po sausinimo – 20 - 30 %.

5 pav. Dumblo nuvandeninimo įrenginio principinė veikimo schema.
6. Nuvandenintas dumblas krenta į sraigtinį konvejerį ir yra transportuojamas į priekabą ar
konteinerį.
7. Nuo dumblo atskirtas vanduo grąžinamas pakartotinam valymui pirminiam valymo etapui.
8. Nuvandeninimo procesas kontroliuojamas iš centrinio valdymo skydo.
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6 pav. Dumblas prieš reakciją su flokuliantu ir po reakcijos su flokuliantu
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7 pav. Dumblo centrifugos, konvejerio ir nuvandeninto dumblo pavyzdys

4. Projektiniai nuotekų kiekiai ir nuotekų užterštumas
ŽŪK ,,Agro Aves Group“ planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai analizėje
yra numatyti sekantys paukštienos perdirbimo gamybinių - buitinių nuotekų
užterštumas:


kiekiai ir jų

Gamybinių - buitinių nuotekų kiekis:
- Viso per metus – 145600 m³.
- Maksimalus per parą – 720 m³ (naudojamas tolimesniems dumblo kiekio
skaičiavimams).
- Maksimalus per valandą – 80 - 90 m³

 Gamybinių nuotekų užterštumas:
3 lentelė. Planuojamas gamybinių nuotekų užterštumas ir išvalymo laipsnis:
Parametras
ChDS

Matavimo
vnt.
mgO2/l

Nevalytos
nuotekos
2000

Po pirminio
valymo*
700

Po biologinio
valymo
125
293

BDS7

mgO2/l

810
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29

Skendinčios medžiagos

mg/l

330

30

30

Bendrasis azotas

mg/l

150

75

27

Bendrasis fosforas

mg/l

30

9

2

*- paukštienos perdirbimo gamybinių nuotekų užterštumas po pirminio valymo etapo yra
apytikslis, nurodomas remiantis standartiniu vidutiniu pirminio nuotekų valymo etapo
veiksmingumu, pateikiamu 1 lentelėje.
5. TECHNOLOGINIAI DUMBLO KIEKIO SKAIČIAVIMAI
Galima išskirti šiuos dumblo tipus, kurie susidarys paukštienos perdirbimo gamybinių
nuotekų valymo metu:
 Flotacinis dumblas – kurio kiekis priklauso nuo nuotekų užterštumo skendinčiomis
medžiagomis ir jų pašalinimo efektyvumo bei cheminio reagento - koagulianto dozės,
kuri vidutiniškai siekia apie 0,5 kg/m³ nuotekų, 0,4 dalis nuo koagulianto bendro
svorio pavirsta į dumblą (sausas medžiagas).
 Biologinio perteklinis dumblas – kurio kiekis priklauso nuo nuotekų užterštumo
organiniais teršalais, išreikštais ChDS ar BDS. Perteklinio dumblo kiekis (sausomis
medžiagomis) - 0,5 dalis nuo į biologiniuose valymo įrenginiuose suskaidomo ChDS
kiekio.
Dumblo kiekis visada pirmiausiai yra apskaičiuojamas sausomis medžiagomis (100 %
koncentracija). Dumblas savo sudėtyje visuomet turi tam tikrą kiekį vandens (drėgmės), kuris
skirtingiems dumblo tipams ir skirtingais nuvandeninimo etapais skiriasi, bet standartiškai atitinka
reikšmes nurodytas 4 lentelėje:
4 lentelė. Paukštienos perdirbimo gamybinių nuotekų dumblų sausų medžiagų koncentracija
Dumblo sausų medžiagų koncentracija, %
Dumblo tipas

Vidutinė

Standartinė*

Pirminis dumblas (po nuotekų
valymo flotatoriuje)

2-5%

3%

Biologinis perteklinis dumblas

0,5 - 1 %

1%

Pirminio ir biologinio dumblo
mišinys

1-2%

1,5 %

Dumblas po nuvandeninimo su
centrifuga

20 - 30 %

25 %

*- standartinė dumblo koncentracija – dažniausiai praktikoje gaunama dumblo
koncentracija, naudojama tolimesniuose dumblo kiekių skaičiavimuose.
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5.1 Pirminio - flotacinio dumblo kiekio skaičiavimai:
Nr

Parametras

Pirminis - flotacinio dumblo kiekis

Nuotekų kiekis

720 m³/d

Su flotatoriumi pašalinamas
skendinčių medžiagų kiekis

1.

Viso pašalinama skendinčių
medžiagų (dumblo)

216 kg/d arba 0,216 m³/d sausų dumblo medžiagų (100 %)
Nuotekų kiekis x skendinčių medžiagų kiekis = 720 m³/d x 0,3 kg/m³

Standartinė flotacinio dumblo
koncentracija

3 % sausų medžiagų

Flotacinio dumblo kiekis iš
skendinčių medžiagų – 3
% koncentracijos

2.

3.

300 mg/l arba g/m³ arba 0,3 kg/m³
Nuotekų užterštumas - tarša po valymo = 330 mg/l - 30 mg/l

7,2 m³ dumblo (3 % sausumo)
Sauso dumblo kiekis x (100 % konc. / 3% konc. dumblo santykis) =
0,216 m³/d x 33.33

Standartinė cheminių
reagento – koagulianto dozė

0,5 kg/m³ nuotekų

Viso sudozuojama
koagulianto per parą

360 kg/d
Dozė x nuotekų kiekis = 0,5 kg/m³ x 720 m³/d

Koagulianto virsmo į dumblą
koeficentas (100 % konc.)

0,4 nuo bendro koagulianto svorio

Flotacinio dumblo kiekis iš
koagulianto (100 % konc.)

144 kg/d arba 0,144 m³/d sausų dumblo medžiagų (100 %)
Koagulianto kiekis x 0.4 = 360 kg/d x 0.4

Flotacinio dumblo kiekis iš
koagulianto (3 % konc.)

4,80 m³ dumblo (3 % sausumo)
Sauso dumblo kiekis x (100 % konc. / 3% konc. dumblo santykis) =
0,144 m³/d x 33,33

Viso flotacinio dumbo
kiekis (iš skendinčių
medžiagų ir koagulianto)

12 m³/d (3 % konc.)
Skend. medž. dumblas + koagulianto dumblas = 4,80 m³/d + 7,2 m³/d

Vidutinė su centrifuga
nuvandeninto dumblo
koncentracija

25 % sausų medžiagų

4.
Su centrifuga
nuvandeninto flotacinio
dumblo kiekis

1,44 m³/d
Flotacinio dumblo kiekis x (25 % konc / 3% konc. dumblo santykis)
= 12 m³/d / 8,33

5.2 Biologinio dumblo kiekio skaičiavimai:
Nr

Parametras

Biologinio dumblo kiekis

1.

Nuotekų kiekis

720 m³/d
295

Biologiniuose valymo
įrenginiuose suskaidomo
ChDS kiekis

600 mgO2/l arba 0,6 kg/m³
Nuotekų užterštumas - tarša po valymo = 700 mg/l - 100 mg/l

Viso suskaidoma ChDS

432 kg/d
Nuotekų kiekis x ChDS = 720 m³/d x 0,6 kg/m³

ChDS virsmo į perteklinį
dumblą santykis (100 %
konc.)

0,5 nuo į biologiniuose valymo įrenginiuose suskaidomo ChDS kiekio

Perteklinio dumblo kiekis (100
% konc.)

216 kg/d arba 0,216 m³/d sausų dumblo medžiagų (100 %)
ChDS kiekis x 0.5= 432 m³/d x 0,2 kg/m³

Standartinė perteklinio
dumblo koncentracija

1 % sausų medžiagų

Perteklinio dumblo kiekis
(1 % konc.)

21,6 m³ dumblo (1 % sausumo)
Sauso dumblo kiekis x (100 konc. / 1% konc. dumblo santykis) =
0,216 m³/d x 100)

Vidutinė su centrifuga
nuvandeninto dumblo
koncentracija

25 % sausų medžiagų

2.
Su centrifuga
nuvandeninto biologinio
dumblo kiekis

0,86 m³/d
Flotacinio dumblo kiekis x (25 % konc / 1% dumblo santykis) =
21,6 m³/d / 25

Remiantis skaičiavimais, galima teigti, kad

ŽŪK ,,Agro Aves Group“ paukštienos

perdirbimo gamybinių nuotekų pirminio ir biologinio nuotekų valymo metu susidariusį dumblą
nuvandeninus su centrifuga bus gauti sekantys sausinto dumblo kiekiai:
-

Pirminio – flotacinio dumblo kiekis - 1,44 m³/d, 25 % sausų medžiagų konc dumblo.

-

Biologinio perteklinio dumblo – 0,86 m³/d, 25 % sausų medžiagų konc dumblo.
VISO sausinto dumblo kiekis sieks - 2,30 m³/d, 25 % sausų medžiagų konc
dumblo.
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