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2018-05-14 16:00:50 

1. Nekilnojamojo turto registre registruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/2093253 

Registro tipas: Žem s sklypas 
Sudarymo data: 2016-11-16 

 Pakruojo r. sav., Klovainiai 
Registro tvarkytojas: Valstyb s mon s Registr  centro Šiauli  filialas 

 
2. Nekilnojamieji daiktai: 

 
2.1.  

 

Žem s sklypas 
 Pakruojo r. sav., Klovainiai 

Unikalus daikto numeris: 4400-4376-7028 
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 

vietovės pavadinimas: 6530/0003:187 Klovaini  k.v. 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žem s ūkio 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žem s ūkio paskirties žem s sklypai 
Žemės sklypo plotas: 0.5200 ha 

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.5200 ha 
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.5200 ha 
Nusausintos žemės plotas: 0.5200 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 53.6 
Matavimų tipas: Žem s sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus 
Indeksuota žemės sklypo vertė: 566 Eur 

Žemės sklypo vertė: 354 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 1890 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-05-04 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-10-17 
 

 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: rašų nėra 

 
4. Nuosavyb : 

 
4.1.  

 

Nuosavyb s teis  
Savininkas: RITA KUCINIEN , gim. 1985-08-21 

VILIUS KUCINAS, gim. 1985-02-27 
Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4376-7028, aprašytas p. 2.1. 

registravimo pagrindas: 2017-10-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 9510-7 
rašas galioja: Nuo 2017-10-30 

 

 
5. Valstyb s ir savivaldybi  žem s patik jimo teis : rašų nėra 

 
6. Kitos daiktin s teis s : 

 
6.1.  

 

Kelio servitutas - teis  važiuoti transporto priemon mis 
(viešpataujantis) 

Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4376-7028, aprašytas p. 2.1. 
registravimo pagrindas: 2016-11-09 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio 

skyriaus ved jo sprendimas Nr. 29SK-714-(14.29.110.) 
Plotas: 0.0178 ha 

Aprašymas: Žem s sklypo plane pažym tas simboliu"S-1". 
rašas galioja: Nuo 2016-11-22 

 

 
6.2.  

 

Kelio servitutas - teis  važiuoti transporto priemon mis 
(tarnaujantis) 



Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4376-7028, aprašytas p. 2.1. 
registravimo pagrindas: 2016-11-09 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio 

skyriaus ved jo sprendimas Nr. 29SK-714-(14.29.110.) 
Plotas: 0.0397 ha 

Aprašymas: Žem s sklypo plane pažym tas simboliu"S". 
rašas galioja: Nuo 2016-11-22 

 

 
7. Juridiniai faktai: 

 
7.1.  

 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: Žem s ūkio bendrov  "Šiaur s bulius", a.k. 304064761 

Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4376-7028, aprašytas p. 2.1. 
registravimo pagrindas: 2017-11-27 Nuomos sutartis 

Plotas: 0.52 ha 
rašas galioja: Nuo 2017-11-30 

Terminas: Nuo 2017-11-27 iki 2022-11-27 
 

 
7.2.  

 

Bendroji jungtin  sutuoktini  nuosavyb  
Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4376-7028, aprašytas p. 2.1. 

registravimo pagrindas: 2017-10-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 9510-7 
rašas galioja: Nuo 2017-10-30 

 

 
8. Žymos: rašų nėra 

 
9. Specialiosios žem s ir miško naudojimo sąlygos: 

 
9.1.  

 

LII. Dirvožemio apsauga 
Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4376-7028, aprašytas p. 2.1. 

registravimo pagrindas: 2016-11-09 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio 
skyriaus ved jo sprendimas Nr. 29SK-714-(14.29.110.) 

Plotas: 0.52 ha 
rašas galioja: Nuo 2016-11-17 

 

 
9.2.  

 

XXI. Žem s sklypai, kuriuose rengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei renginiai 

Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4376-7028, aprašytas p. 2.1. 
registravimo pagrindas: 2016-11-09 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio 

skyriaus ved jo sprendimas Nr. 29SK-714-(14.29.110.) 
Plotas: 0.52 ha 

rašas galioja: Nuo 2016-11-17 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 

10.1.  
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 AUDRIUS VASILJEVAS 

Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4376-7028, aprašytas p. 2.1. 
registravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažym jimas Nr. 2M-M-514 

2016-10-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla 
rašas galioja: Nuo 2016-11-17 

 

 
10.2.  

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4376-7028, aprašytas p. 2.1. 

registravimo pagrindas: 2016-11-09 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio 
skyriaus ved jo sprendimas Nr. 29SK-714-(14.29.110.) 

rašas galioja: Nuo 2016-11-17 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: rašų nėra 

 
12. Kita informacija: rašų nėra 

 
13. Informacija apie duomen  sandoriui tikslinimą: rašų nėra 

 



 
2018-05-14 16:00:50 

 
Dokumentą atspausdino 

 
ROLANDAS VALSKIS 
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2015-03-10 08:32:04

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/342816 

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais 
Sudarymo data: 2005-01-17 

Adresas: Pakruojo r. sav. Klovainių sen. Klovainių mstl. Linkuvos 
g. 48 

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas 

 
2. Nekilnojamieji daiktai: 

2.1.  
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-0992-6418 

Žemės sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietovės pavadinimas: 6530/0003:347 Klovainių k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 

Žemės sklypo plotas: 0.4821 ha 
Užstatyta teritorija: 0.4821 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 28.0 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus 
Indeksuota žemės sklypo vertė: 272 Eur 

Žemės sklypo vertė: 170 Eur 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-10-23 

 

2.2.  
 

Pastatas - Ferma 
Unikalus daikto numeris: 4400-0504-5243 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita (fermų) 
Pažymėjimas plane: 1Ž1p 

Būklė: Nebaigtas statyti 
Statybos pradžios metai: 1957 
Statybos pabaigos metai: 1957 

Baigtumo procentas: 98 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Asbestcementis 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 938.61 kv. m 

Pagrindinis plotas: 910.25 kv. m 
Tūris: 3042 kub. m 

Užstatytas plotas: 1025.00 kv. m 
Koordinatė X: 6202525 
Koordinatė Y: 497066 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 169717 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 59 % 

Atkuriamoji vertė: 69509 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2006-12-07 

Vidutinė rinkos vertė: 7646 Eur 



Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2006-12-07 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-01-10 
 

 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 
4. Nuosavybė: 

4.1.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: ROLANDAS VALSKIS, gim. 1984-04-30 

Daiktas: pastatas Nr. 4400-0504-5243, aprašytas p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: Turto pardavimo iš varžytinių aktas, 2014-11-13, Nr. 

0136/08/03006 
Įrašas galioja: Nuo 2014-12-05 

 

4.2.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6418, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2006-11-28, Nr. V-5285 

Įrašas galioja: Nuo 2006-12-04 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 

5.1.  
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 

a.k. 188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6418, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birželio 18 d. 

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 

 
7. Juridiniai faktai: 

7.1.  
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: ROLANDAS VALSKIS, gim. 1984-04-30 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6418, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2006-12-

22, Nr. N65/2006-1014 
Turto pardavimo iš varžytinių aktas, 2014-11-13, Nr. 
0136/08/03006 

Plotas: 0.4821 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2014-12-05 

Terminas: Iki 2016-12-22 
 

 
8. Žymos: įrašų nėra 

 
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

9.1.  
 

II. Kelių apsaugos zonos 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6418, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2006-11-28, Nr. V-5285 
Plotas: 0.209 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2006-12-04 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra 



 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 
12. Kita informacija: 

Archyvinės bylos Nr.: 65/7502 

 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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Dokumentą atspausdino ROLANDAS VALSKIS 
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2015-03-31 15:04:36

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 65/16193 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2002-05-20 

Adresas: Pakruojo r. sav. Klovainių sen. Klovainių mstl. Linkuvos 
g. 54 

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas 

 
2. Nekilnojamieji daiktai: 

2.1.  
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 6530-0003-0077 

Žemės sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietovės pavadinimas: 6530/0003:77 Klovainių k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo plotas: 0.9501 ha 

Užstatyta teritorija: 0.9501 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 44.3 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 872 Eur 
Žemės sklypo vertė: 545 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 3749 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-01-24 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-05-02 
 

 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 
4. Nuosavybė: 

4.1.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: ROLANDAS VALSKIS, gim. 1984-04-30 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6530-0003-0077, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: Turto pardavimo iš varžytinių aktas, 2014-10-06, Nr. 

0136/08/03006 
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-14 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 

 
6. Kitos daiktinės teisės : 

6.1.  
 

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, 
naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6530-0003-0077, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2002-05-07, Nr. 1205 

Plotas: 0.0748 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2002-05-20 

 

 
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra 

 
8. Žymos: įrašų nėra 



 
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

9.1.  
 

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų 
ir įrenginių apsaugos zonos 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6530-0003-0077, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2002-05-07, Nr. 1205 

Įrašas galioja: Nuo 2002-05-20 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: 
Statinio reg.Nr.40/145093 

 
12. Kita informacija: 

Archyvinės bylos Nr.: 65/16193 

 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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Dokumentą atspausdino ROLANDAS VALSKIS 
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2015-03-31 13:17:33

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 40/145093 

Registro tipas: Statiniai 
Sudarymo data: 2000-10-02 

Adresas: Pakruojo r. sav. Klovainių sen. Klovainių mstl. Linkuvos 
g. 54 

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas 

 
2. Nekilnojamieji daiktai: 

2.1.  
 

Pastatas - Karvidė 
Unikalus daikto numeris: 6598-0017-3012 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita (fermų) 
Pažymėjimas plane: 1Ž1b 

Statybos pabaigos metai: 1980 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Nėra 
Vandentiekis: Nėra 

Nuotekų šalinimas: Nėra 
Dujos: Nėra 

Sienos: Gelžbetonio blokai 
Stogo danga: Asbestcementis 

Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 3385.10 kv. m 

Pagrindinis plotas: 3191.97 kv. m 
Tūris: 13073 kub. m 

Užstatytas plotas: 3631.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 730711 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 31 % 
Atkuriamoji vertė: 504228 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2007-01-24 

Vidutinė rinkos vertė: 55607 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-01-24 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2000-10-02 

 

 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 
4. Nuosavybė: 

4.1.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: ROLANDAS VALSKIS, gim. 1984-04-30 

Daiktas: pastatas Nr. 6598-0017-3012, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: Turto pardavimo iš varžytinių aktas, 2014-10-06, Nr. 

0136/08/03006 
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-14 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 

 



6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 

 
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra 

 
8. Žymos: įrašų nėra 

 
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 
12. Kita informacija: 

Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, 
kadastrinis Nr.: 6530/0003:77 

Archyvinės bylos Nr.: 65/6975 

 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
 

2015-03-31 13:17:33

 

Dokumentą atspausdino ROLANDAS VALSKIS 
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2015-03-23 10:57:48

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/342818 

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais 
Sudarymo data: 2005-01-17 

Adresas: Pakruojo r. sav. Klovainių sen. Klovainių mstl. Linkuvos 
g. 50 

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas 

 
2. Nekilnojamieji daiktai: 

2.1.  
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-0992-6307 

Žemės sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietovės pavadinimas: 6530/0003:345 Klovainių k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 

Žemės sklypo plotas: 1.0293 ha 
Užstatyta teritorija: 1.0293 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 36.8 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus 
Indeksuota žemės sklypo vertė: 747 Eur 

Žemės sklypo vertė: 467 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 1990 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-03-12 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-10-23 
 

2.2.  
 

Pastatas - Daržinė 
Unikalus daikto numeris: 4400-0504-5254 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita (ūkio) 
Pažymėjimas plane: 1I1ž 

Būklė: Nebaigtas statyti 
Statybos pradžios metai: 1970 
Statybos pabaigos metai: 1970 

Baigtumo procentas: 68 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Asbestcementis su karkasu 

Stogo danga: Asbestcementis 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 1001.28 kv. m 

Pagrindinis plotas: 1001.28 kv. m 
Tūris: 7728 kub. m 

Užstatytas plotas: 1017.00 kv. m 
Koordinatė X: 6202500 
Koordinatė Y: 497170 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 209000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 % 

Atkuriamoji vertė: 62600 Eur 



Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2015-03-12 

Vidutinė rinkos vertė: 3760 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-03-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-01-10 

 

2.3.  
 

Kiti inžineriniai statiniai - Silosinė 
Unikalus daikto numeris: 4400-0504-5298 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 
Pažymėjimas plane: s1 

Statybos pradžios metai: 1970 
Statybos pabaigos metai: 1970 

Baigtumo procentas: 100 % 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 44601 Eur 

Atkuriamoji vertė: 13351 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2006-12-07 

Vidutinė rinkos vertė: 1468 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2006-12-07 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-01-10 

 

 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 
4. Nuosavybė: 

4.1.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: ROLANDAS VALSKIS, gim. 1984-04-30 

Daiktas: pastatas Nr. 4400-0504-5254, aprašytas p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2015-03-16, Nr. 892 

Įrašas galioja: Nuo 2015-03-16 
 

4.2.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: RIČARDAS PAŠAKINSKAS, gim. 1985-02-01 

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0504-5298, aprašyti p. 2.3. 
Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2006-12-15, Nr. 2602 

Įrašas galioja: Nuo 2006-12-18 
 

4.3.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6307, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2006-11-28, Nr. V-5281 

Įrašas galioja: Nuo 2006-12-05 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 

5.1.  
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 

a.k. 188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6307, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birželio 18 d. 

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 

 



7. Juridiniai faktai: 
7.1.  

 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: ROLANDAS VALSKIS, gim. 1984-04-30 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6307, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2006-12-

22, Nr. N65/2006-1012 
Pirkimo - pardavimo sutartis, 2015-03-16, Nr. 892 

Plotas: 0.1001 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2015-03-16 

Terminas: Iki 2016-12-22 
 

7.2.  
 

Asmeninė nuosavybė 
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0504-5254, aprašytas p. 2.2. 

Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2015-03-16, Nr. 892 
Įrašas galioja: Nuo 2015-03-16 

 

7.3.  
 

Areštas 
Areštavusi institucija: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos, a.k. 188659752 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0504-5298, aprašyti p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto 
įregistravimą, 2013-10-24, Nr. 2013-056154 

Aprašymas: Apribota disponavimo teisė. Pranešimo Nr. 4451921 
Įrašas galioja: Nuo 2013-10-24 

 

7.4.  
 

Areštas 
Areštavusi institucija: Panevėžio apygardos teismas, a.k. 188607531 

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0504-5298, aprašyti p. 2.3. 
Įregistravimo pagrindas: Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto 

įregistravimą, 2013-01-28, Nr. 2013-003557 
Aprašymas: Apribota disponavimo teisė. Pranešimo Nr. 4342865 

Įrašas galioja: Nuo 2013-01-28 
 

7.5.  
 

Areštas 
Areštavusi institucija: ANTSTOLĖ VAIVA ŠIMKIENĖ 

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0504-5298, aprašyti p. 2.3. 
Įregistravimo pagrindas: Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto 

įregistravimą, 2012-01-26, Nr. 0412-000687 
Aprašymas: Apribota disponavimo teisė. Pranešimo Nr. 821497 

Įrašas galioja: Nuo 2012-01-26 
 

7.6.  
 

Areštas 
Areštavusi institucija: Panevėžio apygardos teismas, a.k. 188607531 

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0504-5298, aprašyti p. 2.3. 
Įregistravimo pagrindas: Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto 

įregistravimą, 2011-12-21, Nr. 0411-011682 
Aprašymas: Apribota disponavimo teisė. Pranešimo Nr. 816496 

Įrašas galioja: Nuo 2012-01-12 
 

7.7.  
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: RIČARDAS PAŠAKINSKAS, gim. 1985-02-01 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6307, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2006-12-

22, Nr. N65/2006-1012 
Plotas: 0.9292 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2011-11-17 
Terminas: Iki 2016-12-22 

 

7.8.  
 

Areštas 
Areštavusi institucija: Panevėžio apygardos teismas, a.k. 188607531 



Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0504-5298, aprašyti p. 2.3. 
Įregistravimo pagrindas: Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto 

įregistravimą, 2011-10-11, Nr. 0111-010799 
Aprašymas: Apribota disponavimo teisė. Pranešimo Nr. 787524 

Įrašas galioja: Nuo 2011-10-21 
 

7.9.  
 

Asmeninė nuosavybė 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0504-5298, aprašyti p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2006-12-15, Nr. 2602 
Įrašas galioja: Nuo 2006-12-18 

 

 
8. Žymos: įrašų nėra 

 
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

9.1.  
 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6307, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2006-11-28, Nr. V-5281 
Plotas: 0.035 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2006-12-05 
 

9.2.  
 

II. Kelių apsaugos zonos 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6307, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2006-11-28, Nr. V-5281 
Plotas: 0.11 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2006-12-05 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 
12. Kita informacija: 

Archyvinės bylos Nr.: 65/7503 

 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: 

13.1.  
 

Duomenys patikslinti 2015-03-12, užsakymo Nr. 8272261 
Patikslinimas galioja iki: 2015-04-10 

Patikslinimas atliktas: UAB "Ekogranus", 302644751; 
2015-03-23 10:57:48

 

Dokumentą atspausdino ROLANDAS VALSKIS 

 



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
 

2015-03-31 13:20:51

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/342813 

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais 
Sudarymo data: 2005-01-17 

Adresas: Pakruojo r. sav. Klovainių sen. Klovainių mstl. Linkuvos 
g. 56 

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas 

 
2. Nekilnojamieji daiktai: 

2.1.  
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-0992-6450 

Žemės sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietovės pavadinimas: 6530/0003:348 Klovainių k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 

Žemės sklypo plotas: 2.1187 ha 
Užstatyta teritorija: 2.1023 ha 

Vandens telkinių plotas: 0.0164 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 35.4 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 1526 Eur 
Žemės sklypo vertė: 954 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 4020 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-03-12 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-10-23 

 

2.2.  
 

Pastatas - Ferma 
Unikalus daikto numeris: 4400-0504-5232 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita (fermų) 
Pažymėjimas plane: 1Ž1ž 

Būklė: Nebaigtas statyti 
Statybos pradžios metai: 1963 
Statybos pabaigos metai: 1968 

Baigtumo procentas: 98 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Molis 

Stogo danga: Asbestcementis 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 2009.27 kv. m 

Pagrindinis plotas: 1986.26 kv. m 
Tūris: 6366 kub. m 

Užstatytas plotas: 2222.00 kv. m 
Koordinatė X: 6202572 
Koordinatė Y: 497046 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 382000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 62 % 



Atkuriamoji vertė: 145000 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2015-03-12 

Vidutinė rinkos vertė: 8710 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-03-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-01-10 

 

2.3.  
 

Kiti inžineriniai statiniai - Silosinė 
Unikalus daikto numeris: 4400-0504-5310 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 
Statybos pradžios metai: 1957 
Statybos pabaigos metai: 1957 

Baigtumo procentas: 100 % 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 18912 Eur 

Atkuriamoji vertė: 5677 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 736 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2006-12-07 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-01-10 
 

 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 
4. Nuosavybė: 

4.1.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: ROLANDAS VALSKIS, gim. 1984-04-30 

Daiktas: pastatas Nr. 4400-0504-5232, aprašytas p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2015-03-16, Nr. 892 

Įrašas galioja: Nuo 2015-03-16 
 

4.2.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: ROLANDAS VALSKIS, gim. 1984-04-30 

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0504-5310, aprašyti p. 2.3. 
Įregistravimo pagrindas: Turto pardavimo iš varžytinių aktas, 2014-11-13, Nr. 

0136/08/03006 
Įrašas galioja: Nuo 2014-12-05 

 

4.3.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6450, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2006-11-28, Nr. V-5282 

Įrašas galioja: Nuo 2006-12-04 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 

5.1.  
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 

a.k. 188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6450, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birželio 18 d. 

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 

 
7. Juridiniai faktai: 



7.1.  
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: ROLANDAS VALSKIS, gim. 1984-04-30 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6450, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2006-12-

22, Nr. N65/2006-1015 
Pirkimo - pardavimo sutartis, 2015-03-16, Nr. 892 

Plotas: 0.2009 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2015-03-16 

Terminas: Iki 2016-12-22 
 

7.2.  
 

Asmeninė nuosavybė 
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0504-5232, aprašytas p. 2.2. 

Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2015-03-16, Nr. 892 
Įrašas galioja: Nuo 2015-03-16 

 

7.3.  
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: ROLANDAS VALSKIS, gim. 1984-04-30 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6450, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2006-12-

22, Nr. N65/2006-1015 
Turto pardavimo iš varžytinių aktas, 2014-11-13, Nr. 
0136/08/03006 

Plotas: 1.9178 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2014-12-05 

Terminas: Iki 2016-12-22 
 

 
8. Žymos: įrašų nėra 

 
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

9.1.  
 

II. Kelių apsaugos zonos 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6450, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2006-11-28, Nr. V-5282 
Plotas: 0.1615 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2006-12-04 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 
12. Kita informacija: 

Archyvinės bylos Nr.: 65/7501 

 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: 

13.1.  
 

Duomenys patikslinti 2015-03-12, užsakymo Nr. 8272261 
Patikslinimas galioja iki: 2015-04-10 

Patikslinimas atliktas: UAB "Ekogranus", 302644751; 
2015-03-31 13:20:51

 

Dokumentą atspausdino ROLANDAS VALSKIS 

 



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
 

2015-03-31 15:03:39

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/342811 

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais 
Sudarymo data: 2005-01-17 

Adresas: Pakruojo r. sav. Klovainių sen. Klovainių mstl. Linkuvos 
g. 58 

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas 

 
2. Nekilnojamieji daiktai: 

2.1.  
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-0992-6361 

Žemės sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietovės pavadinimas: 6530/0003:346 Klovainių k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 

Žemės sklypo plotas: 0.0699 ha 
Užstatyta teritorija: 0.0699 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 41.9 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus 
Indeksuota žemės sklypo vertė: 59 Eur 

Žemės sklypo vertė: 37 Eur 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-10-23 

 

2.2.  
 

Pastatas - Svarstyklės 
Unikalus daikto numeris: 4400-0504-5206 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Pažymėjimas plane: 1P1p 

Statybos pradžios metai: 1970 
Statybos pabaigos metai: 1970 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Asbestcementis 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 12.00 kv. m 

Pagrindinis plotas: 12.00 kv. m 
Tūris: 501 kub. m 

Užstatytas plotas: 112.00 kv. m 
Koordinatė X: 6202609.48 
Koordinatė Y: 496934.24 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 37651 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 43 % 

Atkuriamoji vertė: 21548 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2006-12-07 

Vidutinė rinkos vertė: 2369 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 



Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2006-12-07 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-01-10 

 

 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 
4. Nuosavybė: 

4.1.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: ROLANDAS VALSKIS, gim. 1984-04-30 

Daiktas: pastatas Nr. 4400-0504-5206, aprašytas p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: Turto pardavimo iš varžytinių aktas, 2014-11-13, Nr. 

0136/08/03006 
Įrašas galioja: Nuo 2014-12-05 

 

4.2.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6361, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2006-11-28, Nr. V - 5283 

Įrašas galioja: Nuo 2006-12-05 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 

5.1.  
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 

a.k. 188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6361, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birželio 18 d. 

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 

 
7. Juridiniai faktai: 

7.1.  
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: ROLANDAS VALSKIS, gim. 1984-04-30 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6361, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2006-12-

22, Nr. N65/2006-1013 
Turto pardavimo iš varžytinių aktas, 2014-11-13, Nr. 
0136/08/03006 

Plotas: 0.0699 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2014-12-05 

Terminas: Iki 2016-12-22 
 

 
8. Žymos: įrašų nėra 

 
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

9.1.  
 

II. Kelių apsaugos zonos 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0992-6361, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2006-11-28, Nr. V - 5283 
Plotas: 0.045 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2006-12-05 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra 



 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 
12. Kita informacija: 

Archyvinės bylos Nr.: 65/7500 

 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
 

2015-03-31 15:03:39

 

Dokumentą atspausdino ROLANDAS VALSKIS 

 



 

VALSTYB S MON  REGISTR  CENTRAS 
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMEN  BANKO IŠRAŠAS 
 

 
2018-05-14 16:01:52 

1. Nekilnojamojo turto registre registruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/2116790 

Registro tipas: Žem s sklypas 
Sudarymo data: 2017-02-28 

 Pakruojo r. sav., Klovainiai 
Registro tvarkytojas: Valstyb s mon s Registr  centro Šiauli  filialas 

 
2. Nekilnojamieji daiktai: 

 
2.1.  

 

Žem s sklypas 
 Pakruojo r. sav., Klovainiai 

Unikalus daikto numeris: 4400-4497-8372 
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 

vietovės pavadinimas: 6530/0003:378 Klovaini  k.v. 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žem s kio 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žem s kio paskirties žem s sklypai 
Žemės sklypo plotas: 0.6466 ha 

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.6066 ha 
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.6066 ha 

Kelių plotas: 0.0400 ha 
Nusausintos žemės plotas: 0.6466 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 53.1 
Matavimų tipas: Žem s sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus 
Indeksuota žemės sklypo vertė: 691 Eur 

Žemės sklypo vertė: 432 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 2340 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-05-04 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-12-01 
 

 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: rašų nėra 

 
4. Nuosavyb : 
 

4.1.  
 

Nuosavyb s teis  
Savininkas: REGINA VALSKIEN , gim. 1958-01-07 

Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4497-8372, aprašytas p. 2.1. 
registravimo pagrindas: 2017-08-23 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3987 

rašas galioja: Nuo 2017-08-23 
 

 
5. Valstyb s ir savivaldybi  žem s patik jimo teis : rašų nėra 

 
6. Kitos daiktin s teis s : 

 
6.1.  

 

Kelio servitutas - teis  važiuoti transporto priemon mis 
(viešpataujantis) 

Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4497-8372, aprašytas p. 2.1. 
registravimo pagrindas: 2017-02-13 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio 

skyriaus ved jo sprendimas Nr. 29SK-238-(14.29.110.) 
Plotas: 0.0575 ha 

rašas galioja: Nuo 2017-04-13 
 

 
7. Juridiniai faktai: 

 
7.1.  

 

Sudaryta nuomos sutartis 



Nuomininkas: Žem s kio bendrov  "Šiaur s bulius", a.k. 304064761 
Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4497-8372, aprašytas p. 2.1. 

registravimo pagrindas: 2017-08-24 Nuomos sutartis 
Plotas: 0.6466 ha 

rašas galioja: Nuo 2018-03-05 
Terminas: Nuo 2017-08-24 iki 2030-01-01 

 

 
7.2.  

 

Asmenin  nuosavyb  
Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4497-8372, aprašytas p. 2.1. 

registravimo pagrindas: 2017-08-23 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3987 
rašas galioja: Nuo 2017-08-23 

 

 
8. Žymos: rašų nėra 

 
9. Specialiosios žem s ir miško naudojimo sąlygos: 

 
9.1.  

 

LII. Dirvožemio apsauga 
Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4497-8372, aprašytas p. 2.1. 

registravimo pagrindas: 2017-02-13 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio 
skyriaus ved jo sprendimas Nr. 29SK-238-(14.29.110.) 

Plotas: 0.6066 ha 
rašas galioja: Nuo 2017-04-12 

 

 
9.2.  

 

XXI. Žem s sklypai, kuriuose rengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sistemos bei renginiai 

Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4497-8372, aprašytas p. 2.1. 
registravimo pagrindas: 2017-02-13 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio 

skyriaus ved jo sprendimas Nr. 29SK-238-(14.29.110.) 
Plotas: 0.6466 ha 

rašas galioja: Nuo 2017-04-12 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 

 
10.1.  

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 R TA VALIUŠKIEN  

Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4497-8372, aprašytas p. 2.1. 
registravimo pagrindas: 2008-05-07 Kvalifikacijos pažym jimas Nr. 2M-M-110 

2016-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla 
rašas galioja: Nuo 2017-04-12 

 

 
10.2.  

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žem s sklypas Nr. 4400-4497-8372, aprašytas p. 2.1. 

registravimo pagrindas: 2017-02-13 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio 
skyriaus ved jo sprendimas Nr. 29SK-238-(14.29.110.) 

rašas galioja: Nuo 2017-04-12 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: rašų nėra 

 
12. Kita informacija: rašų nėra 

 
13. Informacija apie duomen  sandoriui tikslinimą: rašų nėra 

 

 
2018-05-14 16:01:52 

 
Dokumentą atspausdino 

 
ROLANDAS VALSKIS 
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Znvrps r\ruoMos surARTrs
2018 m. spalio men. 15 d.

Pakruojis

v. 
^ 

a{ eesps- ! ru lp r..(2:. !.a r..t!..fr u. *t........ ir Rita
Kucinien6, gim. 1985-08-21 g5.v. adresas (r..V.tlK&{,9..tL.:(1.:.!.$..(,Yr,.x'*5..., (tcliau -Nuomotojas)
ir
ZftB ,,Siaurds Bulius", imones kodas 30406476I, adresas Linkuvos g.s4,Klovainiai, Pakruojo r.,
(toliau - Nuomininkal) Gar.u Nuomotojas ir Nuomininkas vadinami ,,Salimis")
Susitaria sudaryti 5i4 Zemes nuomos sutarti (toliau - Sutartis) toliau numa{rtomis s4lygomis.

1. SUTARfiES DALYKAS

1.1. Nuomotojas i5nuomoja, o Nuomininkas i5sinuomoja 1.3600 ha ploto Zemes sklyp4, unikalus Nr.
4400-4262-7310, esant! Pakruojo r. sav., Kiovainiuose (toliau - Zemes sklypas);
1.2" Zemls sklypas iSnuornojarnas nus 2019 meq liepos 01 dienss iki ZO:O rnetq sausio 0l dienos,
skaidiuojant nuo Sios sutarties sudarymo dienos;
1.3. ISnuomojamo Zemes sklypo pagrindine Zemes naudojimo paskirtis - Zemes [kis;

2. Salry cARANTrJos, TETSES rR pARnrcos

2.1. Nuomotojas
2.1-1. Garantuoja, kad Zemls skly.oas priklauso jam nuosavybes teise, nuo nurodyto nuomos

laikotarpio pradZios nebus perleistas naudotis tretiesiems asmenims, yra nelkeistas,
neare5tuotas, del jo n€ra gindq teisme;

2.1.2. Privalc atlyginti visas Zemes sklypo gerinimc, melioracijos ir kitq inZineriniq lrenginiq
naudojimo ir irengimo s4naudas, jei tai buvo i5 anksto ra5tu Nuomotojo ir Nuomininko
suderinta;

.t1a D;-,^t^ --:-z.i.i. r'rivato pnreikus suteikti Nuomininkui visus dokumentus ir igaliojimus, reikaling',.is
Nuomininko veiklai, bei kitaip visapusi5kai bendradarbiauti su Nuomininku.

2.2. Nuomininkas:
2.2.1. fsipareigoja Zemes sklype naudoti tik pagal paskirti, nurody4 Sioje Sutartyje, laikantis visq

Lietuvos Respublikoje galioj andiais teises aktais numatytq reikalavimq;
2.2.2. Privalo laiku ir tinkamai moketi Nuomotojui rruomos mokesti;
2-2-3. Turi teisg be alskiro Nuomotojo sutikimo subnuomoti Zemes sklyp4araliduotiji panaudai
2.2.4. Turi teisg be atskiro Nuomotojo sutikimo atlikti Zemds sklypo gerinimo, iniinerinitl irenginiq

irengimo ir kitus darbus, reikalingus Nuomininko veiklai, nurodytai Sios Sutarties 1.3 punkte.
Jei Siedabai i5 anksto raltu nesuderinti su Nuomotqiu, juos Nuomininkas dtieka srlv€ le5omis;

2.2.5. Turi teisg be atskiro Nuomotojo sutikimo Zemes sklype stat5rti Nuomininko veiklai reikalingus
statinius, tadiau pasibaigus nuomos sutardiai ar j4 nutraukus anksdiau termino Nuomininkas
privalo Siuos statinius panaikinti ir i5registnroti Siuos darbus Nuomininkas atlieka sano
le5omis;

2.2.6. Turi teisg be atskiro Nuomotojo sutikimo Zemes sklype isirengti Nuomininko veiklai reikaling4
srutq rezervuar4 (kurio skersmuo btrtq ne didesnis nei 30 metrq, auk5tis ne didesnis nei 7
nrerrni\ ir Ei3s1 statiniui aptarnauti reikalingas kelio dangas, tadiau pasibaigus Sios nuomos



/
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sutarties galiojimui Nuomininkas privalo Siuos statinius nugriauti ir Zemes sklyp4 grahinti
neuZstat5rt4 Siuos darbus Nuomininkas atlieka savo leSomis;

2.2.7. Turi pirmumo teisg iSsinuomoti 7,embs skl,vp4 pasilraigus Sios Sutarties terminui;
2.2.8. Turi pirmumo teisg isigyti Zemes sklyp4, jei Nuomotojas nusprgstq j! parduoti.

3. NUOMOS MOKESTIS rR A"STSK.ATTYMO TASJ Sarrg TV.{RKA

3.1. UZ naudojim4si Zemes sklypu Nuomininkas moka Nuomotojui 1000 EUR (vien4 5imt4 eury)
--,^-^^ -^t,nuomos moi<esti -.iZ kiekvienus naudojimosi Zemes sklypu metus;

3.2. Nuomos mokestis sumokamas uZ sekandius kalendorinius metus, ne veliau k4ip iki ankstesniq
.metq gruodZio mdnesio 20 dienos, iNuomotojo s4skait4 *J29.*!.!.CI.(..tg$Lt{... bankas
L*.+n'*et....... . it 41

4. sar,rg ATSAKOMYBE

4.I. Nuomininkas, laiku ir tinkamai nesumokejgs Nuomotojui nuomos mokesdio, turi moketi
Nuomoeju+ 0,02 % dydi,io delspinigius nuo laiku nesumoketos pinrgq $*mos uZ kiekvien4
praleist4 moketi dien4;

4.2- Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojo tiesioginius nuostolius, atsiradusius del Zemes
sklypo ar jame esandg irenginft+ patloginimo ar srmaikinimo, jei nuostoliai atsirado dsl
Nuomininko kaltes;

4.3. Nuomotojas, laiku ir tinkamai neivykdgs Sios Sutarties 2.1.2 punkte nurodyto isipareigojimo,
turi moketi Nuomininkui A,VZ o/o dydLio delspinigius nuo laiku nesumoketos pinigq sumos uZ
kiekvienq praleistq moketi dienq;

4.4. Nuomotojas, laiku ir tinkamai nelvykdgs bet kurio kito papildomu ra5ytiniu Nuomotojo ir
Nuomininko susitarimu nustat5rto isipareigojimo, privalo atlyginti visus (tiesioginius ir
netiesioginius) l'luomininko nuostolius, atsiradusius del tokio isipareigojimq nevy'kd1imo.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

5.1. Si Sutartis lsigalioja nuo jos pasira5ymo momento ir galioja visq nuomos termin4;
5.2. Sutartis keidiama h pitdoma tik raqtriniu abiejq Saliq komp (igaliotr+) atstovq

pasiraSytu ir abiejq Saliq antspaudais patvirtintu susitarimu;
5.3. Sutartis gali buti nutraukta prie5 termin4:
5.3.1. Ra5yiniu Saliq susitarimu;
5.3.2. Nuomininko reikalavirnu, ispejus Nuonaotoj4 prie5 vienus metus;
5.3.3. Nuomotojo reikalavimu, ispejus Nuominink4 prie5 vienus metus;
5.3.4. Lietuvos Respublikos istatymq nustatytais atvejais ir tuarka.
5.4. Nutraukus s'cf,art!, nuomos mokestis uZ pasli'.itiniuosius nepilnus nuomos metus skaidiuojamas

proporcingai laikui, kuripaskutiniaisiais metais Nuomininkas naudojosiZemes sklypu. Nuomos
mokesiio permoka Nuomininkui gr1linama ne veliau kaip per 3 (tris) menesius nuo sutarties
nutraukimo ciienos;

5.5. Mirus Zemes sklypo savininkui arba kitais pagrindais nuosavybes teisei ! Zemes sklyp4 perejus
kitam asmeniui, nuomos sutartis lieka galioti naujam savininkui.

"'r'@e{'
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6. FORCE MAJEI]RE

Salis atleidhiama nuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdymq, jeiguji lrodo, kad Sutartis
neivykdyta del aplinkybiq, kuriq ji negalejo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties
sudarymo rnetu, irkad negal€jo uikfosti kelis Siq apliril<ybiq ar jrlpasekmfu atsiradimui(toliau -
Force majeure aplinkybes). Salis, kuri negali iqykdytr savo lsipareigojimq, kylandiq i5 Sios
Sutarties, del Force majeure aplinkybiq, turi nedelsiant, bet ne veliau kaip per 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo jq atsiradimo, infornruoti kitA SaU nrStu apie dEl Force majeure
aplinkvhiq kilusias kli[tis, pob[d!, numatom4 trukmg ir itake galimytni vykdyti
isipar.eigojimus. Jei Force majeure aplinkybes tgsiasi ilgiau kaip 3 (tris) menesius i5 eiles, bet

$uri Safis gali nutraukti Siq Sutarti, nemokedama kompensacijos uZ patirtus nuostolius kitai
Saliai.

7. BAIGIAMOSIOS I{UOSTATOS

Visi Sutarfyje numatyti prane5imai laikomi iteiktais, jeigu jie iSsiqsti pa5tu registruotu lai5ku
Sioje futafiyje nurodyais Saliq adr€sais arba ctrektroniniu pa#tu;
Saliai laiku nepraneSus apie savo adreso ar kitq kontaktiniq duomenq pasikeitimq kitos Salies
prane5imai, i5siqsti pagal paskutini Zinom4 adres4, laikomi iteiktais;
Ginfai ar kitinesufmimai artareikaftTvimai, kylantys i5 Hos Sutrties m susijg su fiaSutatimi,
sprendZiami derybomis;
Nepavykus gindo (ar kito nesutarimo) i5sprgsti derybomis gindas sprendZiamas teisme pagal
nuomojamo sklypo registracijos adres4 pagal Lietuvos Respublikos istatymus;
Si Su+ertis N.uomininko f,rri buti iregistruota Nekilnojamojo turto registre;
Si sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, kuriq po viena tenka Nuornotojui ir Nuomininkui,
o vienas perduodamas Nekilnojamojo turto registrui;
Jei Sutartis nesuri5ama, pasiraSoma kieksiename Sutarties iape.

7.1.

7.4.

7.2.

I .J.

7.7.

7.5.
7.6.

NUOMOTOJAS
Viiius Kucinas

NUOMININKAS
,,Siaures Buiius"

{mones kodas 304064761
Adresas Linkuvos
Tel: +370 682







IŠRAŠAS

IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

Nr. SRIS-2018-13228201

2018-03-23 07:37:53

Išrašą užsakiusio asmens duomenys:

DĖMESIO! Išraše esančius duomenis, kuriuose yra tikslios saugomų gyvūnų, augalų ir gyvūnų rūšių radaviečių ar augaviečių
koordinatės, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti jų kitiems asmenims, jei tai galėtų sukelti grėsmę saugomų rūšių
išlikimui.

Vardas

Pavardė

Pareigos

Asmens kodas / įmonės kodas

Prašymo numeris

Prašymo data

Adresas

El. paštas

Telefonas

Išrašo gavimo tikslas

KRISTINA

OKUNEVIČIENĖ

Projektų vadovė

48101060832

SRIS-2018-13228201

2018-03-22

Smolensko g. 3, Vilnius

kok@dge.lt

852644304

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Jakšto 4/9, Vilnius LT-01105 e-paštas: info@am.lt

tel.: +370 5 2663661, faks.: +370 5 2663663

Išrašo suformavimo data:

ŽŪB "Šiaurės bulius" planuojamos ūkinės
veiklos atrankos informacija dėl poveikio
aplinkai vertinimo

61/

Kituose puslapiuose pateikiami detalūs prašytoje teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių ar augaviečių bei jų
stebėjimų duomenys:

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

2018-03-22Išraše pateikiama situacija iki:



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2018-13228201

Užsakė: KRISTINA OKUNEVIČIENĖ

1. RAD-CIRAER069731 (Nendrinė lingė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CIRAER069731Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Nendrinė lingė

Circus aeruginosus

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2015-08-21 Pirmas stebėjimas suaugęs individas stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [497201,00 6200510,00]

6Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2018-13228201

Užsakė: KRISTINA OKUNEVIČIENĖ

2. RAD-CIRPYG071217 (Pievinė lingė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CIRPYG071217Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Pievinė lingė

Circus pygargus

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2015-06-17 Stabili suaugęs individas stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [497567,02 6202141,70]

6Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 3/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2018-13228201

Užsakė: KRISTINA OKUNEVIČIENĖ

3. RAD-LUTLUT053906 (Ūdra)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-LUTLUT053906Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Ūdra

Lutra lutra

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1994-05-20 [nėra duomenų] stebėti veiklos požymiai stebėti pėdsakai

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [495132,92 6204186,89]

6Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 4/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2018-13228201

Užsakė: KRISTINA OKUNEVIČIENĖ

4. RAD-LUTLUT048512 (Ūdra)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-LUTLUT048512Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Ūdra

Lutra lutra

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1994-07-04 [nėra duomenų] stebėti veiklos požymiai stebėti pėdsakai

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [496410,74 6201655,10]

6Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 5/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2018-13228201

Užsakė: KRISTINA OKUNEVIČIENĖ

Išrašo santrauka

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:

Išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas:

Eil. nr. Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Radavietės kodas Paskutinio
stebėjimo data

1. Nendrinė lingė Circus aeruginosus RAD-CIRAER069731 2015-08-21

2. Pievinė lingė Circus pygargus RAD-CIRPYG071217 2015-06-17

3. Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT053906 1994-05-20

4. Ūdra Lutra lutra RAD-LUTLUT048512 1994-07-04
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1 Triukšmo vertinimo metodika 
 
Planuojamo mėsinių galvijų komplekso Pakruojo r. sav., Klovainiai (toliau – planuojamos 

kinės veiklos objektas) kinės veiklos bei su ja susijusio autotransporto sukeliamo triukšmo 
sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA (versija 4.5.151). 

Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius vairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar 
kelių tipų triukšmo šaltinius (mobil s, taškiniai, plotiniai, t riniai), vertinant pastatų, kelių, 
tiltų bei kitų inžinerinių statinių parametrus, atsižvelgiant  teritorijos aukštingumą, 
meteorologines sąlygas bei kitus aplinkos parametrus. Programa taip pat gali vertinti 
prieštriukšminių priemonių konstrukcines savybes, triukšmo izoliacijos, atspindžio ar 
absorbcijos koeficientus.   

Programa CadnaA, yra traukta  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų 
modelių, skirtų vertinti poveik  aplinkai, sąrašą. Programa pagr sta Europos Sąjungos 
patvirtintomis metodikomis ir standartais: autotransportui – NMPB-Routes-96, pramoninės ir 
kinės veiklos objektams – ISO 9613, geležinkelių transportui – SRM II, oro transportui – 

ECAC. Doc. 29 bei Europos Parlamento ir Europos Tarybos Aplinkos direktyva 2002/49/EB 
dėl aplinkos triukšmo vertinimo ir valdymo.  

Triukšmo lygis skaičiuojamas vertinant mobilių, taškinių, plotinių ir t rinių kinės veiklos 
triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Programos pagalba galima greitai atlikti skirtingų 
kinės veiklos bei infrastrukt ros vystymo scenarijų sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, 

palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią teritorijos plėtros ar triukšmo mažinimo priemonių 
variantą.  

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų 
izolinijomis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės skirtumas tarp izolinijų yra  
1 dB(A). Triukšmo sklaida skaičiuojama 1,5 m aukštyje kai vertinamoje teritorijoje vyrauja 
mažaaukščiai gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai arba 4,0 m aukštyje kai 
teritorijoje vyrauja daugiaaukščiai pastatai, kaip nurodo standarto ISO 9613-2:1996 Akustika. 
Garso sklindančio atviroje aplinkoje silpnėjimas - 2 dalis: Bendroji skaičiavimo metodika 
(Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of 
calculation). Priimtos standartinės meteorologinės sąlygos triukšmo slėgio lygio 
skaičiavimams: aplinkos temperat ra 10 oC, o santykinis drėgnumas 70 %. 

Prognozuojamas planuojamos veiklos triukšmo lygis vertinamas pagal ekvivalentin  garso 
slėgio lyg  LAeqT. Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai vertinti vadovaujantis  
HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr.75-3638) reikalavimais bei nustatytais ribiniais 
ekvivalentinio garso slėgio lygio dydžiais. Skaičiuojamas ekvivalentinis dienos (7-19 val.), 
vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val) periodų triukšmo lygis, vertinant du variantus:  

 vertinant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir dėl planuojamos kinės 
veiklos objekto padidėsiančio autotransporto srauto sukeliamą triukšmo lyg ; 

 vertinant planuojamos kinės veiklos sukeliamą triukšmo lyg . 

Vertinant autotransporto, pravažiuojančio viešojo naudojimo gatvėmis, sukeliamą triukšmą, 
taikomas HN 33:2011 1 lentelės 3 punktas, o vertinant planuojamos kinės veiklos sukeliamą 
triukšmą - HN 33:2011 1 lentelės 4 punktas. HN 33:2011 1 lentelės 3 ir 4 punktai pateikti  
1-oje triukšmo vertinimo ataskaitos lentelėje.  
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Remiantis HN 33:2011 1 skyriaus 2 punktu, triukšmo lygis vertinamas gyvenamosios ar 
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, apimančioje žemės sklypų ribas ne didesniu nei 40 
m atstumu nuo gyvenamojo ar visuomeninės paskirties pastato fasado, patiriančio didžiausią 
triukšmo lyg . Jei sklypas, kuriame yra gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatas, yra 
nesuformuotas, triukšmo lygis vertinamas prie šių pastatų fasadų, patiriančių didžiausią 
triukšmo lyg .  

1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje 

Objekto pavadinimas Paros laikas, val. Ekvivalentinis garso 
sl gio lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso 
sl gio lygis (LAFmax), 

dBA 

Gyvenamųjų pastatų ir 
visuomeninės paskirties pastatų 
aplinkoje, veikiamoje transporto 
sukeliamo triukšmo (3 punktas) 

Diena 65 70 

Vakaras 60 65 

Naktis 55 60 

Gyvenamųjų pastatų ir 
visuomeninės paskirties pastatų 
aplinkoje, veikiamoje kinės 
komercinės veiklos (4 punktas) 

Diena 55 60 

Vakaras 50 55 

Naktis 45 50 

 * Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos 
triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio Ldienos (nuo 7 val. iki 19 val.), 
vakaro triukšmo rodiklio Lvakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties triukšmo rodiklio Lnakties (nuo 22 val. iki 7 val.) apibrėžtyse.  

 

2 Informacija apie triukšmo šaltinius 
 

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose vertinti mobil s bei stacionar s triukšmo šaltiniai, 
veiksiantys planuojamos kinės veiklos objekto teritorijoje.  

Stacionar s triukšmo šaltiniai: 

 12 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė prie pietinio dirbtuvės pastato  
(Nr. 3-1) fasado.  stovėjimo aikštelę autotransportas atvyks ir iš jos išvyks dienos  
(7-19 val.) metu. Skaičiavimuose priimta, kad  vieną stovėjimo vietą per valandą atvyks 
ir iš jos išvyks 0,14 aut./val. Iš viso 10 aut./parą; 

 Autokrautuvo darbo zona silosinių tranšėjose. Silosas spaudžiamas dienos (7-19 val.), 
vakaro (19-22 val.) ir nakties metu. Skaičiavimuose priimta, kad autokrautuvo darbo 
laikas dienos metu yra 12 val., vakaro metu 3 val., o nakties metu 4 val.; 

Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė vertinta kaip plotinis triukšmo šaltinis, o 
autokrautuvo darbo zona kaip plotinis šaltinis, kuris skleidžia 80 dB(A) triukšmo lyg . 

Mobil s triukšmo šaltiniai: 

 10 lengvųjų autotransporto priemonių per parą, atvyksiančių  stovėjimo aikštelę. 
Autotransportas  teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu. Iš viso 20 
aut./parą  abi puses; 

 3 sunkiosios autotransporto priemonės per parą, skirtos tiršto mėšlo išvežimui iš mėšlo 
laikymo aikštelių. Autotransportas  teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) 
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metu. Tiršto mėšlo išvežimui prireiks 800 reisų per metus. Iš viso 1600 sunkiųjų 
aut./metus  abi puses.  

 3 sunkiosios autotransporto priemonės per parą, skirtos srutų išvežimui iš srutų 
rezervuaro. Autotransportas  teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu. 
Per metus bus atlikti 42 reisai. Iš viso 82 sunkiosios aut./metus  abi puses. Srutų vežimo 
metu, sunkiosios aut. atliks 4 reisus per parą. Iš viso 8 aut./parą  abi puses; 

 1 sunkioji autotransporto priemonė per parą, skirta koncentruotų pašarų atvežimui prie 
pašarų saugojimo bokštų. Autotransportas  teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos  
(7-19 val.) metu. Koncentruotų pašarų atvežimui prireiks 190 reisų per metus. Iš viso 
380 aut./metus  abi puses; 

 1 sunkioji autotransporto priemonė per parą, skirta kukur zų ir žolės siloso atvežimui 
prie silosinių. Autotransportas  teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) ir 
vakaro (19-22 val.) metu. Kukur zų ir žolės siloso atvežimui prireiks 617 reisų per 
metus. Iš viso 1234 aut./metus  abi puses. Siloso vežimo metu sunkiosios 
autotransporto priemonės atliks 32 reisus per parą. Iš viso 64 aut./parą  abi puses; 

 1 sunkioji autotransporto priemonė per parą, skirta melasos atvežimui prie pašarų 
ruošimo vietų. Autotransportas  teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu. 
Melasos atvežimui prireiks 13 reisų per metus. Iš viso 26 aut./metus  abi puses; 

 1 sunkioji autotransporto priemonė per parą, skirta pašarinių šiaudų atvežimui prie 
daržinės. Autotransportas  teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu. 
Šiaudų atvežimui prireiks 30 reisų per metus. Iš viso 60 aut./metus  abi puses; 

 1 sunkioji autotransporto priemonė per parą, skirta kraikinių šiaudų atvežimui, kurie bus 
laikomo lauke, susuktuose rulonuose. Autotransportas  teritoriją atvyks ir iš jos išvyks 
dienos (7-19 val.) metu. Šiaudų atvežimui prireiks 340 reisų per metus. Iš viso 680 
aut./metus  abi puses; 

 1 sunkioji autotransporto priemonė (bandovežis) per parą, skirta galvijų atvežimui ir 
išvežimui. Autotransportas  teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu. 
Galvijų atvežimui ir išvežimui prireiks 66 reisų per metus. Iš viso 132 aut./metus  abi 
puses; 

 1 sunkioji autotransporto priemonė (benzovežis), per parą skirta kuro atvežimui prie 
kuro užpildymo kalonėlės. Autotransportas  teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-
19 val.) metu. Kuro atvežimui prireiks 12 reisų per metus. Iš viso 24 aut./metus  abi 
puses; 

 1 sunkioji autotransporto priemonė (autokrautuvas) per parą, judanti tik teritorijoje ir 
atvežanti pašarinius ir smulkintus (kraiką) šiaudus  tvartus.  kiekvieną tvartą šiaudai 
bus atvežami 1 kartą per parą, dienos (7-19 val.) metu. Skaičiavimuose priimta, kad 
autokrautuvo darbo laikas vežiojant šiaudus 2 val./parą; 

 1 sunkioji autotransporto priemonė (autokrautuvas), per parą judanti tik teritorijoje ir 
išstumiantis tirštą mėšlą iš tvartų. Iš kiekvieno tvarto mėšlas bus išstumiamas 1 kartą 
per savaitę, dienos (7-19 val.) metu. Skaičiavimuose priimta, kad autokrautuvo darbo 
laikas išstumiant mėšlą 2 val./parą; 
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 1 sunkioji autotransporto priemonė (pašarų smulkintuvas-dalytuvas) per parą, judanti 
tik teritorijoje ir tvartuose dalijanti pašarus. Kiekviename tvarte pašarai bus dalijami 1 
kartą per parą, dienos (7-19 val.) metu. Skaičiavimuose priimta, kad pašarų 
smulkintuvo-dalytuvo darbo laikas dalijant pašarus 2 val./parą; 

 1 sunkioji autotransporto priemonė (autokrautuvas) per parą, judanti tik teritorijoje ir 
vežanti silosą  tvartus. Silosas vežamas 1 kartą per dieną, dienos (7-19 val.) metu. 
Skaičiavimuose priimta, kad autokrautuvo darbo laikas vežant silosą 2 val./parą. Taip 
pat autokrautuvas atlieka siloso spaudimo darbus silosinių tranšėjose. Darbai atliekami 
dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Skaičiavimuose 
priimta, kad autokrautuvo darbo laikas spaudžiant silosą dienos metu yra 4 val., vakaro 
metu 3 val., o nakties metu 4 val. 

Sunkiųjų autotransporto priemonių, atvyksiančių  teritoriją, judėjimo keliai vertinti kaip 
linijiniai triukšmo šaltiniai, o judančių tik teritorijoje kaip linijiniai šaltiniai, kurie skleidžia  
80 dB(A) triukšmo lyg . Siekiant vertinti blogiausią galimą variantą, skaičiavimuose priimta, 
kad sunkiosios transporto priemonės  planuojamos kinės veiklos objekto teritoriją atvyks tą 
pačią dieną. Taip pat vertinamas siloso vežimo periodas, kuomet  teritoriją atvyksta daugiausiai 
autotransporto priemonių. 

 planuojamos kinės veiklos objekto teritoriją autotransportas atvyks pasukant iš viešojo 
naudojimo Linkuvos g. (valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 2903). Atliekant 
autotransporto srauto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, buvo vertintas vidutinis 
metinis paros eismo intensyvumas (toliau – VMPEI) viešojo naudojimo  
Linkuvos g. atkarpoje, kuria naudosis su planuojamos kinės veiklos objektu susijęs 
autotransportas. Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 
ministerijos (toliau – LAKD) pateiktais 2017 metų laikotarpio duomenimis, autotransporto 
srauto intensyvumas valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 2903, atkarpoje 5,006-9,442 
km, yra 591 aut./parą, iš kurių sunkusis autotransportas sudaro 43 aut./parą. Triukšmo sklaidos 
skaičiavimuose naudotų gatvių atkarpų VMPEI duomenys pateikti 2-oje lentelėje.  

2 lentelė. Autotransporto srautų intensyvumas viešo naudojimosi gatvėse 

Gatv , gatv s atkarpa 
Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) 

VISO autotransporto, 
aut./parą 

Tame tarpe sunkiojo 
autotransporto, aut./parą 

Linkuvos g. (valstybinės reikšmės rajoninis 
kelias Nr. 2903) atkarpa 5,006-9,442 km 

591 43 

 

Atliekant autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, dėl planuojamos kinės 
veiklos objekto padidėsiantis autotransporto srautas, pridėtas tik prie autotransporto srauto, 
pravažiuojančio viešojo naudojimo Linkuvos g.  

3 kin s veiklos sukeliamas triukšmas 
 

Skaičiuojant planuojamos kinės veiklos sukeliamą triukšmą vertinamas dienos, vakaro ir 
nakties triukšmo lygis, kadangi stacionar s triukšmo šaltiniai planuojamos kinės veiklos 
objekto teritorijoje gali veikti visą parą. 

Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje (toliau – 
gyvenamoji aplinka) adresu Linkuvos g. Nr. 38, Nr. 40, Nr. 42, Nr. 43, Nr. 44, Nr. 46. 
Vertinamoje teritorijoje esantys gyvenamosios paskirties pastatai yra mažaaukštės, todėl 
triukšmo lygis skaičiuojamas 1,5 m aukštyje.  
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Planuojamos kinės veiklos sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje pateikti 3-ioje lentelėje. 

3 lentelė. Prognozuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje 

Gyvenamosios paskirties 
pastatai, adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 
Diena 

*LL 55 dB(A) 
Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 
Naktis 

 *LL 45 dB(A) 
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Linkuvos g. Nr. 38 28-29 23-24 1-1 
Linkuvos g. Nr. 40 29-31 24-26 1-1 
Linkuvos g. Nr. 42 29-31 24-26 1-1 
Linkuvos g. Nr. 43 39-47 33-42 0-0 
Linkuvos g. Nr. 44 29-35 24-30 1-1 
Linkuvos g. Nr. 46 34-38 29-33 1-2 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad planuojamo mėsinių galvijų komplekso Pakruojo r. sav. Klovainiai kinės 
veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visą parą neviršys 
triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų kinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 
lentelės 4 punktą. 

Taip pat triukšmo lygis vertinamas ties planuojamos kinės veiklos objekto sklypo ribomis, o 
skaičiavimo rezultatai pateikti 4-oje lentelėje. 

4 lentelė. Prognozuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties sklypo ribomis 

Sklypo ribos 
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 
*LL 55 dB(A) 

Vakaras 
 *LL 50 dB(A) 

Naktis 
 *LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 
Šiaurinė sklypo riba 27-29 15-24 4-15 
Rytinė sklypo riba 26-54 24-50 15-39 
Pietinė sklypo riba 26-55 25-49 5-21 
Vakarinė sklypo riba 29-55 21-49 1-5 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad planuojamo mėsinių galvijų komplekso Pakruojo r. sav. Klovainiai kinės 
veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties objekto sklypo ribomis dienos, vakaro ir nakties metu 
neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų kinės veiklos objektams pagal HN 
33:2011 1 lentelės 4 punktą 

kinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 1: „ kinės 
veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai“. Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio  
dydis – dx(m): 2; dy(m): 2. 

4 Autotransporto sukeliamas triukšmas 
 

Skaičiuojant viešojo naudojimo keliais ir miestelio gatvėmis pravažiuojančio autotransporto 
srauto, prie kurio pridėtas su planuojama kine veikla susijęs autotransporto srautas, sukeliamą 
triukšmą, vertinamas tik dienos ir vakaro triukšmo lygis, kadangi  planuojamos kinės veiklos 
objekto teritoriją autotransportas atvyks tik dienos ar vakaro metu. 
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Autotransporto sukeliamas triukšmo lygis vertinamas arčiausiai viešojo naudojimo Linkuvos 
g., kuria pravažiuos su planuojama kine veikla susijęs autotransportas, esančioje 
gyvenamojoje aplinkoje adresu Linkuvos g. Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 
34, Nr. 36, Nr. 37, Nr. 38, Nr. 39, Nr. 40, Nr. 41, Nr. 42, Nr. 43, Nr. 43A, Nr. 44, Nr. 46. 
Vertinamoje teritorijoje esantys gyvenamosios paskirties pastatai yra mažaaukštės statybos, 
todėl triukšmo lygis skaičiuojamas 1,5 m aukštyje.  

Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje, pateikti 5-oje lentelėje.  

5 lentelė. Prognozuojamas autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje 

Gyvenamosios paskirties 
pastatai, adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 
Dienos  

*LL 65 dB(A) 
Vakaro  

*LL 60 dB(A) 
Nakties 

 *LL 55 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 
Linkuvos g. Nr. 26 58 54 - 
Linkuvos g. Nr. 28 58 54 - 
Linkuvos g. Nr. 30 60 56 - 
Linkuvos g. Nr. 31 60 56 - 
Linkuvos g. Nr. 32 60 56 - 
Linkuvos g. Nr. 33 60 56 - 
Linkuvos g. Nr. 34 60 56 - 
Linkuvos g. Nr. 36 60 56 - 
Linkuvos g. Nr. 37 60 56 - 
Linkuvos g. Nr. 38 61 58 - 
Linkuvos g. Nr. 39 59 55 - 
Linkuvos g. Nr. 40 58 55 - 
Linkuvos g. Nr. 41 54 50 - 
Linkuvos g. Nr. 42 58 54 - 
Linkuvos g. Nr. 43 59 55 - 
Linkuvos g. Nr. 43A 41 39 - 
Linkuvos g. Nr. 44 58 55 - 
Linkuvos g. Nr. 46 53 50 - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojamo mėsinių galvijų 
komplekso Pakruojo r. sav., Klovainiai kine veikla susijusio autotransporto sukeliamas 
triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos ir vakaro metu neviršys triukšmo 
ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.  

Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 2: 
„Autotransporto triukšmo sklaidos žemėlapiai“. Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis 
– dx(m): 2; dy(m): 2. 

Išvados:   

 Prognozuojama, kad planuojamo mėsinių galvijų komplekso Pakruojo r. sav. Klovainiai 
kinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties objekto sklypo ribomis dienos, vakaro ir 

nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų kinės veiklos 
objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą 
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 Prognozuojama, kad viešojo naudojimo keliais ir miestelio gatvėmis pravažiuojančio ir 
su planuojamo mėsinių galvijų komplekso Pakruojo r. sav., Klovainiai kine veikla 
susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje dienos ir vakaro metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų 
pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą. 

 Su planuojama kine veikla susijęs autotransporto srautas nakties triukšmo lygiui takos 
neturės, kadangi  planuojamos kinės veiklos objekto teritoriją atvyks ir iš jos išvyks 
tik dienos ar vakaro metu. 
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KIN S VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 
Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:3500 
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                   -  kinės veiklos objekto sklypo ribos;          - gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;          - kelias;         - pastatas;                               

                                         - miškas ir kr mynai;             - automobilių stovėjimo aikštelė;           - linijinis triukšmo šaltinis.         
                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIN S VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 
Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:3500 

Sutartiniai žym jimai: 
                   -  kinės veiklos objekto sklypo ribos;          - gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;          - kelias;         - pastatas;                               

                                         - miškas ir kr mynai;             - automobilių stovėjimo aikštelė;           - linijinis triukšmo šaltinis.         
                                                       



 

 

 

 

KIN S VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 
Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:3500 

Sutartiniai žym jimai: 
                   -  kinės veiklos objekto sklypo ribos;          - gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;          - kelias;         - pastatas;                               

                                         - miškas ir kr mynai;             - automobilių stovėjimo aikštelė;           - linijinis triukšmo šaltinis.         
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1 Aplinkos oro taršos vertinimas 
 
Planuojamo mėsinių galvijų komplekso Pakruojo r. sav., Klovainiai (toliau – planuojamos 

kinės veiklos objektas) aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD 
View“ matematinio modeliavimo programinę rangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes 
Environmental Software). 

Numatoma auginti 1780 vnt. (974 SG) mėsinių galvijų. Tame tarpe mėsinių galvijų prieauglis 
nuo 6 mėn. iki 12 mėn. sudarys 606 vnt., (152 SG), nuo 12 mėn. iki 18 mėn. – 587 vnt. (411 
SG), o nuo 18 mėn. iki 24 mėn. taip pat 587 vnt. (411 SG).  

Esamame tvarte (Nr. 1) bus laikoma 480 vnt. (262 SG) mėsinių galvijų, planuojamose tvartuose 
(Nr. 1-1, Nr. 1-2, Nr. 1-3 ir Nr. 1-4) numatyta laikyti po 325 vnt. (178 SG) galvijų. Iš viso 
planuojamuose tvartuose bus auginama 1300 vnt. (712 SG) mėsinių galvijų.  

Iš galvijų laikymo tvartų  aplinkos orą išsiskirs amoniakas (NH3), kietosios dalelės (KD10 ir 
KD2,5), nemetaniniai lakieji organiniai junginiai (toliau – LOJ) bei kvapai. 

Esamame tvarte galvijai bus laikomi ant pusiau gilaus kraiko, todėl kreikimui bus naudojamas 
didesnis šiaudų kiekis (5 kg/parą/gyv.). Planuojamuose tvartuose galvijai bus laikomi ant 
seklių grindų su nuolydžiu bei nekreikiamu mėšlo taku, todėl kreikimui bus naudojamas 
mažesnis šiaudų kiekis (3 kg/parą/gyv.). Kadangi visuose tvartuose planuojama galvijų 
laikymo technologiją ant kraiko, tvartuose susidarys tik tirštas mėšlas. Iš esamo tvarto 
pašalintas tirštas mėšlas bus saugomas esamoje mėšlidėje (Nr. 5-3), o iš planuojamų tvartų 
pašalintas mėšlas bus saugomas planuojamose mėšlidėse (Nr. 5-1 ir Nr. 5-2). Vienoje 
planuojamoje tiršto mėšlo aikštelėje numatyta laikyti mėšlą iš dviejų planuojamų tvartų. 
Kraikinio mėšlo krovimo aukštis aikštelėse iki 3,2 m. Esamos aikštelės Nr. 5-3 plotas – 473 
m2, planuojamos aikštelės Nr. 5-1 – 1850 m2, o Nr. 5-2 – 1960 m2. Planuojamo kinės veiklos 
objekto teritorijoje numatytas srutų rezervuaras (Nr. 6-1),  kur  srutos pateks nuo tiršto mėšlo 
laikymo aikštelių. Rezervuaro skersmuo – 28 m, o aukštis 6 m. Iš tiršto mėšlo laikymo aikštelių 
ir srutų rezervuaro išsiskirs amoniakas (NH3) ir kvapai. 

Kukur zų ir žolės silosas numatomas laikyti 7 rekonstruojamuose silosinėse (Nr. 4-1, Nr. 4-2, 
Nr. 4-3, Nr. 4-4, Nr. 4-5, Nr. 4-6 ir Nr. 4-7). Vienos silosinės (Nr. 4-1) plotis – 13,5 m, ilgis – 
52,5 m, o aukštis 4,6 m. Kitų silosinių plotis – 13 m, ilgis – 51,5 m, o aukštis 4,6 m. Iš silosinių 
išsiskirs kvapai. 
Planuojamų statinių Nr. pateikti pagal projektinių pasi lymų sklypo plano brėžin . Kvapų 
išsiskyrimas iš galvijų tvartų, mėšlo laikymo aikštelių, rezervuaro ir silosinių vertinamas oro ir 
kvapo taršos vertinimo ataskaitos 2-ame skyriuje. 

1.1 Aplinkos oro taršos šaltiniai 
 

Planuojamos kinės veiklos objekto teritorijoje bus 16 neorganizuotų aplinkos oro taršos 
šaltinių ir 1 organizuotas aplinkos oro taršos šaltinis (toliau – o.t.š.): 

 Organizuotas o.t.š. Nr. 001 – kaminas iš katilinės, skirtos buitinių patalpų šildymui. 
Naudojamas kuras – dyzelinas, galia – 45 kW. Iš o.t.š. išsiskirs kuro degimo produktai: 
anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės ir LOJ; 

 Neorganizuotas o.t.š. Nr. 601 – esamas tvartas Nr. 1. Iš tvarto išsiskirs amoniakas 
(NH3), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5), LOJ ir kvapai; 
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 Neorganizuoti o.t.š. Nr. 602, Nr. 603, Nr. 604 ir Nr. 605 – planuojami tvartai Nr. 1-1, 
Nr. 1-2, Nr. 1-3 ir Nr. 1-4. Iš tvartų išsiskirs amoniakas (NH3), kietosios dalelės (KD10 
ir KD2,5), LOJ ir kvapai; 

 Neorganizuoti o.t.š. Nr. 606, Nr. 607 ir Nr. 608 – esama ir planuojamos mėšlo laikymo 
aikštelės Nr. 5-1, Nr. 5-2 ir Nr. 5-3. Iš mėšlo laikymo aikštelių išsiskirs amoniakas 
(NH3) ir kvapai; 

 Neorganizuotas o.t.š. Nr. 609 – srutų rezervuaras Nr. 6-1. Iš rezervuaro išsiskirs 
amoniakas (NH3) ir kvapai; 

 Neorganizuoti o.t.š. Nr. 610, Nr. 611, Nr. 612, Nr. 613, Nr. 614, Nr. 615 ir Nr. 616 – 
silosinės Nr. 4-1, Nr. 4-2, Nr. 4-3, Nr. 4-4, Nr. 4-5, Nr. 4-6 ir Nr. 4-7. Iš silosinių 
išsiskirs kvapai. 

1.2 Aplinkos oro teršal  emisijos skaičiavimas 
 

Išsiskirsiančių aplinkos oro teršalų kiekis iš kinės veiklos objekto teritorijoje planuojamų 
neorganizuotų aplinkos oro taršos šaltinių, skaičiuojamas vadovaujantis EMEP/EEA emission 
inventory guidebook 2016, 3.B Manure management 2016 metodika. Naudojama metodika 
trauka  aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. sakymą Nr. 395  „Dėl  atmosferą išmetamo 

teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio 
nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo  aplinką apskaitos“ (Žin., 
1999, Nr. 108-3159; 2005, Nr. 92-3442). 

Amoniako kiekis, išsiskirsiantis iš tvartų ir mėšlidžių, apskaičiuojamas vadovaujantis 3.B 
Manure management 2016 metodika ir naudojant prie metodikos pridėtą algoritmą Appendix 
B, parengtą MS Excel programai ir sudarytą pagal 3.B Manure management 2016 metodikos 
skaičiavimo algoritmą Tier 2. Kietųjų dalelių ir lakiųjų organinių junginių kiekis, išsiskirsiantis 
iš tvartų, apskaičiuojamas taip pat vadovaujantis 3.B Manure management 2016 metodika, 
tačiau naudojant skaičiavimo algoritmą Tier 1. 

Amoniako (NH3) emisijos skaičiavimas: 

Skaičiavimui naudojami kitų galvijų arba ne pieninių galvijų (angl. – other animals arba non-
dairy cattle, skaitant young cattle, beef cattle ir suckling cows) taršos faktoriai (angl. – EF), 
kurie pateikti 3.B Manure management 2016 metodikos 3.9 ir 3.10 lentelėse. 

Iš galvijų tvartų išsiskiriančio metinio ir momentinio amoniako kiekio skaičiavimo rezultatai 
pateikti 1-oje lentelėje 

1 lentelė. Iš galvijų tvartų į aplinkos orą išmetamas metinis ir momentinis amoniako kiekis  

Teršal  
išsiskyrimo 

šaltinis 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Gyvūn  
grup  

Gyvūn  
skaičius, vnt. 

Metinis išmetamo 
NH3 kiekis, t/m 

Momentinis 
išmetamo NH3 

kiekis, g/s 

Tvartas Nr. 1 601 Kiti galvijai  480 2,7245 0,0865 

Tvartas Nr. 1-1 602 Kiti galvijai 325 1,8445 0,0585 

Tvartas Nr. 1-2 603 Kiti galvijai 325 1,8445 0,0585 

Tvartas Nr. 1-3 604 Kiti galvijai 325 1,8445 0,0585 

Tvartas Nr. 1-4 605 Kiti galvijai 325 1,8445 0,0585 

Iš viso: 10,1025 0,3205 
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Planuojamos kinės veiklos objekte numatyta naudoti probiotiką „ProbioStopOdor“, „SCD 
Odor Away“ ar kitą analogiško efektyvumo biologinę kvapo mažinimo priemonę. Pagal 
Lietuvos Respublikos žemės kio ministerijos parengtą projektą „Tvartų ir galvijų kompleksų 
higienizavimas ir biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas taikant biotechnologinius metodus“ 
probiotikas amoniako išsiskyrimą galvijų auginime sumažina 5-6 kartus. Atliekant amoniako 
emisijos skaičiavimus iš galvijų laikymo tvartų, mėšlo tvarkymo aikštelių ir srutų rezervuaro, 
dėl biopreparato naudojimo, vertintas amoniako emisijos sumažėjimas iki 80 %.  
Amoniako emisijos iš galvijų tvartų skaičiavimo rezultatai, vertinus taršos mažinimo 
priemones, pateikti 2-oje lentelėje. 

2 lentelė. Iš galvijų tvartų į aplinkos orą išmetamas metinis ir momentinis amoniako kiekis, įvertinus 
taršos mažinimo priemones 

Teršal  
išsiskyrimo 

šaltinis 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Gyvūn  
grup  

Gyvūn  
skaičius, vnt. 

Metinis išmetamo 
NH3 kiekis, t/m 

Momentinis 
išmetamo NH3 

kiekis, g/s 

Tvartas Nr. 1 601 Kiti galvijai  480 0,5449 0,0173 

Tvartas Nr. 1-1 602 Kiti galvijai 325 0,3689 0,0117 

Tvartas Nr. 1-2 603 Kiti galvijai 325 0,3689 0,0117 

Tvartas Nr. 1-3 604 Kiti galvijai 325 0,3689 0,0117 

Tvartas Nr. 1-4 605 Kiti galvijai 325 0,3689 0,0117 

Iš viso: 2,0205 0,0641 
 

 srutų rezervuarą pateks tik srutos bei susidariusios paviršinės nuotekos, nutekėjusios nuo 
tiršto mėšlo laikymo aikštelių.  Numatyta, kad iš tiršto mėšlo išsiskirs 1 % srutų nuo bendro 
mėšlo kiekio. Kadangi tvartuose srutos nesusidarys, o  rezervuarą pateks tik srutų nuotėkis 
nuo tiršto mėšlo aikštelių, amoniako emisija skaičiuojama vadovaujantis 3.B Manure 
management 2016 metodikos A1.12 lentelėje pateiktu emisijos faktoriumi (12 % nuo  mėšlidę 
patenkančio bendro amoniakinio azoto kiekio).  

Ant skysto mėšlo paviršiaus srutų rezervuare nat raliai formuojasi pluta, kuri sumažina 
amoniako išsiskyrimą. Pagal „Compilation file of literature relating to storage covers“ 
metodiką dėl nat ralios plutos amoniako emisija sumažėja 10-90 %. Priimta, kad amoniako 
emisija iš srutų rezervuaro sumažės 50 %. Srutos bus pumpuojamas skysto mėšlo tiekimo 
vamzdžiu  rezervuaro apatinę dal , kad paviršiuje neb tų ardoma nat raliai susiformavusi 
plaukiojanti pluta, todėl srutų pylimo  rezervuarą metu papildomos aplinkos oro taršos nebus. 

Iš mėšlo laikymo aikštelių ir srutų rezervuaro išsiskiriančio metinio ir momentinio amoniako 
kiekio skaičiavimo rezultatai pateikti 3-oje lentelėje. 
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3 lentelė. Iš mėšlo laikymo aikštelių ir srutų rezervuaro į aplinkos orą išmetamas metinis ir momentinis 
amoniako kiekis  

Teršal  
išsiskyrimo 

šaltinis 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Gyvūn  
grup  

Gyvūn  
skaičius, vnt. 

Metinis išmetamo 
NH3 kiekis, t/m 

Momentinis 
išmetamo NH3 

kiekis, g/s 
Tiršto mėšlo 

aikštelė Nr. 5-1 606 Kiti galvijai  650 2,6825 0,0851 

Tiršto mėšlo 
aikštelė Nr. 5-2 607 Kiti galvijai 650 2,6825 0,0851 

Tiršto mėšlo 
aikštelė Nr. 5-3 608 Kiti galvijai 480 1,9800 0,0625 

Srutų rezervuaras 
Nr. 6-1 609 - - 1,3445 0,0425 

Iš viso: 8,6895 1,0411 
 

Papildomam amoniako ir kvapo emisijos mažinimui, tiršto mėšlo kaupus planuojama dengti 
mažiausiai 0,2 m šiaudų sluoksniu. Pagal „Compilation file of literature relating to storage 
covers“ metodiką, šiaudų danga amoniako emisiją sumažina 25-85 %. Skaičiavimuose priimta, 
kad dėl numatomo dengti šiaudų sluoksnio, amoniako emisija iš mėšlo laikymo aikštelių  
sumažės 80 %.  

Taip pat skaičiavimuose vertinta, kad naudojant probiotiką „ProbioStopOdor“, „SCD Odor 
Away“ ar kitą analogiško efektyvumo biologinę kvapo mažinimo priemonę, amoniako emisija 
iš mėšlo laikymo aikštelių ir srutų rezervuaro sumažėja mažiausiai 80 %. 

Amoniako emisijos iš mėšlo laikymo aikštelių ir srutų rezervuaro skaičiavimo rezultatai, 
vertinus taršos mažinimo priemones, pateikti 4-oje lentelėje. 

4 lentelė. Iš mėšlo laikymo aikštelių ir srutų rezervuaro į aplinkos orą išmetamas metinis ir momentinis 
amoniako kiekis, įvertinus taršos mažinimo priemones   

Teršal  
išsiskyrimo 

šaltinis 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Gyvūn  
grup  

Gyvūn  
skaičius, vnt. 

Metinis išmetamo 
NH3 kiekis, t/m 

Momentinis 
išmetamo NH3 

kiekis, g/s 
Tiršto mėšlo 

aikštelė Nr. 5-1 606 Kiti galvijai  650 0,1073 0,0034 

Tiršto mėšlo 
aikštelė Nr. 5-2 607 Kiti galvijai 650 0,1073 0,0034 

Tiršto mėšlo 
aikštelė Nr. 5-3 608 Kiti galvijai 480 0,0792 0,0025 

Srutų rezervuaras 
Nr. 6-1 609 - - 0,2689 0,0085 

Iš viso: 0,5627 0,0178 
 

Bendras  aplinkos orą išmetamas metinis amoniako kiekis, netaikant taršos mažinimo 
priemonių, sudarytų 18,7920 t/metus arba 1,3616 g/s. gyvendinus numatytas taršos mažinimo 
priemones,  amoniako  aplinkos orą bus išmetama 2,5832 t/metus arba 0,0819 g/s, t. y. 16,2088 
t/metus arba 1,2797 g/s mažiau.   
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Laki j  organini  jungini  (LOJ) emisijos skaičiavimas: 

Skaičiavimui naudojamas ne pieninių galvijų taršos faktorius (8,902 kg/gyv./metus), kuris 
pateiktas 3.B Manure management 2016 metodikos 3.4 lentelėje.  

Metinė emisija (t/metus) skaičiuojama pagal formulę: 

 ENMVOC = AAPanimal ∙ EF ∙10-3, t/metus 

AAPanimal – gyvulių skaičius, vnt; 
EF – emisijos faktorius, kg/gyv./metus. 

Momentinė emisija (g/s) skaičiuojama pagal formulę: 

ENMVOC = (AAPanimal ∙ EF ∙103) / 8760 · 3600, g/s 

Lakiųjų organinių junginių emisijos iš galvijų tvartų skaičiavimo rezultatai pateikti 5-ioje 
lentelėje. 

5 lentelė. Iš galvijų tvartų į aplinkos orą išmetamas metinis ir momentinis lakiųjų organinių junginių 
kiekis 

Teršal  
išsiskyrimo 

šaltinis 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Gyvūn  
grup  

Gyvūn  
skaičius, vnt. 

Metinis 
išmetamas LOJ 

kiekis, t/m 

Momentinis 
išmetamas LOJ 

kiekis, g/s 

Tvartas Nr. 1 601 Kiti galvijai  480 4,2730 0,1355 

Tvartas Nr. 1-1 602 Kiti galvijai 325 2,8931 0,0917 

Tvartas Nr. 1-2 603 Kiti galvijai 325 2,8931 0,0917 

Tvartas Nr. 1-3 604 Kiti galvijai 325 2,8931 0,0917 

Tvartas Nr. 1-4 605 Kiti galvijai 325 2,8931 0,0917 

Iš viso:      15,8454 0,5023 
 

Kiet j  daleli  (KD) emisijos skaičiavimas: 
Skaičiavimui naudojamas ne pieninių galvijų taršos faktorius (0,59 kg/gyv./metus), kuris 
pateiktas 3.B Manure management 2016 metodikos 3.5 lentelėje.  
Metinė emisija (t/metus) skaičiuojama pagal formulę: 

 ETSP = AAPanimal ∙ EF ∙10-3, t/metus 

AAPanimal – gyvulių skaičius, vnt; 
EF – emisijos faktorius, kg/gyv./metus. 

Momentinė emisija (g/s) skaičiuojama pagal formulę: 
ETSP = (AAPanimal ∙ EF ∙103) / 8760 · 3600, g/s 

Kietųjų dalelių emisijos iš galvijų tvartų skaičiavimo rezultatai pateikti 6-oje lentelėje 

6 lentelė. Iš galvijų tvartų į aplinkos orą išmetamas metinis ir momentinis kietųjų dalelių kiekis 

Teršal  
išsiskyrimo 

šaltinis 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Gyvūn  
grup  

Gyvūn  
skaičius, vnt. 

Metinis 
išmetamas KD  

kiekis, t/m 

Momentinis 
išmetamas KD 

kiekis, g/s 

Tvartas Nr. 1 601 Kiti galvijai  480 0,2832 0,0090 

Tvartas Nr. 1-1 602 Kiti galvijai 325 0,1917 0,0061 
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Teršal  
išsiskyrimo 

šaltinis 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Gyvūn  
grup  

Gyvūn  
skaičius, vnt. 

Metinis 
išmetamas KD  

kiekis, t/m 

Momentinis 
išmetamas KD 

kiekis, g/s 

Tvartas Nr. 1-2 603 Kiti galvijai 325 0,1917 0,0061 

Tvartas Nr. 1-3 604 Kiti galvijai 325 0,1917 0,0061 

Tvartas Nr. 1-4 605 Kiti galvijai 325 0,1917 0,0061 

Iš viso:      1,0500 0,0334 
 

Anglies monoksido (CO), azoto oksid  (NOx), sieros dioksido (SO2), kiet j  daleli  (KD) 
ir LOJ emisijos skaičiavimas iš katilin s: 

Išmetamų kuro degimo produktų kiekiai, dėl šiluminės energijos gamybos, skaičiuojami 
vadovaujantis EMEP/EEA emission inventory guidebook 2016, 1.A.4 Small Combustion 2016 
metodika. 

Metiniai  aplinkos orą išsiskiriančių kuro degimo produktų kiekiai apskaičiuoti pagal 1.A.4 
Small Combustion metodikoje, 3-18 lentelėje pateiktus vidutinius teršalų emisijos faktorius. 
Metinis teršalų kiekis apskaičiuojamas remiantis per metus pagamintu energijos kiekiu, kurą 
deginančio renginio galingumu ir veikimo trukme. 

Momentiniai išmetamų teršalų kiekiai apskaičiuojami pagal maksimalų valandin  kuro 
sunaudojimą, žemutinę dyzelino degimo šilumą ir maksimalius taršos faktorius, kurie taip pat 
pateikti 1.A.4 Small Combustion metodikoje, 3-18 lentelėje. 

Per metus pagaminamas energijos kiekis: 𝐴 = 𝑄 ∙ ℎ ∙ ,  , GJ/metus                                                    

Q – įrenginio galingumas, MW; 
h – darbo valandų skaičius metuose, val/metus; 
3,6 – koeficientas energijos kiekiui MWh perskaičiuoti į GJ. 
 
Metinis teršalų kiekis: = 𝐴 ∙  , /𝑚𝑒  

EF – teršalo emisijos faktorius, g/GJ: anglies monoksido – 3,7 g/GJ, azoto oksidų – 69,0 g/GJ, 
sieros dioksido – 79 g/GJ, kietųjų dalelių – 1,5 g/GJ, LOJ – 0,17 g/GJ. 

Momentinis išmetamų teršalų kiekis: = B ∙ Qž ∙ EF, g/s 

B – maksimalus sekundinis suvartojamas kuro kiekis, kg/s; 
Qž – žemutinė kuro degimu šiluma, GJ/kg (0,04307 GJ/kg); 
EF – teršalo emisijos faktorius, g/GJ: anglies monoksido – 5,0 g/GJ, azoto oksidų – 97,0 g/GJ, 
sieros dioksido – 111,0 g/GJ, kietųjų dalelių – 2,0 g/GJ, LOJ – 0,51 g/GJ. 𝐴 = , ∙ ∙ , = ,   GJ/metus 

Anglies monoksidas (CO): = , ∙ , / 6 = ,  /𝑚𝑒  
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Azoto oksidai (NOx): 

𝑥 = , ∙ / 6 = ,  /𝑚𝑒  

Sieros dioksidas (SO2): 

𝑆 2 = , ∙ / 6 = ,  /𝑚𝑒  

Kietosios dalelės (KD): = , ∙ , / 6 = ,  /𝑚𝑒  

Lakieji organiniai junginiai (LOJ): = , ∙ , / 6 = ,  /𝑚𝑒  

Anglies monoksidas (CO): = , ∙ , ∙  = ,  𝑔/  

Azoto oksidai (NOx): 

𝑥 = , ∙ , ∙  = ,  𝑔/  

Sieros dioksidas (SO2): 

𝑆 2 = , ∙ , ∙  = ,  𝑔/  

Kietosios dalelės (KD): = , ∙ , ∙  = ,  𝑔/  

Lakieji organiniai junginiai (LOJ): = , ∙ , ∙  , = ,  𝑔/  

Anglies monoksido (CO), azoto oksid  (NOx), sieros dioksido (SO2), kiet j  daleli  (KD) 
ir LOJ emisijos skaičiavimas iš mobili  taršos šaltini : 

Oro taršos vertinimo ataskaitoje apskaičiuotas aplinkos oro teršalų momentinis kiekis, 
išsiskiriantis iš mobilių taršos šaltinių (sunkiosios ir lengvosios autotransporto priemonės), 
veikiančių kinės veiklos objekto teritorijoje. Iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių išsiskiria 
anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2), nemetaniniai lakieji 
organiniai junginiai (NMLOJ) ir kietosios dalelės (KD2,5 ir KD10). Išmetamų autotransporto 
kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis „EMEP/EEA emission inventory 
guidebook-2016“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodika. Apskaičiuoti momentiniai 
aplinkos oro taršalų kiekiai iš sunkiųjų ir lengvųjų autotransporto priemonių: CO – 0,002 g/s, 
NOx – 0,005 g/s, NMLOJ – 0,0012 g/s,  KD – 0,0004 g/s (KD10 – 0,0003 g/s, KD2,5 – 0,0002 
g/s), SO2 – 0,000002 g/s. 

Aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikti 7-oje lentelėje, o suskaičiuota 
momentinė ir metinė tarša  aplinkos orą 8-oje lentelėje.  
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7 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai Išmetam j  duj  rodikliai pavyzdžio pa mimo (matavimo) vietoje 

Pavadinimas Nr. Koordinat s Aukštis, m 
Išmetimo angos 
matmenys, m 

Srauto 
greitis, 

m/s 

Temperatūra, 
ºC 

tūrio debitas, 
Nm3/s 

Teršal  išmetimo trukm , 
val./m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Katilinė (45 kW) 001 
X: 497097 
Y: 6202521 

9,0 0,15 1,7 150,0 0,03 5280 

Tvartas Nr. 1 601 
X: 497168 
Y: 6202527 

10,0 38,5 x 81,5 5,0 0 - 8760 

Tvartas Nr. 1-1 602 
X: 497122 
Y: 6202543 

10,0te 29,2 x 81,5 5,0 0 - 8760 

Tvartas Nr. 1-2 603 
X: 497076 
Y: 6202559 

10,0 29,2 x 81,5 5,0 0 - 8760 

Tvartas Nr. 1-3 604 
X: 497034 
Y: 6202573 

10,0 29,2 x 81,5 5,0 0 - 8760 

Tvartas Nr. 1-4 605 
X: 496988 
Y: 6202588 

10,0 29,2 x 81,5 5,0 0 - 8760 

Tiršto mėšlo aikštelė Nr. 5-1 
(1850 m2) 606 

X: 497031 
Y: 6202677 

3,2 - 5,0 0 - 8760 

Tiršto mėšlo aikštelė Nr. 5-2 
(1960 m2) 607 

X: 497103 
Y: 6202652 

3,2 - 5,0 0 - 8760 

Tiršto mėšlo aikštelė Nr. 5-3 
(473 m2) 608 

X: 497199 
Y: 6202616 

3,2 - 5,0 0 - 8760 

Srutų rezervuaras Nr. 6-1 609 
X: 497274 
Y: 6202635 

6,0 28,0 5,0 0 - 8760 

Silosinė Nr. 4-1 610 
X: 497120 
Y: 6202469 

4,6 13,5 x 3,7 5,0 0 - 1248 

Silosinė Nr. 4-2 611 
X: 497172 
Y: 6202450 

4,6 13,0 x 3,8 5,0 0 - 1248 

Silosinė Nr. 4-3 612 
X: 497185 
Y: 6202446 

4,6 13,0 x 3,8 5,0 0 - 1248 

Silosinė Nr. 4-4 613 
X: 497198 
Y: 6202441 

4,6 13,0 x 3,8 5,0 0 - 1248 

Silosinė Nr. 4-5 614 
X: 497210 
Y: 6202437 

4,6 13,0 x 3,8 5,0 0 - 1248 
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Taršos šaltiniai Išmetam j  duj  rodikliai pavyzdžio pa mimo (matavimo) vietoje 

Pavadinimas Nr. Koordinat s Aukštis, m 
Išmetimo angos 
matmenys, m 

Srauto 
greitis, 

m/s 

Temperatūra, 
ºC 

tūrio debitas, 
Nm3/s 

Teršal  išmetimo trukm , 
val./m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Silosinė Nr. 4-6 615 
X: 497223 
Y: 6202432 

4,6 13,0 x 3,8 5,0 0 - 1248 

Silosinė Nr. 4-7 616 
X: 497236 
Y: 6202428 

4,6 13,0 x 3,8 5,0 0 - 1248 

Pastaba: neorganizuotų o.t.š. (tvartų, mėšlo saugojimo aikštelių ir silosinių) koordinatės yra pietvakariniai plotinių taršos šaltinių kampai, neorganizuoto o.t.š (srutų rezervuaro) 
koordinatės yra plotinio taršos šaltinio centras. 
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8 lentelė. Tarša į aplinkos orą 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
Vienkartinis dydis 

Metin , t/metus 
vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 

Katilinė (45 kW) 001 

Anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,0003 0,0032 
Azoto oksidai (A) 250 g/s 0,0049 0,0590 

Sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,0056 0,0676 
Kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,0001 0,0013 

LOJ 308 g/s 0,00003 0,0001 

Tvartas Nr. 1 601 
Amoniakas 134 g/s 0,0173 0,5449 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0090 0,2832 
LOJ 308 g/s 0,1355 4,2730 

Tvartas Nr. 1-1 602 
Amoniakas 134 g/s 0,0117 0,3689 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0061 0,1917 
LOJ 308 g/s 0,0917 2,8931 

Tvartas Nr. 1-2 603 
Amoniakas 134 g/s 0,0117 0,3689 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0061 0,1917 
LOJ 308 g/s 0,0917 2,8931 

Tvartas Nr. 1-3 604 
Amoniakas 134 g/s 0,0117 0,3689 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0061 0,1917 
LOJ 308 g/s 0,0917 2,8931 

Tvartas Nr. 1-4 605 
Amoniakas 134 g/s 0,0117 0,3689 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0061 0,1917 
LOJ 308 g/s 0,0917 2,8931 

Tiršto mėšlo 
aikštelė Nr. 5-1 606 Amoniakas 134 g/s 0,0034 0,1073 

Tiršto mėšlo 
aikštelė Nr. 5-2 607 Amoniakas 134 g/s 0,0034 0,1073 

Tiršto mėšlo 
aikštelė Nr. 5-3 608 Amoniakas 134 g/s 0,0025 0,0792 

Srutų rezervuaras 
Nr. 6-1 609 Amoniakas 134 g/s 0,0085 0,2689 

http://www.dge-group.lt/
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1.3 Aplinkos oro teršal  pažemio koncentracijos skaičiavimo rezultatai 
 

Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo 
programinę rangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Programos 
galimybės leidžia vertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškiniai, linijiniai, 
plotiniai, t riniai) išskiriamų teršalų koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus, 
simuliuoti iš taršos šaltinių išskiriančių teršalų sklaidos scenarijus. „AERMOD View“ modelis 
taip pat taikomas oro kokybei kontroliuoti, o jo algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, 
turbulencijos ir temperat ros vertikaliems profiliams, vietovės tipams vertinti, bei valandos 
vidurkių koncentracijoms (1-24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, todėl naudojami artimiausių 
meteorologijos stočių matavimo realiame laike duomenys. AERMOD View modelis yra 
trauktas  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų 

vertinti poveik  aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai palyginami tiek su Europos Sąjungos 
reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis 
koncentracijos vertėmis.  

Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę taką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo 
naudojami Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) pateikta penkerių metų 
(2010-01-01–2014-12-31) Šiaulių meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė 
teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas 
išmatuoti meteorologiniai elementai: oro temperat ra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-
360°),  debesuotumas (balais), kritulių kiekis (mm). LHMT pažyma pateikiama Priede Nr. 3: 
„Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas“. 

Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo 
duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos kinės veiklos poveikiui aplinkos 
orui vertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. 
sakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimų modelių, foninio aplinkos oro 

užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo kinės veiklos poveikiui 
aplinkos orui vertinti“ ir Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo kinės veiklos 
poveikiui aplinkos orui vertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agent ros 
direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. sakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo 
duomenų naudojimo kinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti rekomendacijų 
patvirtinimo“ reikalavimais, skaičiuojant planuojamos kinės veiklos metu išsiskiriančių 
aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijas, naudojami greta esančių monių (2 km spinduliu) 
aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenys 
pridedant Šiaulių regiono santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų 
vidutinių metinių koncentracijų vertes, kurios skelbiamos Aplinkos apsaugos interneto 
svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“. Greta 
planuojamos kinės veiklos sklypo esamų ir planuojamų monių oro taršos šaltinių  
(2 km spinduliu) nėra. Artimiausia monė AB „Klovainių skalda“ yra nutolusi nuo 
planuojamos kinės veiklos objekto daugiau nei 2 km atstumu, todėl oro taršos sklaidos 
skaičiavimams naudojamos tik Šiaulių regiono santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių 
aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės. 
 

Aplinkos apsaugos agent ros išduotas aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštas  
Nr. (16.6)-A4-7659) (2015-07-14) pateiktas Priede Nr. 4: „Aplinkos teršalų foninės 
koncentracijos“. 

Oro teršalų sklaidos skaičiavimui naudotos 2017 metų Šiaulių regiono santykinai švarių 
Lietuvos kaimiškųjų vietovių koncentracijos: 

http://www.dge-group.lt/
http://gamta.lt/
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 Anglies monoksidas (CO) – 190,0 µg/m3; 

 Azoto dioksidas (NO2) – 4,8 µg/m3; 

 Sieros dioksidas (SO2) – 2,1 µg/m3; 

 Kietosios dalelės (KD10) – 9,4 µg/m3; 

 Kietosios dalelės (KD2,5) – 7,3 µg/m3. 

Suskaičiuotos pagrindinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo 
laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos 
Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų sakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro 
užterštumo normų nustatymo”(Žin., 2010, Nr.82-4364). Specifinių aplinkos oro teršalų 
(amoniako) pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo 
vertėmis, nustatytomis 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos 
apsaugos ministrų sakymu Nr. 471/582 ,,Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 
Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 
nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo” (Žin., 
2000, Nr. 100-3185).  

Skaičiuojamų pagrindinių aplinkos oro teršalų: anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), 
sieros dioksido (SO2) ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) koncentracijų ribinės vertės, nustatytos 
žmonių sveikatos apsaugai, pateiktos 9-oje lentelėje, o skaičiuojamo specifinio aplinkos oro 
teršalo amoniako (NH3), ribojamo pagal nacionalinius kriterijus, ribinė vertė pateikta 10-oje 
lentelėje. 

9 lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai 

 
Teršalo pavadinimas Ribin  vert  (RV), nustatyta žmoni  sveikatos apsaugai 

1 valandos 8 val. vidurkis 24 valand  Metin  

Anglies monoksidas (CO)  10 mg/m3   

Azoto dioksidas (NO2) 200 µg/m3 - - 40 µg/m3 

Kietosios dalelės (KD10) - - 50 µg/m3 40 µg/m3 

Kietosios dalelės (KD2,5) - - - 25 µg/m3 

Sieros dioksidas (SO2) 350 µg/m3 – 125 µg/m3 – 

 

10 lentelė. Teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės 

Teršalo pavadinimas 
Ribin  aplinkos oro užterštumo vert , mg/m3

 

1 val. 98,5 procentilio Vidutin  24 val. 
Amoniakas (NH3) 0,2 0,04 

Pastaba. kinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimui taikoma 1 val. 98,5 procentilio (pusės valandos) ribinės vertės, o 
teršalams, kuriems pusės valandos ribinės vertės nenustatytos, taikomos vidutinės paros ribinės vertės. 

 
Apibendrintos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios vertės pateikiamos 11-
oje lentelėje. 
 

 

 

 

http://www.dge-group.lt/
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11 lentelė. Suskaičiuotos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos.   

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, 
skaičiuojamas procentilis 

Maks. koncentracija be 
fono 

Maks. koncentracija su 
fonu 

µg/m3 RV dalis, % µg/m3 RV dalis, % 

Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio 0,1 0,001 190,1 1,9 

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio 1,5 0,7 6,3 3,1 

Azoto dioksidas vidutinė metinė 0,1 0,2 4,9 12,2 

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė 0,4 1,0 9,8 24,5 

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio 0,8 1,6 10,1 20,2 

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė 0,2 0,8 7,5 30,0 

Sieros dioksidas 1 val. 99,7 procentilio 1,6 0,5 3,7 1,1 

Sieros dioksidas 24 val. 99,2 procentilio 0,6 0,5 2,7 2,2 

Amoniakas 1 val. 98,5 procentilio 12,6 6,3 - - 

 

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies 
monoksido koncentracija be fono siekia 0,1 µg/m3 (0,001 %  ribinės vertės (toliau - Rv)), 
vertinus foną – 190,1 µg/m3 (1,9 % Rv) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos 

apsaugai.  

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija 
be fono 0,1 µg/m3 (0,2 % Rv), vertinus foną – 4,9 µg/m3 (12,2 % Rv) ir neviršija ribinės vertės, 
nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido 
koncentracija be fono siekia 1,5 µg/m3 (0,7 % Rv), o vertinus foną – 6,3 µg/m3 (3,1 % Rv) ir 
neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. 

Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 
be fono siekia 0,4 µg/m3 (1,0 % Rv), su fonu – 9,8 µg/m3 (24,5 % Rv). Prognozuojama, kad 
vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. Didžiausia 24 
val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 0,8 µg/m3 (1,6 % Rv), o su 
fonu – 10,1 µg/m3 (20,2 % Rv). Prognozuojama, kad kietųjų dalelių (KD10) 24 val. 90,4 
procentilio koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 
be fono siekia 0,2 µg/m3 (0,8 % Rv), o su fonu – 7,5 µg/m3 (30,0 % Rv). Prognozuojama, kad 
kietųjų dalelių (KD2,5) vidutinė metinė koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 

Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido 
koncentracija be fono – 1,6 µg/m3 (0,5 % Rv), o su fonu – 3,7 µg/m3 (1,1 % Rv). Didžiausia 
24 val. 99,2 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono – 0,6 µg/m3 (0,5 % Rv), su fonu 
– 2,7 µg/m3 (2,2 % Rv). Prognozuojama, kad anglies monoksido koncentracija neviršys 
nustatytos ribinės vertės. 

Amoniakas (NH3). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono yra 
12,6 µg/m3 (6,3 % Rv). Prognozuojama, kad amoniako koncentracija neviršys nustatytos 
ribinės vertės. 

Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti Priede Nr. 1:  
„Oro taršos sklaidos žemėlapiai“. Oro taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis – 50 m, 

http://www.dge-group.lt/
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receptorių skaičius –  500. Oro taršos sklaidos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m 
aukštyje. Oro taršos sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą.  

1.4 Išvados 
 

Prognozuojama, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2),  
kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ir amoniako (NH3) koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu 
UAB „Šiaurės bulius“ planuojamo mėsinių galvijų komplekso Pakruojo r. sav., Klovainiai 
aplinkos ore bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršys aplinkos oro užterštumo 
normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos 
ministrų sakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo” ir 2000 m 
spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų sakymu Nr. 471/582 
,,Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir 
teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių 
aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo”.  

2 Kvapo taršos vertinimas 
 

Planuojamos kinės veiklos objekto teritorijoje kvapų emisija galima iš galvijų tvartų, tiršto 
mėšlo laikymo aikštelių, srutų rezervuaro bei silosinių. Aplinkos oro taršos šaltinių, iš kurių 
išsiskirs kvapai, fiziniai parametrai pateikti oro taršos vertinimo skyriaus 7-oje lentelėje. 

2.1 Kvapo taršos šaltiniai 
 

Planuojamos kinės veiklos objekto teritorijoje planuojama 16 neorganizuotų o.t.š., iš kurių  
aplinkos orą išsiskirs kvapai: 

 Neorganizuotas o.t.š. Nr. 601 – esamas tvartas Nr. 1. Iš tvarto išsiskirs 447,1 OUE/s; 

 Neorganizuoti o.t.š. Nr. 602, Nr. 603, Nr. 604 ir Nr. 605 – planuojami tvartai Nr. 1-1, 
Nr. 1-2, Nr. 1-3 ir Nr. 1-4. Iš tvartų išsiskirs 302,6 OUE/s; 

 Neorganizuoti o.t.š. Nr. 606, Nr. 607 ir Nr. 608 – esama ir planuojamos mėšlo laikymo 
aikštelės Nr. 5-1, Nr. 5-2 ir Nr. 5-3. Iš mėšlo laikymo aikštelės Nr. 5-1 išsiskirs 277,5 
OUE/s, iš aikštelės Nr. 5-2 išsiskirs 294,0 OUE/s, o iš aikštelės  Nr. 5-3 išsiskirs  
70,9 OUE/s; 

 Neorganizuotas o.t.š. Nr. 609 – srutų rezervuaras Nr. 6-1. Iš rezervuaro išsiskirs  
307,5 OUE/s; 

 Neorganizuoti o.t.š. Nr. 610, Nr. 611, Nr. 612, Nr. 613, Nr. 614, Nr. 615 ir Nr. 615 – 
silosinės Nr. 4-1, Nr. 4-2, Nr. 4-3, Nr. 4-4, Nr. 4-5, Nr. 4-6 ir Nr. 4-7. Iš silosinių 
išsiskirs 1000,0 OUE/s. 

2.2 Kvapo emisijos skaičiavimas 
 

Kvapo emisija iš galvijų tvartų, tiršto mėšlo aikštelių ir rezervuaro apskaičiuota vadovaujantis 
Ž  TPT 01:2009 „Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklės“ 197 punktu, kuriame 
pateiktos kvapo emisijos vertės. 

 Vienas sąlyginis gyvulys išskiria 17 OUE/s; 

 Nuo mėšlidėje laikomo mėšlo paviršiaus išsiskiria 7-10 OUE/(m2/s). 

Kvapo emisijos skaičiavimo rezultatai iš galvijų tvartų pateikti 12-oje lentelėje. 

http://www.dge-group.lt/
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12 lentelė. Kvapo emisija iš galvijų tvartų 

Teršal  
išsiskyrimo 

šaltinis 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 
Galvij  grup s Galvij  

skaičius, vnt. SG, vnt. 
Kvapo emisija 

atskiroms galvij  
grup ms, OUE/s 

Bendra kvapo 
emisija iš taršos 
šaltinio, OUE/s 

Tvartas  
Nr. 1 601 

Galvijai 6-12 
mėn. 164 41 697,0 

4471,0 
Galvijai 12-18 
mėn. 158 111 1887,0 

Galvijai 18-24 
mėn. 158 111 1887,0 

Tvartas  
Nr. 1-1 602 

Galvijai 6-12 
mėn. 111 28 476,0 

3026,0 
Galvijai 12-18 
mėn. 107 75 1275,0 

Galvijai 18-24 
mėn. 107 75 1275,0 

Tvartas  
Nr. 1-2 603 

Galvijai 6-12 
mėn. 111 28 476,0 

3026,0 
Galvijai 12-18 
mėn. 107 75 1275,0 

Galvijai 18-24 
mėn. 107 75 1275,0 

Tvartas  
Nr. 1-3 604 

Galvijai 6-12 
mėn. 111 28 476,0 

3026,0 
Galvijai 12-18 
mėn. 107 75 1275,0 

Galvijai 18-24 
mėn. 107 75 1275,0 

Tvartas  
Nr. 1-4 605 

Galvijai 6-12 
mėn. 111 28 476,0 

3026,0 
Galvijai 12-18 
mėn. 107 75 1275,0 

Galvijai 18-24 
mėn. 107 75 1275,0 

 

Planuojamos kinės veiklos objekte numatyta naudoti probiotiką „ProbioStopOdor“, „SCD 
Odor Away“ ar kitą analogiško efektyvumo biologinę kvapo mažinimo priemonę. Pagal 
Lietuvos Respublikos žemės kio ministerijos parengtą projektą „Pažangių biotechnologinių 
kompozicijų ir nat ralių preparatų naudojimas naminių gyv nų (karvių, kiaulių, paukščių ir 
žvėrelių) auginimui“ Nr. 1PM-PV-12-1-012571-PR001 probiotinės kompozicijos „SCD Odor 
Away“ naudojimas leidžia daugiau kaip 90 % sumažinti nemalonius kvapus. Atliekant kvapo 
emisijos skaičiavimus iš galvijų laikymo tvartų, mėšlo laikymo aikštelių ir srutų rezervuaro, 
vertintas ir kvapo emisijos sumažėjimas dėl probiotiko naudojimo. 

Kvapo emisijos skaičiavimo rezultatai iš galvijų tvartų, vertinus taršos mažinimo priemones, 
pateikti 13-oje lentelėje. 
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13 lentelė. Kvapo emisija iš galvijų tvartų, įvertinus taršos mažinimo priemones 

Teršal  
išsiskyrimo 

šaltinis 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 
Galvij  grup s Galvij  

skaičius, vnt. SG, vnt. 
Kvapo emisija 

atskiroms galvij  
grup ms, OUE/s 

Bendra kvapo 
emisija iš taršos 
šaltinio, OUE/s 

Tvartas  
Nr. 1 601 

Galvijai 6-12 
mėn. 164 41 69,7 

447,1 
Galvijai 12-18 
mėn. 158 111 188,7 

Galvijai 18-24 
mėn. 158 111 188,7 

Tvartas  
Nr. 1-1 602 

Galvijai 6-12 
mėn. 111 28 47,6 

302,6 
Galvijai 12-18 
mėn. 107 75 127,5 

Galvijai 18-24 
mėn. 107 75 127,5 

Tvartas  
Nr. 1-2 603 

Galvijai 6-12 
mėn. 111 28 47,6 

302,6 
Galvijai 12-18 
mėn. 107 75 127,5 

Galvijai 18-24 
mėn. 107 75 127,5 

Tvartas  
Nr. 1-3 604 

Galvijai 6-12 
mėn. 111 28 47,6 

302,6 
Galvijai 12-18 
mėn. 107 75 127,5 

Galvijai 18-24 
mėn. 107 75 127,5 

Tvartas  
Nr. 1-4 605 

Galvijai 6-12 
mėn. 111 28 47,6 

302,6 
Galvijai 12-18 
mėn. 107 75 127,5 

Galvijai 18-24 
mėn. 107 75 127,5 

 

Skaičiavimuose priimta, kad nuo tiršto mėšlo laikymo aikštelių ir srutų rezervuaro išsiskirs 
didžiausia galima 10 OUE/(m2/s) emisija. Ant skysto mėšlo paviršiaus srutų rezervuare 
nat raliai formuojasi pluta, kuri taip pat sumažina kvapo išsiskyrimą. Pagal minėtą metodiką 
dėl nat ralios plutos kvapo emisija sumažėja 10-90%. Priimta, kad kvapo emisija iš srutų 
rezervuaro sumažės 50%. 

Kvapo emisijos skaičiavimo rezultatai nuo tiršto mėšlo laikymo aikštelių ir srutų rezervuaro 
pateikti 14-oje lentelėje. 

14 lentelė. Kvapo emisija iš tiršto mėšlo aikštelių ir srutų rezervuaro 

Teršal  išsiskyrimo šaltinis Taršos 
šaltinio Nr. 

Taršos šaltinio 
plotas,  

m2 

Kvapo emisijos 
faktorius,  

OUE/(m2/s) 

Bendra kvapo emisija 
iš taršos šaltinio, 

OUE/s 

Tiršto mėšlo aikštelė Nr. 5-1 606 1850 10,0 18500,0 

Tiršto mėšlo aikštelė Nr. 5-2 607 1960 10,0 19600,0 

Tiršto mėšlo aikštelė Nr. 5-3 608 473 10,0 4730,0 

Srutų rezervuaras Nr. 6-1 609 615 10,0 3075,0 
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Papildomam amoniako emisijos ir kvapo mažinimui, tiršto mėšlo kaupus planuojama dengti 
0,2 m šiaudų sluoksniu. Pagal „Compilation file of literature relating to storage covers“ 
metodiką, šiaudų danga kvapo emisiją sumažina 40-90 %. Skaičiavimuose priimta, kad dėl 
šiaudų sluoksnio, kvapo emisija iš mėšlo laikymo aikštelių sumažės 85 %.  

Taip pat skaičiavimuose vertinta, kad naudojant probiotiką „ProbioStopOdor“, „SCD Odor 
Away“ ar kitą analogiško efektyvumo biologinę kvapo mažinimo priemonę, kvapo emisija iš 
mėšlo laikymo aikštelių ir srutų rezervuaro sumažėja 90 %. 

Kvapo emisijos skaičiavimo rezultatai nuo tiršto mėšlo laikymo aikštelių ir srutų rezervuaro, 
vertinus taršos mažinimo priemones, pateikti 15-oje lentelėje. 

15 lentelė. Kvapo emisija iš tiršto mėšlo aikštelių ir srutų rezervuaro, įvertinus taršos mažinimo 
priemones 

Teršal  išsiskyrimo šaltinis Taršos 
šaltinio Nr. 

Taršos šaltinio 
plotas,  

m2 

Kvapo emisijos 
faktorius,  

OUE/(m2/s) 

Bendra kvapo emisija 
iš taršos šaltinio, 

OUE/s 

Tiršto mėšlo aikštelė Nr. 5-1 606 1850 10,0 277,5 

Tiršto mėšlo aikštelė Nr. 5-2 607 1960 10,0 294,0 

Tiršto mėšlo aikštelė Nr. 5-3 608 473 10,0 70,9 

Srutų rezervuaras Nr. 6-1 609 615 10,0 307,5 

 

Bendra  aplinkos orą išmetama kvapo emisija, netaikant taršos mažinimo priemonių, sudarytų 
62480 OUE/s. gyvendinus numatytas taršos mažinimo priemones, kvapo emisija  aplinkos orą 
bus 2607,4 OUE/s, t. y. 59872,6 OUE/s mažiau.   

Kvapo emisija iš silosinių apskaičiuota vadovaujantis „Odour and Air Quality Assessment 
Surrey Hill Energy Anaerobic Digestion Plant” metodika, kurioje pateikta kvapo emisijos 
vertė. 

 Kvapo emisija nuo atidengto silosinės ploto – 20 OUE/(m2/s). 

Kvapo emisijos skaičiavimo rezultatai iš silosinių pateikti 16-oje lentelėje. Skaičiavimuose 
priimta, kad vienu metu bus atidengta tik viena silosinė, o atidengtos dalies plotas 50 m2. Viena 
silosinė bus naudojama vidutiniškai 52 dienas, o vėliau pradedama naudoti kita silosinė. 
Skaičiavimuose priimta, kad vienos silosinės atidengtos dalies plotas bus atidengtas visą parą. 

16 lentelė. Kvapo emisija iš silosinių 

Teršal  išsiskyrimo 
šaltinis 

Taršos šaltinio 
Nr. 

Taršos šaltinio plotas,  
m2 

Bendra kvapo emisija iš taršos 
šaltinio, OUE/s 

Silosinė Nr. 4-1 610 50,0 1000,0 

Silosinė Nr. 4-2 611 50,0 1000,0 

Silosinė Nr. 4-3 612 50,0 1000,0 

Silosinė Nr. 4-4 613 50,0 1000,0 

Silosinė Nr. 4-5 614 50,0 1000,0 

Silosinė Nr. 4-6 615 50,0 1000,0 

Silosinė Nr. 4-7 616 50,0 1000,0 
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2.3 Kvapo pažemio koncentracijos skaičiavimo rezultatai 
 

Kvapo sklaidos skaičiavimai atliekami naudojant „AERMOD View“ matematinio 
modeliavimo programinė ranga, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). 
Programos galimybės leidžia vertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių išskiriamų 
teršalų koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus, simuliuoti iš taršos šaltinių 
išskiriančių kvapų sklaidos scenarijus. Modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek vienos, tiek 
kelių medžiagų susidariusią kvapo koncentraciją, bei naudoti teršalų išsiskyrimo šaltiniuose 
kvapo koncentracijos nustatymo tyrimais vertintą kvapo koncentraciją. 

AERMOD View programa skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, 
pritaikant 98,0 procentil . Gauti rezultatai lyginami su HN 121:2010 nurodyta kvapo 
koncentracijos ribine verte - 8 OUE/m3. 

Kvapo sklaidos skaičiavimams naudojama LHMT pateikta penkerių metų (2010-01-01– 
2014-12-31) Šiaulių meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų 
skaičiavimo modeliams. 

Apibendrinti kvapo skaidos skaičiavimo rezultatai prie planuojamos kinės veiklos objekto 
sklypo ribų ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje pateikti 17-oje ir 18-oje lentelėse. 
17 lentelė. Suskaičiuota kvapo koncentracija ties planuojamos kinės veiklos objekto sklypo ribomis 

Kvapo koncentracijos vertinimo vieta / sklypo riba Suskaičiuota kvapo koncentracija, OUE/m3 

Šiaurinė sklypo riba 0,7-0,4 

Rytinė sklypo riba 0,4-0,8 

Pietinė sklypo riba 0,3-1,0 

Vakarinė sklypo riba 0,4-0,7 

Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija, kuri gauta planuojamos kinės veiklos objekto 
sklypo ribose, sudaro 4,8 OUE/m3 ir neviršija HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės 
vertės. Ties kinės veiklos objekto sklypo ribomis kvapo koncentracija sudaro 0,3-1,0 OUE/m3. 

18 lentelė. Suskaičiuota kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

Kvapo koncentracijos vertinimo vieta / adresas Suskaičiuota kvapo koncentracija, OUE/m3 

Linkuvos g. Nr. 38 0,1 
Linkuvos g. Nr. 40 0,1 

Linkuvos g. Nr. 42 0,1 

Linkuvos g. Nr. 43 0,2 

Linkuvos g. Nr. 44 0,1 

Linkuvos g. Nr. 46 0,2 

Suskaičiuota kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija 0,2 
OUE/m3 (HN 121:2010 nustatyta 8,0 OUE/m3 ribinė vertė). Dėl UAB „Šiaurės bulius“ 
planuojamo mėsinių galvijų auginimo, naudojant amoniako ir kvapus mažinančias priemones 
komplekse, kvapas gyvenamojoje aplinkoje nebus jaučiamas.  

Kvapo sklaidos žemėlapis pateiktas Priede Nr. 2: „Kvapo sklaidos žemėlapis“. Kvapo sklaidai 
naudotas žingsnio dydis – 50, receptorių skaičius – 500. Sklaidos modeliavimas atliktas 
pažemio ore 1,5 m aukštyje. Kvapo sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą. 
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Išvados: 

 Prognozuojama, kad kvapo koncentracija ties UAB „Šiaurės bulius“ planuojamo 
mėsinių galvijų komplekso sklypų ribomis sudarys 0,3-1,0 OUE/m3 ir neviršys HN 
121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės.  

 Prognozuojama, kad dėl UAB „Šiaurės bulius“ planuojamo mėsinių galvijų auginimo, 
naudojant amoniako ir kvapus mažinančias priemones, kvapo koncentracija 
artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršys 0,2 OUE/m3, todėl kvapas 
gyvenamojoje aplinkoje nebus jaučiamas.  

http://www.dge-group.lt/


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1: Oro taršos sklaidos žem lapiai



 

 

    



 

 

   
 



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 2: Kvapo sklaidos žem lapis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 3: Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 4: Aplinkos teršal  fonin s koncentracijos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 PRIEDAS. „PROBIOSTOPODOR“ GAMINTOJO 
DEKLARACIJA. PROBIOTINIŲ KOMPOZICIJŲ 
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 





                                                        
 
Daugiau nei kvapo naikiklis! 
ProbioStopOdor yra visiškai natūralus biologinis kvapo naikiklis su efektyviais mikroorganizmais, 
antioksidantais ir enzimais, kurie slopina kvapą. ProbioStopOdor yra ekologiškas produktas, itin 
veiksmingai slopinantis kvapus gyvulių aptvaruose, paukštidėse, atliekų tvarkymo bei 
kompostavimo vietose, nuotekų dumblų saugojimo vietose, taip pat gali būti naudojamas kovoti su 
buitiniais kvapais, pavyzdžiui virtuvės ir kitų atliekų, dūmų ar naminių gyvūnų skleidžiamais 
kvapais. 
ProbioStopOdor gaminamas natūralaus fermentavimo būdu, panaudojant naudingus probiotinius 
mikroorganizmus, skatinant natūraliai susiformuojančių naudingųjų mikrobų augimą. 
ProbioStopOdor yra gyvas probiotinis produktas, kurio sudėtyje yra padidintas kiekis fototropinių 
bakterijų, dar žinomų kaip purpurinės ne sieros bakterijos (PNSB). Šios bakterijos turi stiprias 
antioksidacines, antientropines ir intoksikaciją šalinančias savybes, kurios mažina tam tikrų toksinų, 
nuodingųjų dujų bei kvapų lygius (sieros vandenilio, amoniako, merkaptanų ir kitų organinių 
junginių). 
 
Kaip ProbioStopOdor padeda sumažinti kvapą: 
ProbioStopOdor mažina ne blogą kvapą, o naikiną jo atsiradimo priežastis. Atliekų apdorojimo, 
nuotekų dumblų apdorojimo ir saugojimo vietose, naminių gyvulių ir paukščių laikymo vietose 
tvyrantys blogi kvapai sukeliami didelių amoniako, sieros vandenilio ir merkaptanų koncentracijų. 
Naudingieji mikroorganizmai sukuria nepalankią terpę kvapus sukeliančių patogeninių 
mikroorganizmų dauginimuisi. ProbioStopOdor padės slopinti kvapą ir sumažins musių kiek  
atliekų apdorojimo, nuotekų dumblų saugojimo bei naminių gyvulių ir paukščių laikymo vietose. 
Papurškus preparato reikiamose vietose, blogas kvapas bus iškart nuslopintas. 
 
ProbioStopOdor nauda: 
• draugiškas aplinkai; 
• sumažina kvapą iki 96%; 
• skatina biologinės degradacijos procesą; 
• šalina nemalonių kvapų atsiradimo priežastis; 
• ekonomiškas; 
• kontroliuoja patogeninių mikroorganizmų plitimą. 
 

ProbioStopOdor mažina kvapų atsiradimą: 
• gyvulininkystės ūkiuose (karvių, arklių, naminių paukščių, kiaulių, kailinių žvėrelių); 
• atliekų tvarkymo monėse; 
• nuotekų valymo renginiuose; 
• nuotekų dumblų saugojimo vietose; 
• namų ūkiuose (naminių gyvūnų kvapai, dūmai, pelėsiai). 
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ProbioStopOdor turi būti skiedžiamas vandeniu, kad aktyvuoti mikroorganizmus. Patariama 
naudoti purškimo rangą. pilkite nurodytą kiek  ProbioStopOdor  švarų purškimo indą ir 
praskieskite švariu nechloruotu vandeniu, kaip nurodyta instrukcijoje. Gerai uždarykite originalią 
ProbioStopOdor pakuotę, kad išsaugoti likusio produkto efektyvumą. Sunaudokite praskiestą kiek  
per 2-4 dienas.  
ProbioStopOdor yra koncentruotas produktas ir turi būti naudojamas kaip nurodyta. Prieš naudojant 
ant šviesių audinių atlikite spalvos pasikeitimo testą. 
ProbioStopOdor gaminamas natūralios fermentacijos būdu, todėl per laiką jame gali atsirasti 
nuosėdų ar plūduriuojančių medžiagų. Tai neturi takos produkto efektyvumui ir saugumui. 
Laikykite 5o – 50oC temperatūroje vengiant tiesioginių saulės spindulių. 

ProbioStopOdor naudojimo vadovas: 
Panaudojimo sritis Skiedimo santykis 

(probiotikai : vanduo) 
Kaip naudoti 

Mėšlo kauptuvai, išvietės 1 : 100 Purkšti kas savaitę, kas mėnes  arba 
pagal poreik . 

Gyvulininkystės fermos 1 : 300 Purkšti kartą per savaitę arba pagal 
poreik  

Skystos ir kietos atliekos 1 :500-1000 Naudoti kas savaitę, kas mėnes  arba 
pagal poreik , Geresniam rezultatui 
laikyti uždengtą. 

Biologiškai skaidžių atliekų, 
tame tarpe maisto atliekų, 
kompostavimas 

1 : 500 Supurkšti komposto kaupą prieš ir po 
vartymo 

Kiemo/sodo kompostas 1 : 300 Sudrėkinkite kompostą probiotinių 
tirpalu. Vartyti nebūtina. Uždengus 
rezultatas bus geresnis. Supurkšti kas 
mėnes . 

Kvapų šalinimas dumblo  
kaupimo aikštelėse 

1 : 500-1000 Apdorojamas (apipurškiamas) dumblo 
kaupimo aikštelės paviršius. Esant 
galimybei, vedamas  dumblo masę. 1 
m2 dumblo kaupimo aikštelės plotui 
reikia 2 ml koncentruoto preparato 
ProbioStopOdor. Priklausomai nuo oro 
temperatūros dumblo papaviršius 
apdorojamas 1 kartą per savaitę arba 
kas 2 savaites. 

Naminių paukščių gardai 1 : 100 Purkšti kartą per savaitę arba pagal 
poreik . 

Šiukšlių dėžės 1 : 100-500 Išpurkšti šiukšlių dėžės vidinę pusę 
arba išvalykite drėgnu skudurėliu. Jei 
reikia apipurkškite plotą aplink 
šiukšlių dėžę. 

Naminių gyvūnų kvapas 1 :100-300 Išpurkšti tirpalą ant grindų, sienų ir 
kitų paviršių. Kartoti pagal poreik . 

1:100 = 100ml ProbioStopOdor : 10 l vandens 
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1. ĮVADAS 
Antibiotikai jau nuo 1950 m. naudojami kaip gyvuli  terapiniai agentai ir augimo stimuliatoriai. 
Nuo tada m  augti ir susir pinimas, kad did jantis antibiotik  naudojimas augimui stimuliuoti daro 
taką pripratimui prie antibiotik  ir bakterij  atsparumo susidarymui. Tai apsunkino antibiotik , 

kaip augimo stimuliatori , panaudojimo galimybes, kadangi juos ilgai naudojant maž ja tos pačios 
doz s efektyvumas, reikia didinti duodamą kiek , kas ekonomiškai yra nenaudinga ir neefektyvu. Iš 
gyvulio, kuriam auginti naudoti antibiotikai, gaunamas nekokybiškas, neekologiškas produktas. Jau 
1969 metais SWANN komitetas (Anglija) sutrumpino antibiotik , naudojam  kaip augimo 
stimuliatori , sąrašą, išskyrus antibiotikus ligai gydyti. Nuo tada antibiotikai ir kiti cheminiai pašar  
priedai yra naudojami gyvulininkyst je kaip augimo stimuliatoriai. Tačiau pastaruoju metu maisto 
pried  kaip stimuliatori  vartojimas n ra skatinamas, o SWANN komitetas skelbia „anti-pried “ 
politiką. vairiose šalyse plinta m sos, išaugintos nenaudojant antibiotik, pardavimas.  
Šiuo metu pasireiškia prieštaringa reakcija ir  gydom j  antibiotik , kurie trikdo žarnyno veiklą,  
naudojimą. Kai konkretus susirgimas gydomas antibiotikus naudojant oraliniu bdu, per skrand, 
neigiamas antibiotik poveikis žarnyno florai gali išlikti ir pabaigus gydymo kursą. Nustojus 
naudoti antibiotikus kaip augimo stimuliatorius, susir pinimas d l šalutinio j  poveikio efekto 
privert  gamintojus ir vartotojus ieškoti alternatyv . Probiotikai laikomi ta medžiaga, kuri gali 
užpildyti šią spragą. Nemaža dalis ki  ir kinink  jau naudoja probiotines kompozicijas vietoje 
antibiotik . 
Apsaugin  flora, kuri sitvirtina žarnyne, yra labai stabili, tačiau takos jai gali turti kai kurie 
mitybos ir aplinkos veiksniai. Laukin je gamtoje gyv n  jauniklis tiesioginiu ar netiesioginiu b du 
gauna mikroflorą iš supančios aplinkos, dažniausiai iš motinos. Tačiau šiuolaikiniai gyvuli  
auginimo ir jaunikli  prieži ros metodai dažnai apriboja jaunikli prieigą prie motinos ir neleidžia 
jiems gyti pilno mikroorganizm komplekto. Viščiuk  broileriai – geras šio reiškinio pavyzdys. 
Kiaušinis pašalinamas iš mamos ir perinamas švariame inkubatoriuje. N ra tiesioginio kontakto su 
višta ir viščiukas kontaktuoja tik su inkubatoriaus aplinka. Žinduoli  atskyrimas yra ne visiškas, bet 
pastebima tendencija, ypač žmogaus atveju, jog d l higienos ir dezinfekavimo priemoni  naudojimo 
sumaž ja bakterij  perdavimas iš mamos naujagimiui. Šiuo atveju besaik  higiena neleidžia gyti 
apsaugins floros, o geriamieji antibiotikai slopina apsaugin s floros veiklą net po to, kai ji buvo 
gauta. Dažnas šalutinis gydymo antibiotikais poveikis yra viduriavimas. Pseudomembraninis kolitas 
beveik visada yra susijęs su antibiotik  vartojimu per burną. Kita nemaloni gydymo antibiotikais 
pasekm  – Candida infekcija. 
Žodis „probiotikas“ apib dinimas kaip „organizmai ir medžiagos, kurios prisideda prie žarnyno 
mikrobin s pusiausvyros“. Dar š  apibr žimą b t  galima apib dinti taip: „gyvi mikrobiniai 
maitinimo priedai, kurie efektyviai daro taką gyv no žarnyno mikrobiniam balansui.“ 
Japonijos mokslininkas prof. Terua Higo jau prieš tris dešimtmečius susistemino nat ralius 
mikroorganizmus, darančius teigiamą poveik  žmoni , gyv n , paukšči  ir kit  sveikatai, 
gerinančius virškinamojo trakto mikrobinę sud t . Sukurta visa eil  mikrobiologini  preparat , 
skirt  naudoti žmogaus ir gyv n  sveikatinimui, produkt , patalp , rangos higienizavimui, 
nemaloni  kvap  šalinimui bei prevencijai ir t.t. Tai daugiausia pieno r gšties bakterijos pvz., 
Lactobacillus acidophillus, L. bulgaricus, L. casie, L. fermentum, L. Plantarum Streptococcus 
thermophilus, vairi  kamien  miel s, pvz. Saccharomyces serevisiae, fotosintetin s bakterijos, 
tokios kaip Rhodopseudomonas palustris ir kitos naudingos bakterij  r šys.  
 
 
 



2. SCD PROBIOTINI  KOMPOZICIJ  TRUMPAS APRAŠYMAS 
 
Tradicin  žodžio "probiotinis" reikšm  siejama su žmoni  ir gyv n  maisto papildais, kurie yra 
masiškai gaminami, parduodami ir vartojami (pvz. Actimel, LactanoBio, salutis). Tačiau probiotik  
kompozicijos yra naudojamos žymiai plačiau. Per mokslini  10 met  trukusius tyrimus ir studijas 
prof. dr. Teruo Higa atrinko mokroorganizm  štamus, skirtus probiotini  produkt  gamybai - pieno 
r gšties bakterijas Lactobacillus acidophillus L. bulgaricus, L. casie, L. fermentum, L. Plantarum 
Streptococcus thermophilus, mieles Saccharomyces serevisiae, fotosintetines bakterijas 
Rhodopseudomonas palustris ir kitoas naudingas bakterij  r šis, tokias kaip Bacillus. Iš ši  ir kit  
mikroorganizm  sudaromos labai plačiai naudojamos kompozicijos. 

SCD probiotik  technologija remiasi pieno r gšties, fototropini  bakterij , maistini  mieli  ir kit  
nauding  mikroorganizm  kompozicij  sinergiška veikla (1 paveikslas).  
 
 

 
 1 pav. SCD probiotini  kompozicij  sinergiškos veiklos principas 
 
Ši  mikroorganizm  kompozicijos nukonkuruoja ir išstumia patogeninius žalingus 
mikroorganizmus. Be to, j  sinergiško metabolizmo produktai yra naudingi sveikatai bei turi 
antibakterini  savybi .  
Karvi , kiauli , paukšči  ir žv reli  sveikatinimui naudojama Jungtini  Amerikos Valstij  (JAV) 
firmos „SCD probiotics“ probiotin  kompozicija SCD Bio Livestock, o nemaloni  kvap  
prevencijai ir šalinimui – tos pačios kompanijos probiotin  kompozicija SCD Odor Away. 

SCD Bio Livestock - nat ralus koncentruotas ir konservuotas probiotinis produktas, skirtas 
gyvulininkystei, paukštininkystei, kailini  žv reli  auginimui, žuvininkystei. Produktas naudojamas 
kaip profilaktin  priemon  vis  gyv n  sveikatinimui, daugeliu atvej  pakeičia antibiotikus. SCD 
"Bio Livestock" yra patvirtintas Lietuvoje Vš  „Ekoagros“ ir pripažintas tinkamu ekologiniam 
ūkininkavimui. Probiotin  kompozicija netoksiška, biodegraduojanti, saugi žmon ms, gyv nams ir 
gamtai, neturinti savyje genetiškai modifikuot  medžiag . 



SCD Odor Away – nat ralus koncentruotas ir konservuotas probiotinis produktas, pasižymintis 
stipriomis redukcin mis, antioksidacin mis savyb mis, slopinantis patogenin s mikrofloros, t.y. 
sierą redukojanči  mikroorganizm  išskirianči  sieros vandenilio, amoniako, merkaptan  dujas, 
veiklą, savo veiklai sunaudojantis ir patogenin s mikrofloros metabolizmo produktus. Preparatas 
skirtas nemaloni  kvap  šalinimui ir prevencijai tvartuose, fermose, paukštynuose, nuotek  
valyklose, bioskaidži  atliek  susidarymo ir perdirbimo vietose, sąvartynuose, taip pat naudojamas 
biodegraduojanči  (biologiškai skaidži ) atliek  perdirbimui aerobiniais ir anaerobiniais metodais 
(bioduj  gamyboje ir kompostavime). 

  

3. NAT RALAUS PREPARATO ANTA FERMYU TRUMPAS APRAŠYMAS 

 

AntaFerm YU – nat ralus augalin s kilm s aromatinis preparatas, skirtas mažinti amoniako 
koncentraciją ore ir gerinti gyv n  išmat  kvapus. Preparatas, naudojamas kaip priedas prie pašar ,  
„suriša“ amoniaką ir gerina pašar  sisavinimą bei gyv n  laikymo uždarose patalpose sąlygas. 
Didel s amoniako koncentracijos patalpose gyv nams sukelia kv pavimo tak  ir kitas ligas, pvz., 
rinitą, d l amoniako maž ja gyv n  svorio prieaugis. Kiauli  fermose amoniako koncentracijai 
esant 25 ppm, vidutinis paros kiauli  svorio prieaugis maž ja 5 %, o jei amoniako koncentracija yra 
50 ppm - paros prieaugis maž ja net iki 12 %. 

 virškinamąj  traktą patekęs preparatas AntaFerm YU stabilizuoja žarnyno mikroflorą, o sumažintos  
amoniako koncentracijos leidžia geriau sisavinti maistines medžiagas. 
 
4. SCD PROBIOTINI  KOMPOZICIJ  SAUGOJIMAS 

  

SCD probiotin s kompozicijos koncentratas yra sudarytas iš mikroorganizm , kurie yra 
anabiozin je b kl je. Šią b klę sukelia žemas pH, (apie 3,5), mikroorganizmai laikomi 
anaerobin se sąlygose, t.y. visada hermetiškai uždaruose induose. SCD probiotin s kompozicijos 
turi b ti saugojamos hermetiškoje plastikin je taroje, nepraleidžiančioje ultravioletini  (UV) 
spinduli . Saugojimo ir transportavimo temperat ra - nuo +10 0C iki +35 0C. Saugojimo laikas - iki 
24 m n. nuo pagaminimo datos. Preparatą b tina saugoti nuo tiesiogini  saul s spinduli . 
 

5. PROBIOTINI  KOMPOZICIJ  PARUOŠIMAS DARBUI 
  

JAV firmos „SDCD probiotics“ probiotin s kompozicijos yra koncentruotos ir konservuotos, t.y. 
neaktyvios. prastai gyv n  sveikatinimui, nemaloni  kvap  šalinimui ir prevencijai naudojami 
probiotini  kompozicij  vandeniniai tirpalai. Probiotin s kompozicijos turi b ti skiedžiamos 
nechloruotu, chemiškai ir biologiškai neužterštu vandeniu. Skiedimui rekomenduojama naudoti 
plastikines arba ner dijančio plieno talpas. Optimali aplinkos temperat ra turi b ti nuo +15 iki +25 
0C. Probiotinę kompoziciją ir tirpalą reikia saugoti nuo tiesiogini  saul s spinduli .  
Rekomenduojama praskiesti vandeni  tik tok  probiotik  kiek , koks bus sunaudotas per 1 – 2 paras. 
Jei probiotini  kompozicij  skiedimui planuojate naudoti k dr  ar kit  vandens telkini  vanden , 
b tinai atlikyte vandens kokyb s tyrimą (chemin s ir mikrobiologin s sud ties tyrimus). 
Nekokybiškas vanduo sumažins probiotini  kompozicij  efektyvumą. 
 



6. I REKOMENDACIJA. PROBIOTIN S KOMPOZICIJOS SCD BIO LIVESTOCK 
NAUDOJIMAS KIAULI  AUGINIMUI 
 
Kiauli  sveikatinimui, pašar  sisavinimo pagerinimui, siekiant eliminuoti pašaruose susidarančias 
toksines medžiagas (mikotoksinus), vaist  naudojimo minimizavimui ar išvengimui, prevenciniam 
gyv n  organizm  stiprinimui, imunitetu pag st  lig  prevencijai reikalingas pastovus ar periodinis 
šiam tikslui skirt  probiotini  kompozicij  vedimas  gyv n  virškinamąj  traktą. 
Speciali  probiotini  kompozicij  vedimą  gyv n  virškinamąj  traktą galima atlikti probiotin mis 
kompozicijomis apdorojant pašarus arba vedant jas su geriamuoju vandeniu girdant kiaules.  
Viena iš plačiausiai paplitusi  probiotini  kompozicij , skirt  gyv n , taip pat ir kiauli , 
sveikatinimui, yra SCD BioLivestock. 
SCD BioLivestock naudojamas gyv n  sveikatinimui. Jis yra sugirdomas, vedant j   geriamąj  
vanden , praskiedus santykiu 1:1000, t.y. 1 litrui SCD Bio Livestock reikia 1000 litr  (1 m3) 
nechloruoto vandens. Pageidautina, kad vandens temperat ra b t  20 – 30 0C ir ne mažiau nei 10 
0C. 
Naudojant SCD Bio Livestock kaip priedą prie pašar , koncentruotas preparatas vedamas  pašarus 
neskiestas. Jei pašar  konsistencija (dr gnumas) yra nelimituojantis faktorius, prieš vedimą  
pašarus rekomenduotina koncentruotą preparatą praskiesti geriamuoju vandeniu santykiu 1 :10. 
Naudojant SCD Bio Livestock kaip priedą prie geriamojo vandens, probiotikai dozuojami santykiu 
1 : 1000, arba  1 m3 vandens supilamas 1 litras koncentruotos probiotin s kompozicijos.  
Norint panaudoti koncentruotą probiotinę kompoziciją ją b tina praskiesti vandeniu taip gaunant 
tirpalą, skirtą girdymui. Praskiedimui b tina naudoti tik nechloruotą (geriausiai geriamo vandens 
kokyb s) vanden . Tirpalo paruošimui negalima naudoti taros, matavimo talp  ar maišymo 
priemoni  iš geležies, nes šis produktas yra antioksidantas. Naudotini plastikiniai arba ner dijančio 
plieno indai. Skiedimui naudojamo vandens temperat ra neturi b ti mažesn  nei 10 0C. Praskiesti 
ir paruošti naudojimui probiotini  kompozicij  tirpalai turi b ti sunaudojami per 1 – 2 
paras. Aktyvuotuose tirpaluose po 2 par  maž ja mikroorganizm  skaičius ir taip jis praranda savo 
aktyvumą.  
Jei kiauli  auginimo komplekse sumontuotas centralizuotas vandens padavimas kiauli  girdymui,             
probiotin s kompozicijos SCD Bio Livestock vedimui  geriamąj  vanden  rekomenduojama 
naudoti dozatorius, pvz., Pranc zijos firmos “Dosatron International S.A.S.” arba Vokietijos firmos 
“Lubing Maschinenfabrik GmbH & Co KG ” dozatorius. Dozavimo ranga montuojama  geriamojo 
vandens padavimo sistemą kiauli  auginimo komplekso patalpose.  
 

7. II REKOMENDACIJA. PROBIOTIN S KOMPOZICIJOS SCD BIO LIVESTOCK 
NAUDOJIMAS NAMINI  PAUKŠČI  (VIŠT ) AUGINIMUI  

 

Paukšči  (višt , anči , kalakut  ir kt.) sveikatinimui, pašar  sisavinimo pagerinimui, siekiant 
eliminuoti pašaruose susidarančias toksines medžiagas (mikotoksinus), vaist  naudojimo 
minimizavimui ar išvengimui, prevenciniam gyv n  organizm  stiprinimui išvengiant imunitetini  
lig , reikalingas pastovus ar periodinis šiam tikslui skirt  probiotini  kompozicij  vedimas  
gyv n  virškinamąj  traktą. 
Speciali  probiotini  kompozicij  vedimą  gyv n  virškinamąj  traktą galima atlikti apdorojant 
pašarus probiotin mis kompozicijomis arba vedus jas su geriamuoju vandeniu (paukšči  
girdymas).  



Viena iš plačiausiai paplitusi  probiotik  kompozicij , skirt  gyv n , taip pat ir paukšči  (kalakut , 
višt , anči  ir t.t.) sveikatinimui, yra SCD BioLivestock. 
Preparatas, naudojamas paukšči  sveikatinimui, yra sugirdomas, vedant j   geriamąj  vanden , 
praskiedžiant santykiu 1:3000 - 1:5000, t.y. 1 litras SCD Bio Livestock pilamas  3000 - 5000 litr  
(3 - 5 m3) nechloruoto vandens. Pageidautina, kad vandens temperat ra b t  20 – 30 0C ir ne mažiau 
nei 10 0C. 

Nuo 1 iki 21 dienos amžiaus viščiuk  girdymui paduodamas SCD Bio Livestock tirpalas santykiu 
1:5000, nuo 22 iki 41 dienos amžiaus viščiuk  – santykiu 1:3000. Naudojimo schema pateikta 1 
lentel je. 
 
1 lentel . 

Viščiukai – broileriai 
R* + probiotin  kompozicija SCD BioLivestock  geriamą vanden  santykiu 1:5000 1–21 dienos 

amžiaus viščiukams. 
R* + probiotin  kompozicija SCD BioLivestock – 1:3000  22–41 dienos amžiaus viščiukams. 

* R – prastinis racionas be kit  mikrobiologini  pašar  pried . 
 

 
 
Norint panaudoti koncentruotą probiotin  produktą j  b tina praskiesti vandeniu, taip gaunant 
naudojimui skirtą tirpalą. Praskiedimui b tina naudoti tik nechloruotą (geriausiai geriamo vandens 
kokyb s) vanden . Tirpalo paruošimui negalima naudoti taros, matavimo talp  ar maišymo 
priemoni  iš geležies, nes šis produktas yra antioksidantas. Naudotini plastikiniai arba ner dijančio 
plieno indai. Skiedimui naudojamo vandens temperat ra neturi b ti žemesn  nei 10 0C. Praskiesti 
ir paruošti naudojimui probiotiniai tirpalai turi b ti sunaudojami per 1 – 2 paras. 



Aktyvuotose tirpaluose po 2 par  maž ja mikroorganizm  skaičius ir taip jis praranda savo 
aktyvumą.  
Jei višt -broileri  auginimo komplekse sumontuotas centralizuotas vandens padavimas paukšči  
girdimui, probiotin s kompozicijos SCD Bio Livestock vedimui  geriamąj  vanden  
rekomenduojama naudoti dozatorius, pvz., Pranc zijos firmos “Dosatron International S.A.S.” arba 
Vokietijos firmos “Lubing Maschinenfabrik GmbH & Co KG ” dozatorius. Dozavimo ranga 
montuojama  geriamojo vandens padavimo sistemą paukšči  auginimo komplekso patalpose. 
Norint pasiekti reikalingą SCD Bio Livestock koncentraciją vandenyje naudojant skirtingus 
dozatorius, kompoziciją prieš naudojant reikia papildomai praskiesti geriamuoju vandeniu. 
Praskiedimo normos nurodytos 2 lentel je. 
 
2 lentel .  

Lubing (dozavimas 1 : 500) Dosatron (dozavimas 1 : 100) 
SCD Bio Livestock norma 1 : 5000 

SCD Bio Livestock praskiedimas vandeniu 10 
kart  

SCD Bio Livestock praskiedimas vandeniu 50 
kart  

Naudojant 10 l talpą  ją reikia pilti 1 litrą 
SCD Bio Livestock ir 9 litrus vandens 

Naudojant 10 l talpą  ją reikia pilti 200 ml 
SCD Bio Livestock ir 9,8 litro vandens 

SCD Bio Livestock norma 1 : 3000 
SCD Bio Livestock praskiedimas vandeniu 6 

kartus  
SCD Bio Livestock praskiedimas vandeniu 30 

kart  
Naudojant 10 l talpą  ją reikia pilti 1,7 litro 

SCD Bio Livestock ir 8,3 litro vandens 
Naudojant 10 l talpą  ją reikia pilti 350 ml 

SCD Bio Livestock ir 9,65 litro vandens 
 
Plastikinis indas su SCD Bio Livestock tirpalu prijungiamas prie atitinkamo dozatoriaus. „Lubing“ 
dozatorius turi b ti sureguliuotas taip, kad tirpalo ir geriamojo vandens santykis b t  1 : 500, 
„Dosatron“ dozatorius turi b ti sureguliuotas taip, kad tirpalo ir geriamojo vandens santykis b t  1 : 
100. 
 
8. III REKOMENDACIJA. PROBIOTIN S KOMPOZICIJOS SCD BIO LIVESTOCK 
NAUDOJIMAS GALVIJ  (KARVI ) AUGINIMUI 
 
Neteisinga galvij  prieži ra, t. y. netinkami (nesubalansuoti ar nekokybiški) pašarai, didel  oro tarša 
(amoniakas, sieros vandenilis) galvij  laikymo patalpose, nepakankama ventiliacija, blogi pakratai, 
netinkam  chemini  dezinfekant  naudojimas ir kt., ne tik sumažina galvij  produktyvumą, bet ir 
sukelia vairiausias ligas, pradedant acedoze, mastitu ir baigiant leminitu. 

Vienas iš fakt , rodanči  apie gyvuli  žarnyno mikrofloros pakitimą, ryškiausiai matosi veršeli  
auginime, ypatingai tai pasireiškia intensyvioje galvijininkyst je. Intensyvus veršeli  auginimas 
sukelia žarnyno mikrofloros disbalansą, nes virškinimo trakte silpnai vystosi probiotin  mikroflora, 
o intensyviai augant patogeninei mikroflorai, kuri (nesant probiotin s mikrofloros) sukelia 
infekcijas, atsiranda viduriavimai, pažeidžiama virškinamojo trakto gleivin . Gydymas antibiotikais 
dabar toli gražu ne visada veiksmingas, tuo tarpu probiotikai gali normalizuoti žarnyno mikroflorą 
pašalinant lig  šaltin . Tokiu b du tiek enterito, tiek diar jos galima visiškai išvengti profilaktiškai 
naudojant probiotines kompozicijas. 

Viena efektyviausi  plataus spektro probiotini  kompozicij , skirt  galvij  sveikatinimui, 
susirgim  prevencijai ir pašar  ruošimui, yra probiotin  kompozicija SCD Bio Livestock. Ją galima 



naudoti keliais b dais: girdyti galvijus probiotin s kompozicijos vandens tirpalu arba naudoti kaip 
priedą prie pašar .  
Naudojant probiotinę kompoziciją SCD Bio Livestock kaip priedą prie pašar , melžiamoms 
karv ms ir m siniams galvijams taikoma 3 lentel je pateikta schema. 

 

3 lentel . 
Naudojimas, dienos SCD Bio Livestock kiekis/dien , ml 

1 - 7 100 
8 - 10 70 

11 dieną ir tolimesnis naudojimas 45 
 

 
 

Pašarai prieš paskirstymą galvijams apdorojami probiotin s kompozicijos SCD Bio Livestock 
tirpalu. Pašarus rekomenduojama apdoroti pašar  dalytuve. Pašarai dalytuve apipurškiami 
probiotin s kompozicijos SCD Bio Livestock vandens tirpalu. SCD Bio Livestock praskiedimo 
santykis priklauso nuo pašar  dr gnumo. Minimalus praskiedimas turi b ti 1 : 1, t.y. 1 litras SCD 
Bio Livestock pilamas  1 litrą geriamojo vandens, išmaišomas ir tirpal  apipurškiami pašarai. Po 
apipurškimo pašarai permaišomi ir dalytuvu išdalinami gyvuliams.  
Jei prie pašar  kaip priedas naudojamas melasos tirpalas, probiotinę kompoziciją rekomenduojama 
sumaišyti su melasos tirpalu, po to apdoroti pašarus gautu tirpal . 
Naudojant SCD Bio Livestock kaip priedą prie geriamojo vandens, melžiamoms karv ms ir 
m siniams galvijams taikoma 4 lentel je pateikta probiotin s kompozicijos praskiedimo geriamuoju 
vandeniu schema. 

 



4 lentel . 
Naudojimas, dienos Praskiedimo (dozavimo) santykis (SCD 

Bio Livestock : geriamas vanduo) 
1 - 7 1 : 300 

8 - 10 1 : 400 

11 dieną ir tolimesnis naudojimas 1 : 650 

 
Jei galvij  auginimo komplekse sumontuotas centralizuotas vandens padavimas galvij  girdimui, 
probiotin s kompozicijos SCD Bio Livestock vedimui  geriamąj  vanden  rekomenduojama 
naudoti dozatorius, pvz., Pranc zijos firmos “Dosatron International S.A.S.” arba Vokietijos firmos 
“Lubing Maschinenfabrik GmbH & Co KG ”. Dozavimo ranga montuojama  geriamojo vandens 
padavimo sistemą galvij  auginimo komplekso patalpose. 
Vienos karv s sveikatinimui piene padid jus somatini  ląsteli  kiekiui, per dieną rekomenduojama 
sugirdyti 150 ml koncentruotos probiotin s kompozicijos SCD Bio Livestock, prieš tai atskiestos 
vandeniu (vandens temperat ra ne mažesn  nei 15 0C). Tokia dozę naudoti 8 – 10 dien . 
Koncentratas praskiedžiamas vandeniu prieš pat girdimą.  
Pateiktos probiotini  kompozicij  naudojimo normos yra orientacin s, patikrintos vykdant 
parodomuosius bandymus. SCD Bio Livestock naudojimo normos gali b ti didinamos arba 
mažinamos priklausomai nuo bandos amžiaus, atskir  galvij  svorio, sveikatos, produktyvumo, 
laikymo sąlyg  ir kt. 
Naudojant SCD BioLivestock sustipr ja galvij  imunitetas, vidutiniškai 8,7% padid ja pieno 
primilžis, padid ja pašar  sisavinimas, nereikalingi tampa veterinariniai preparatai, nekinta pieno 
protein  kiekis ir riebumas. 
 

9. IV REKOMENDACIJA. PROBIOTIN S KOMPOZICIJOS SCD BIO LIVESTOCK 
NAUDOJIMAS KAILINI  ŽV RELI  AUGINIMUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lietuvoje atgimsta m s dži  (lap s, sabalai, audin s) bei žol dži  (triušiai, nutrijos) kailini  
žv reli  auginimas, drauge kyla ir j  auginimo problemos. 
M s dži  žv reli  pašar  gamybai dažniausiai naudojamos maisto pramon s atliekos, kurios d l 
vairi  priežasči , ypatingai šiltuoju met  laiku, n ra geros kokyb s, tod l gyv nai serga 

disbakterioze, salmonelioze, silpn ja j  imunitetas. 
vair s bandymai siekiant sveikatinti šiuos žv relius antibiotikais arba sintetiniais fermentiniais 

preparatais dažnai neduoda laukiam  rezultat , gyv n  sveikata atsistato l tai, o normali mikroflora 
virškinimo trakte iš viso neatsistato, patogenai pripranta prie antibiotik  ir šie tampa 
nebeveiksmingi. 

Naudojant probiotinę kompoziciją SCD Bio Livestock,  virškinamąj  traktą patenka probiotin  
mikroflora, eliminuojanti patogeninę mikroflorą (lig  suk l jus), šalinanti gyv n  organizmo stresą 
po antibiotik  panaudojimo bei vakcinacijos, pašar  pakeitimo, po pablog jusi  gyv n  laikymo 
sąlyg  ir kt. 
Naudojant SCD Bio Livestock kaip priedą prie pašar , koncentruotas preparatas vedamas  pašarus 
neskiestas. Jei pašar  konsistencija (dr gnumas) yra nelimituojantis faktorius, prieš vedimą  
pašarus rekomenduotina koncentruotą preparatą praskiesti geriamuoju vandeniu santykiu 1 :10. 
Probiotin  kompozicija naudojama profilaktiškai ir sveikatinimui. Ji gali b ti duodama vedant  
pašarus arba  geriamąj  vanden . 
Profilaktiškai vienam gyv nui per parą reikia 5 – 10 ml probiotin s kompozicijos SCD Bio 
Livestock. Esant susirgimams (disbakteriozei ir kt.) 1 gyv nui per parą reikia 20 ml. Tokia dozę 
naudoti 8 – 10 dien . 
Jei kailini  žv reli  auginimo komplekse sumontuotas centralizuotas vandens padavimas žv reli  
girdimui, probiotin s kompozicijos SCD Bio Livestock vedimui  geriamąj  vanden  
rekomenduojama naudoti “Dozatron” arba “Lubing” tipo dozatorius.  
Žemos metu auginant kailinius žv relius lauko sąlygomis narvuose rekomenduojama probiotinę 
kompoziciją naudoti tik kaip priedą prie pašar .  
Jei  pašarus arba geriamą vanden  yra pastoviai terpiama probiotin  mikroflora, kuri slopina 
grybeli , patogenini  mikroorganizm  vystymąsi, suardo mikotoksinus, tuomet: 

 

 - normalizuojasi virškinimo traktas; 
 

 - gyv n  augimas padid ja apie 10 %; 
 

 - ryškiausi pokyčiai pasireiškia kailio kokyb je, o triuši  auginime – pager ja m sos kokyb  
ir svorio prieaugis siekia 15 – 20 %. 

10. NAT RALAUS PREPARATO ANTA FERM YU NAUDOJIMAS KARVI , KIAULI , 
PAUKŠČI  IR ŽV RELI  AUGINIMUI 
 

Nat ralus preparatas AntaFerm YU naudojamas kaip priedas prie pašar . Preparatas „suriša“ 
amoniaką ir gerina pašar  sisavinimą.  
Nat ralus preparatas AntaFerm YU – tai pilkai-rudi milteliai, kuri  pH 6-7, fasuojami  kartonines 
d žes po 25 kg. Preparatas saugojamas sausose v siose patalpose. Tinka vartoti iki 24 m n. nuo 
pagaminimo datos. 



Nat ralaus preparato AntaFerm YU dozavimas pateiktas 5 lentel je. 
 

5 lentel . 
Gyv no pavadinimas Naudojimo norma 

Kiaul s 60 – 100 mg/kg pašar  

Karv s 400 – 800 mg vienai karvei per dieną kartu su pašarais 

Paukščiai 100 – 120 mg/kg pašar  

Kailiniai žv reliai 150 – 200 mg/kg pašar  

 

11. PROBIOTIN S KOMPOZICIJOS SCD ODOR AWAY NAUDOJIMAS GYV N  
(KARVI , KIAULI , PAUKŠČI , KAILINI  ŽV RELI ) LAIKYMO PATALP  
HIGIENIZAVIMUI IR NEMALONI  KVAP  ŠALINIMUI BEI PREVENCIJAI 

 
Gyvulininkyst je, paukštininkyst je ir kailini  žv reli  auginime pagrindiniai diskomfortą 
sukeliantys kvapai susidaro mikrobiologini  proces  metu. Mikroorganizmams skaidant organines 
medžiagas ir esant anaerobin ms sąlygoms, vyksta biodegradacija dalyvaujant SRM (sierą 
redukuojantys mikroorganizmai), kurie yra fakultatyv s anaerobai. Priklausomai nuo proceso 
sąlyg , vykstant organini  medžiag  biodegradacijai, išsiskiria amoniakas, anglies dvideginis, 
metanas, sieros vandenilis, merkaptanai ir kitos medžiagos. J  visuma sudaro labai nemalonius 
kvapus. 
Pagrindin s chemin s medžiagos, sudarančios nemalonus kvapus yra amoniakas (NH3) ir sieros 
vandenilis (H2S).  
Amoniakas turi aštr , aitr  kvapą. Daugiausiai jo išskiriama m šlo, srut  ir kit  biologiškai skaidži  
atliek  (BSA) degradavimo stadijoje, paukštynuose, kiauli  auginimo kompleksuose ir t.t. 
Amoniako emisijos padid ja, kai pH terp  pakyla virš 8,0. Ribin   aplinkos oro užterštumo vert  
(gyvenamoje aplinkoje) – pus s valandos 0,2 mg/m3 (Žin., 2007, Nr. 67-2627). Darbo aplinkos ore 
ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD, 8 val.) – 14 mg/m3 (20 ppm); trumpalaikio (TPRD, 4 val.) – 
36 mg/m3 (50 ppm) (HN 23:2011, Žin., 2011, Nr. 112-5274). Žmogus prad ta jausti amoniako 
kvapą, kai jo koncentracija ore yra 0,18 – 0,38 mg/m3.  
Amoniakas  organizmą patenka kv pus, per odą. Dirgina viršutinius kv pavimo takus, odą, o 
aukštos amoniako koncentracijos gali nudeginti kv pavimo takus, odą, akis. Sukelia aki  
peršt jimą, paraudimą.  
Didel s amoniako koncentracijos patalpose taip pat veikia gyv nus. Didel s amoniako 
koncentracijos sukelia kv pavimo tak  ir kitas, ligas, pvz. rinitą, maž ja svorio prieaugis. Kiauli  
fermose amoniako koncentracijai esant 25 ppm, vidutinis paros kiauli  svorio prieaugis maž ja 5 
%, jei amoniako koncentracija yra 50 ppm, paros prieaugis maž ja iki 12 %. 
Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) pasižymi supuvusio kiaušinio kvapu. Išsiskiria iš BSA, ypač, 
kai pH < 9,0. Padidinus pH virš 9,0 galima visai eliminuoti sieros vandenilio emisijas, bet šiuo 
atveju padid s amoniako išsiskyrimas. Ribin   aplinkos oro užterštumo vert  (gyvenamoje 
aplinkoje) – pus s valandos 0,008 mg/m3. Darbo aplinkos ore ilgalaikio poveikio ribinis dydis 
(IPRD, 8 val.) – 7 mg/m3 (5 ppm), trumpalaikio (TPRD, 4 val.) – 14 mg/m3 (10 ppm). Neviršytinas 



ribinis dydis (NRD) – 20 mg/m3 (15 ppm) (HN 23:2011, Žin., 2011, Nr. 112-5274). Žmogus 
prad ta jausti sieros vandenilio kvapą, kai jo koncentracija ore yra 0,00076 mg/m3. 
Kvap  šalinimui ir patalp  higienizavimui 1 m2 patalp  ploto reikia sunaudoti 1 - 2 ml 
koncentruotos probiotin s kompozicijos SCD Odor Away. Paprastai naudojami SCD Odor Away 
tirpalai santykiu 1 : 50 - 1 : 100 (t.y. 1 litras SCD Odor Away : 50 litr  vandens arba 1 litras SCD 
Odor Away : 100 litr  vandens), tuomet 1000 m2 patalpos apdorojimui reikia 1 – 2 litr  
koncentruotos probiotin s kompozicijos SCD Odor Away.  
Tinkama patalp  apdorojimo SCD Odor Away tirpalo koncentracija (skiedimas) parenkama 
priklausomai nuo gyv n  laikymo sąlyg . Efektyviam patalp  higienizavimui ir kvap  šalinimui 
bei prevencijai labai svarbu tolygiai apdoroti visą pavirši . Kuo daugiau SCD Odor Away 
koncentratas praskiedžiamas vandeniu, tuo tolygiau galima apdoroti visą patalpos pavirši . Pvz., 
paukšči  auginime pakrat  dr gm  limituoja praskiedimą. Auginant paukščius ant medžio pjuven  
kraiko preparato skiedimo santyk  galima mažinti, pvz., 1 : 10 arba 1 : 25. Jei gyvuliai, pvz., 
kiaul s, laikomi ant betonuoto arba guminio grindinio, preparato skiedimo santyk  galima didinti (1 
: 250 arba 1 : 300).  

Probiotin s kompozicijos SCD Odor Away naudojimas leidžia iki 90 % sumažinti nemalonus 
kvapus jau po 4 valand  po preparato naudojimo. 

Išmatuoti oro taršą (chemini  medžiag  koncentraciją ore), pvz., amoniako, sieros vandenilio ir kt., 
galima instrumentiniais metodais. 
Portatyvini  (nešiojam ) duj  matavimo prietaisai (duj  analizatoriai), skirti keleto duj  
koncentracij  nepertraukiam monitoringui aplinkos ore, darbo vietose ir sprogstamosiose zonose. 
Vykdomas nepriklausomas (nuo vieno iki šeši ) duj  matavimas pagal instaliuotus daviklius. 
Portatyviniai (nešiojami) duj  aptikimo ir matavimo prietaisai naudojami daugelyje pramon s šak  
ir žem s kyje tiriant darbo vietas, nustatant nuodingas dujas, deguonies pertekli  ar nepritekli , 
sprogstamas dujas ar d mus.  
Lietuvoje galima sigyti Industrial Scientific, Drager ir kit  firm  gaminamus portatyvinius duj  
analizatorius. 
Oro taršos koncentracij  matavimui duj  analizatoriai turi b ti kalibruojami ir privaloma atlikti 
metrologinę patikrą.  
Oro teršal  koncentracijos matavimui rekomenduojama naudoti multi duj  analizatori  MX6 IBrid. 
 

12. PROBIOTIN S KOMPOZICIJOS SCD ODOR AWAY NAUDOJIMAS M ŠLO IR 
SRUT  TVARKYMUI  
 
Gyvuli  auginimo metu susidarantis m šlas, priklausomai nuo jo laikymo, perdirbimo ir 
panaudojimo, gali b ti pagrindinis dirvos gerinimo šaltinis, subalansuotos trąšos bei augimą 
skatinančios mikrofloros šaltinis, tačiau tuo pačiu jis gali b ti dirvos, paviršini  vanden  terš jas, 
patogenin s mikrofloros platintojas ir t.t.  
Vienas svarbiausi  faktori , apsprendžianči  dirvos kokybę, yra jos mikrobiologin  sud tis. Deja, ši 
sena tiesa šiandieniniame chemizuotame kyje dažnai pamirštama. 
Neapdorotas m šlas (kraiko, tiršt j  bei skyst j  išmat  mišinys), priklausomai nuo gyv n  ar 
paukšči  laikymo technologij , skiriasi savo chemine ir mikrobiologine sud timi, saus  medžiag , 
dr gm s kiekiu ir t.t. Žinant, kad optimalus m šlo panaudojimo rezultatas yra dirvos praturtinimas 
humusin mis medžiagomis bei mineralizacijos proces  (proces , kurie vyksta mikroorganizm  
d ka) dirvoje skatinimas, svarbus tampa ne tik mikroorganizm , dalyvaujanči  m šlo perdirbimo 



procesuose, kiekis, bet ir j  sud tis ir galimyb s vystyti humifikacijos (humuso susidarymo) 
procesus dirvoje. 
Neapdorotame m šle n ra humusini  medžiag , kraiko organin s medžiagos yra neprieinamoje 
augalams b kl je. Šviežio m šlo terpimas  dirvą trumpam laikui gali sukelti net denitrifikacijos 
procesus ar užkr sti dirvą patogenine mikroflora, piktžoli  s klomis ir t.t. M šle nesant arba 
tr kstant atitinkamos mikrofloros min ti destrukciniai procesai gali vykti labai l tai. Tod l m šlo 
tvarkymui paruošiant j  kaip dirvos gerinimo priemonę bei aukštos kokyb s prailginto veikimo trąšą 
si lome naudoti probiotinę kompoziciją SCD Odor Away. 
M šlo fermentavimas ar kompostavimas turi b ti atliekamas tam tikslui paruoštose aikštel se ar 
tranš jose laikantis galiojanči  aplinkos apsaugos reikalavim . 
Priklausomai nuo gyv n  auginimo sąlyg  azoto/anglies (N/C) santykis m šle svyruoja nuo 1 : 15 
iki 1 : 50. Optimalus N/C santykis turi b ti 1 : 25 - 1 : 30. Dažniausiai norint subalansuoti N/C 
santyk   m šlą reikia papildomai d ti anglies (šiaud , medžio pjuven , durpi ), rečiau - papildyti 
azotu, pvz., skystu m šlu. 
 
TIRŠTO M ŠLO FERMENTAVIMAS 
 
Fermentacija – mikrobiologinis procesas, vykstantis anaerobin s mikrofloros d ka.  
 m šlą vesta probiotin  mikroflora (probiotin  kompozicija SCD Odow Away) kaip inhibitorius 

veikia patogeninę mikroflorą (SRM), skaido organines medžiagas, sudarydama palankias sąlygas 
susidaryti humusin ms medžiagoms, vyksta azoto „fiksacija“, t.y. azotas amoniakine forma 
neišsiskiria  atmosferą, o tampa nitratais, maž ja išlak  susidarymas, vyksta nemaloni  kvap  
prevencija. 
Priklausomai nuo naudojamos gyv n  ar paukšči  auginimo technologijos, naudojam  pakrat , j  
kieki  bei kokyb s, gaunami gana skirtingi m šlo kiekiai ir jo savyb s gali ženkliai skirtis.  
M šlo paruošimas fermentavimui priklauso nuo naudojamo kraiko, jo naudojimo b do, dr gm s ir 
kit  faktori . 
Tvartų gilaus kraiko mėšlo fermentavimas 
Gilaus kraiko tvarte susidarantis m šlas yra sąlyginai suspaustas, t.y. sudaromos anaerobin s 
sąlygos. Naudojant probiotines kompozicijas patalp  ir m šlo higienizavimui, ant kraiko reguliariai 
(4 – 8 kartai per m nes ) išpurškiamas probiotin s kompozicijos SCD Odor Away vandens tirpalas 
(paprastai santykiu 1 : 50 - 1 : 100). Vienam kvadratiniam metrui kraiko sunaudojama 1 - 2 ml 
koncentruoto SCD Odor Away preparato. Pirmin  fermentacija vyksta visame kraiko t ryje ir jos 
rezultatai priklauso nuo kraiko išlaikymo trukm s. Pilnai sufermentuotas m šlas gali b ti gaunamas 
perkrovus j   kaupus, tranš jas ar m šlides. 
Pagrindiniai reikalavimai m šlo fermentavimui: 

- optimalus N/C santykis turi b ti 1 : 25 - 1 : 30; 
- m šlo dr gm  – 60 – 70 %; 
- m šlas b tinai turi b ti susl gtas, t.y. sudarytos anaerobin s sąlygos; 
- m šlo kaupo aukštis arba tranš jos gylis 1,5 - 2,0 metrai. 

Papildomas probiotin s kompozicijos vedimas neb tinas. Po 6 – 8 savaiči  fermentuotą m šlą 
(m šlo p din ) galima naudoti dirvos kokyb s gerinimui arba galima palikti tolimesniam 
brandinimui, t.y. humifikavimui. 
Jei šaltuoju met  laiku (oro temperat rai esant žemiau +6 0C) suspaustas m šlas laikomas 
m šlid je, tai atšilus orui m šlą reikia perkrauti  kaupus ar tranš jas suslegiant (analogiškai 
silosavimui) ir vedant  1 m3 m šlo 50 – 100 ml SCD Odor Away vandens  tirpalo (praskiedimo 
santykis 1 : 50 - 1 : 100). 



Paviršinio kraiko fermentavimas 
M šlo, susidarančio iš paviršinio kraiko, fermentacija tvarte nevyksta. Jei m šlas buvo 
higienizuojamas panaudojant probiotinę kompoziciją SCD Odor Away tvarte, visas paruošimas 
fermentacijai šiltuoju laikotarpiu – perkrauti  kaupus ar tranš jas ir susl gti. Jei m šlas nebuvo 
higienizuojamas, probiotin s kompozicijos vedimas atliekamas formuojant ir suslegiant kaupą ar 
tranš ją. Dažnai m šlo paviršinis aerobinis procesas (kaitimas) likviduojamas užkraunant j  dr gnu 
m šlo sluoksniu arba laistant probiotin s kompozicijos SCD Odor Away vandeniniu tirpalu 
santykiu 1 : 300. 
Šaltuoju met  laikotarpiu sukauptas paviršinio kraiko m šlas apdorojamas probiotikais išpurškiant 
100 – 150 ml vandens tirpalo 1 m3 m šlo, po to suspaudžiamas. P dinys paruošiamas per 6 – 8 
savait s. 
Fermentacijos procese galimos nežymios išlakos, kuri  pagrindiniai komponentai yra metanas ir 
anglies dvideginis. Proceso vykdymui nereikalinga speciali ranga, proceso trukm  6 – 8 savait s. 
Gaunamas produktas yra higienizuotas, t.y. neturi patogenin s mikrofloros, turi didel  humusini  
medžiag  kiek  (> 2 % humini  r gšči ). Brandintas 2 – 3 m nesius fermentuotas m šlas turi apie 6 
– 8 % humusini  produkt . 
 
TIRŠTO M ŠLO KOMPOSTAVIMAS 
 
M šlo kompostavimas yra plačiai žinomas mikrobiologinis procesas, kurio metu pagrindin  
vaidmen  atlieka aerobin  mikroflora. Kompostuojamo m šlo mas je azoto/anglies santykis turi 
b ti 1 : 30 - 1 : 35. Anglies kiekio did jimas l tina š  procesą, tačiau maž ja nemaloni  kvap  
išsiskyrimas. Did jant azoto kiekiui, ženkliai padid ja išlak  kiekis. 
Kompostavimas pagal kompostuojamoje mas je vykstančius procesus skirstomas  pasyv  (šaltą) 
bei aktyv  (karštą) kompostavimą.  
Šaltasis (pasyvus) m šlo kompostavimas yra procesas, kurio metu kaupe (kr voje) vyksta 
aerobinis (paviršiuje) ir anaerobinis (kaupo viduje) procesai, t.y. procesas be dirbtinos aeracijos. 
Dažniausiai tai nedideli (neaukšti), mažiau 1 metro aukščio kaupai (taip išvengiama j  
nekontroliuojamo kaitimo). 
Probiotin s kompozicijos vedimas atliekamas formuojant kaupus, apipurškiant m šlą probiotin s 
kompozicijos tirpalu (analogiškai m šlo paruošimui fermentavimui), tačiau nesuslegiant. 1 m3 
m šlo naudojama 100 – 150 ml probiotin s kompozicijos SCD Odor Away tirpalo (praskiedimas 1 : 
100 - 1 : 200). Naudojant probiotikus procesas gerai vyksta šiltuoju met  laikotarpi . 
Karštasis (aktyvus) kompostavimas - aerobinis procesas, vykstantis esant dideliems mšlo 
kiekiams. Šis procesas turi b ti kontroliuojamas ir reguliuojamas. Kompostavimo mas s aeravimas 
vykdomas perkraunant, vartant, maišant, v dinant, naudojant specialią rangą arba pneumosistemą. 
Kompostavimo kaupo aukštis turi b ti 1,5 - 2,0 metrai. Sukrovus kaupą, jei N/C (azoto/anglies) 
santykis tinkamas, prasideda temperat ros kilimas. Kontroliuojant, reguliuojant ir išlaikant 
temperat rą kaupe apie +70 0C 1 - 2 savaiči  laikotarpyje, vyksta organini  medžiag  hidroliz , 
patogenin s mikrofloros neutralizavimas bei šalinimas, kiti procesai. Proceso temperat ra 
reguliuojama vartant ar ventiliuojant masę bei dr kinant ją, nes vyksta didžiuliai vandens 
nugaravimai. Optimali dr gm  yra 50 – 60 %. Jei procesas nekontroliuojamas ir nereguliuojamas, 
temperat ra gali pakilti virš +70 0C (termogenen ) ir mikroflora ž sta, m šlas pajuosta, lyg 
apanglija, jo vert  ženkliai pablog ja, tuo labiau, kad jame ilgai nevyksta humifikacijos procesai. 
Karšto kompostavimo pranašumai yra tokie, kad procesai gerai vyksta ir šaltuoju periodu (žiemos 
metu). Humifikacijos proceso suaktyvinimui  karštu b du gautus kompostus vedus probiotinę 
kompoziciją, brandinimo metu galima gauti labai aukštos kokyb s produktus (kompostus).  



 
SRUT  IR SKYSTO M ŠLO TVARKYMAS 
 
Srutos azotini  medžiag  atžvilgiu labai skiriasi nuo m šlo. Jose vyrauja šlapalas, kuris greitai 
virsta amonio druskomis. Esant aerobin ms sąlygoms jau per 1 – 2 savaites 80 – 90 % azotini  
medžiag  pereina  amonio karbonatą, laisvą amoniaką, organini  r gšči  druskas. Tod l išlaikyti 
maistines medžiagas srutose manoma tik anaerobin se sąlygose. 
Anaerobin se sąlygose manomas srut  ir skyst  m šl  fermentavimas vedant  jos probiotinę 
kompoziciją SCD Odor Away santykiu 0,5 - 1 : 10000, t.y. 0,5 - 1 litras SCD Odor Away : 10 m3 
srut . 
Fermentuotos srutos ir skystas m šlas neturi aštraus amoniako bei sieros jungini  kvapo, savyje 
išlaiko azotines medžiagas. Fermentacijos procesas gana greitas, t.y. 2 – 4 savait s, tačiau procesas 
sustoja esant temperat rai žemiau + 6 0C. 
 
13. PROBIOTINI  KOMPOZICIJ  NAUDOJIMO ĮRANGA 
 

PROBIOTINI  KOMPOZICIJ  SCD BIO LIVESTOCK ĮVEDIMO Į GERIAM JĮ 
VANDENĮ ĮRANGA  
Tiksliam probiotini  kompozicij  dozavimui  geriamąj  vanden  rekomenduojama naudoti 
dozatorius. Lietuvos rinkoje paplito Pranc zijos firmos „Dosatron International S.A|.S.“ ir 
Vokietijos firmos „LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co KG“ dozatoriai. 
Rekomenduojamos dozatori  pajungimo  centralizuotą geriamojo vandens padavimo sistemą 
schemos pavaizduotos 2 ir 3 paveiksluose. 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Dozatoriaus „Dosatron“ pajungimo schema 

 



 
3 pav. Dozatoriaus „Lubing“ pajungimo schema. 
 

Centralizuota geriamojo vandens su probiotin mis kompozicijomis padavimo schema pavaizduota 4 
paveiksle. 

 

 

 

4 pav. Centralizuota geriamojo vandens su probiotin mis kompozicijomis padavimo schema 
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ĮRANGA PATALPŲ HIGIENIZAVIMUI IR NEMALONIŲ KVAPŲ ŠALINIMUI 

Probiotini  kompozicij  panaudojimui (purškimui) patalp  higienizavimui ir nemaloni  kvap  
šalinimui bei prevencijai gali b ti naudojama vairi purškimo ranga. 
Pateikiame tokios rangos pavyzdžius: 

 
5 pav. Purkštuvas rankinis nugarinis Miura 12 

TECHNINIAI DUOMENYS    
Skysčio bako talpa, L 11,6 
Našumas, m2 1000 
Max purškimo nuotolis, cm. 900 
Max purškimo aukštis, cm. 450 
Purškimo kampas, 0 60 
Svoris, kg. 3 

 
 

  6 pav. Purkštuvas MM 25 L 



TECHNINIAI DUOMENYS    
Variklis Dvitaktis TM 26 
Galingumas, AG 1,5 
Specifikacija  
Skysčio bako talpa, l 25 
Skysčio purškimas, l/min 8 
Maksimalus spaudimas, bar 30 
Žarna, m 1 
Purškimo antgalis, cm 60 / reguliuojamas 
Svoris, kg. 8 

 

 
 

7 pav. "LOMA" serijos šalto r ko generatorius  

TECHNINIAI DUOMENYS   

Galingumas iki 70 l/val. 

Nuotolis 
60-90 m. 
(priklausomai nuo 
modifikacijos) 

Aerozolio daleli  dydis 2-100 mkm 
Svoris 41 kg 
Matmenys 142 x 68 x 130 

 



 
Patalp  higienizavimui ir nemaloni  kvap  šalinimui bei prevencijai gali b ti naudojama 
centralizuota probiotini  kompozicij  tirpal  išpurškimo sistema (klimato palaikymo sistema). 
Tokia sistema parodyta 8 paveiksle. 

 
8 pav. Centralizuota klimato palaikymo sistema (centralizuota probiotini  kompozicij  tirpal  
išpurškimo sistema) 
 
Centralizuotoje klimato palaikymo sistemoje naudojami purkštuvai parodyti 9 paveiksle. 
 

 

 
9 pav. Purkštuvas 
 
Centralizuota klimato palaikymo sistema leidžia taupiai naudoti probiotines kompozicijas. Patalpoje 
sumontavus amoniako ir sieros vandenilio koncentracijos matavimo daviklius, galima automatizuoti 
probiotini  kompozicij  tirpal  išpurškimą priklausomai nuo teršal  koncentracij . 
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„TVART  IR GALVIJ  KOMPLEKS  HIGIENIZAVIMAS IR BIOLOGIŠKAI SKAIDŽI  ATLIEK  

TVARKYMAS TAIKANT BIOTECHNOLOGINIUS METODUS“  
 (NR. 1PM-PV-11-1-006991-PR001) PAGAL KPP PRIEMON S „PROFESINIO MOKYMO IR INFORMAVIMO 
VEIKLA“ ANTRĄJĄ VEIKLOS SRIT  „ŽEM S IR MIŠK  KIO VEIKLOS IR ŽEM S KIO PRODUKT  

PERDIRBIMO KYJE MOKSLO ŽINI  IR INOVACIN S PRAKTIKOS SKLAIDA“ 
 

Naujausia pasaulin  praktika Lietuvos kiuose 

2012 m. Žemės kio r mai pradėjo gyvendinti inovatyvų mokslin  projektą „Tvartų ir 
galvijų kompleksų higienizavimas ir biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas taikant biotechnologinius 
metodus“ (Nr. 1PM-PV-11-1-006991-PR001) pagal KPP priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo 
veikla“ antrąją veiklos srit  „Žemės ir miškų kio veiklos ir žemės kio produktų perdirbimo kyje 
mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“. 

ES strategijoje 2020 daug dėmesio skiriama klimato kaitai, vandens apsaugai, biologinės 
vairovės išsaugojimui, tausiam išteklių naudojimui. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2008/98/EB dėl atliekų, Lietuvis Respublikos atliekų tvarkymo statymo, 2010 m. liepos 6 d. Europos 
Parlamento rezoliucijos dėl Komisijos žaliosios knygos dėl biologinių atliekų tvarkymo Europos 
Sąjungoje nuostatai reikalauja, kad atliekos b tų pakartotinai panaudojamos arba perdirbamos  
produktus. Gyvulininkystėje susidarančiose BSA yra patogeninių mikroorganizmų ir be apdorojimo 
negali b ti tiesiogiai naudojamos žemes kyje. Patogeninių mikroorganizmų sunaikinimui ir higieninių 
reikalavimų gyvendinimui sėkmingai galima panaudoti specialias probiotones kompozicijas (SPK). 

Auginant gyv nus (karvės, kiaulės, paukščius) susidaro mėšlas ir srutos, t.y. biologiškai 
skaidžios atliekos (BSA). Degraduojant BSA išsiskiria amoniakas, sieros vandenilis ir kitos sieros 
junginių turinčios cheminės medžiagos, pasižyminčios nemaloniais kvapais. Mėšlas ir srutos yra 
patogeninių mikroorganizmų šaltinis. Nemalon s kvapai (amoniako, sieros vandenilio ir kt.) ryškiai 
jaučiami gyv nų auginimo patalpose, labai lengvai nemalon s kvapai pasklinda ir  gyvenamąją aplinką. 
Gyv nai, darbuotojai ir aplinkiniai gyventojai jaučia diskomfortą. Nuo patogeninės mikrofloros gali 
susirgti gyv nai. Tręšiant laukus mėšlu ir laistant srutomis, turinčiomis savo sudėtyje patogeninę 
mikroflorą,  dirvą nešami patogeniniai mikroorganizmai. Nemalonių kvapų (amoniako, sieros vandenilio 
ir kitų sieros junginių turinčių cheminių medžiagų) prevencijai ir sumažinimui bus panaudotos SPK. 
Naudojant SPK patalpų ir pakratų higienizavimui, mėšlo ir srutų apdorojimui, žymiai mažėja amoniako, 
sieros vandenilio ir kitų sieros junginių turinčių cheminių medžiagų išsiskyrimas, mažėja patogeninių 
mikroorganizmų kiekis ore, mėšle ir srutose. SPK panaudojimas leis pagerinti gyv nų laikymo bei darbo 
sąlygas, sumažinti kaimo gyventojų diskomfortą, pagerinti aplinkos kokybę. 

Lietuvoje šiuo metu ypač aktualu didelis nemalonių kenksmingų kvapų lygis. Vienas 
didžiausias kvapų skleidimo šaltinis žemės kyje – gyvulininkystė ir paukštininkystė. Labai svarbu 
efektyviai kvapus mažinti techninėmis, cheminėmis ar mikrobiologinėmis priemonėmis. Pati 
veiksmingiausia priemonė – mikrobiologinė. Tai specialios nat ralios mikrofloros-probiotikų 
kompozicijos. Gyvulininkystės kompleksuose jos neleidžia mėšle ir srutose atsirasti patogeninei 
mikroflorai, sierą redukuojantiems mikroorganizmams, sumažina amoniako išsiskyrimą. Probiotikai labai 
tinka naudoti fermų patalpų, pakratų apdorojimui, terpimui  vanden  bei pašarus, probiotikai nesukelia 
pavojaus nei gyvuliams, nei aptarnaujančiam personalui. Šis projektas padės greičiau spręsti sisenėjusią 



nemalonių kenksmingų kvapų ir atliekų tvarkymo problemą, kuri gyvulininkystėje dar beveik 
nesprendžiama, tačiau yra labai aktuali.   

Projekto bendras tikslas – suteikti kininkams žinias apie naujų ir pažangių biotechnologijų 
taikymą gyvulininkystėje Europos Sąjungos šalyse ir pasaulyje, moksliniu taikomuoju ir parodomuoju 
metodu diegti šias technologijas šalies kininkų kiuose.   

Specialusis tikslas – skatinti gyvulininkystės sektoriaus kius sparčiau diegti 
biotechnologijų naujoves susidarančių biologiškai skaidžių atliekų – mėšlo ir srutų (toliau BSA) 
tvarkymui bei nemalonių kvapų prevencijai ir mažinimui.  

Veiklos tikslas – skleisti gyvulininkystės kiuose biotechnologijų mokslo žinias bei 
inovacijas apie probiotikų naudojimą BSA tvarkymui bei nemalonių kvapų prevencijai ir naikinimui, 
gerinti darbo aplinką (higieninės sąlygos).  

Pagal projektą rengti parodomieji kompleksiniai bandymai 6 fermose: 3 galvijų fermose, 
laikančiose daugiau kaip vidutiniškai po 60 SGV, 2 kiaulių fermose, laikančiose daugiau kaip vidutiniškai 
po 50 SGV ir 1 paukščių fermoje, laikančioje daugiau kaip vidutiniškai 10 SGV. Parodomieji bandymai 
rengti keturiuose Lietuvos regionuose: 2 – Aukštaitijos regione, 2 – Žemaitijos, 1 – Suvalkijos ir 1 – 

Dz kijos. Pasirinkimą bandymus rengti keturiuose regionuose lėmė tai, kad b tų gauti vairesni 
duomenys, kurių pagalba b tų galima atlikti išsamesnę analizę, gauti rezultatus palyginimui, vykdyti 
platesnę ir tolygesnę rezultatų sklaidą. Bandymai buvo vykdomi Žaliąj  diplomą turinčių žemės kio 
veiklos subjektų kiuose. 

 



Dz kijos regione (Alytaus r. Simno sen.,) Ž B“Atžalynas“, kurio fermos vedėja Albina Zubrienė ir 
veterinarijos gydytojas Sigitas Jusas maloniai pasitiko R mų gyvendinamo projekto darbo grupės narius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukose projekto vykdytojas Konstantinas Iljasevičius, mokslinis vadovas dr. Rimantas Budrys, 
Ž B „Atžalynas“ fermos vedėja Albina Zubrienė, veterinarijos gydytojas Sigitas Jusas ir Žemės kio 
r mų vicepirmininkas Sigitas Dimaitis aptaria projekto eigą.  

 

 

 

 



Dz kijos regiono kis – Kaišiadorių r. veikianti paukštininkystės monė „Petkus“, kuriai vadovauja 
Sigitas Petkevičius. Projekto bandymas buvo atliktas Žiežmarių paukštidėje, kurioje auginama apie 30 
t kst. broilerių. Paukštidėje broileriai auginami 38 dienas, kol pasiekia 2,3-2,4 kg svorio. O 1 kg svorio 
priaugti broileriui reikia 1,6-1,8 kg pašaro. Ir nors paukštyne diegta pažangi auginimo technologija, 
automatizuota prieži ra, tačiau susiduriama su higienizacijos problemomis – pasakojo monės savininkas 
Sigitas Petkevičius. 

 

Nuotraukoje iš kairės  dešinę: projekto vykdytojas Konstantinas Iljasevičius, paukštininkystės monės 
„Petkus“ savininkas Sigitas Petkevičius, projekto mokslo vadovas dr. Rimantas Budrys ir Žemės kio 
r mų vicepirmininkas Sigitas Dimaitis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Suvalkijos regione – bandymai buvo atliekami pas Kauno r. Margininkų kaimo kininką Audrių Banion .  

 

Nuotraukoje pirmas iš kairės Kauno r. Margininkų kaimo kininkas Audrius Banionis susidomėjęs 
projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aukštaitijos regione bandymai buvo atlikti Panevėžio r. UAB „Upytės eksperimentiniame kyje“.  
kio selekcininkė Aušra Krikščiukaitė aprodė k  ir su dideliu susidomėjimu klausėsi gyvendinamo 

projekto mokslinio vadovo dr. Rimanto Budrio projekto naudos pristatymo. 
 

 

Nuotraukoje UAB „Upytės eksperimentinio kio“ selekcininkė Aušra Krikščiukaitė diskutuoja su 
projekto moksliniu vadovu dr. Rimantu Budriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žemaitijos regione parodomieji bandymai buvo atlikti Plungės r., kininko Kazimiero Baginskio kyje. 
Tiek pats kio savininkas, tiek veterinarijos feltčerė Irena Jašinskaitė ir kiaulių fermos vedėja Adelė 
Šleinienė labai domėjosi projekto idėja ir nauda, kadangi ne tik kvapų šalinimas, bet ir užterštumas, 
auginant t kstančius kiaulių yra tikrai labai aktuali problema. 

 

Nuotraukose Plungės r. kininkas Kazimieras Baginskas, kiaulių fermos vedėja Adelė Šleinienė ir 
veterinarijos feltčerė Irena Jašinskaitė susidomėję klausosi projekto mokslinio vadovo dr. Rimanto 
Budrio.  

  

 

 

 

 

 

 

 



Žemaitijos regione buvo vykdomi parodomieji bandymai Jurbarko r., UAB „Dainiai“, kurios vadovas 
Kasparas Jurevičius ir veterinarijos gydytojas Jonas Bardauskas išsakė savo pageidavimus ir l kesčius, 
gyvendinant projektą. 

Nuotraukoje iš dešinės  kairę: Jurbarko r. UAB “Dainiai“ veterinarijos gydytojas Jonas Bardauskas ir 
vadovas Kasparas Jurevičius klausosi mokslinio projekto vadovo dr. Rimanto Budrio projekto pristatymo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 gyvendinant projektą buvo atlikti kompleksiniai parodomieji bandymai, kuriuos sudarė: 

SPK panaudojimas patalpose – išlakų matavimas; SPK panaudojimas tvartų ir kompleksų galvijų, kiaulių, 
paukščių laikymo patalpose – išlakų matavimas; SPK panaudojimas BSA laikymo rezervuaruose – išlakų 
matavimas, BSA t rio ir kokybės nustatymas; SPK panaudojimas BSA kompostavimo aikštelėse – 
komposto rietuvių formavimas, išlakų matavimas, komposto kokybės tyrimai; Specialios rangos ir 
matavimo prietaisų pastatymas ir išbandymas; kininkų mokymas naudoti ir purkšti probiotikus; BSA ir 
komposto pavyzdžių paėmimas ir laboratorinių tyrimų atlikimas. 

- specialios SPK panaudojimo rangos išbandymas, kininkų apmokymas ją naudotis; 

- išlakų koncentracijų matavimo prietaisų išbandymas, kininkų apmokymas jos naudoti; 

- išlakų (amoniako ir sieros vandenilio) matavimas tvartų ir kompleksų galvijų, kiaulių, paukščių 
laikymo patalpose, karvių melžimo patalpose prieš probiotinių kompozicijų SCD Odor Away 
panaudojimą ir po jų panaudojimo; 

- išlakų (amoniako ir sieros vandenilio) matavimas srutų ir skysto mėšlo pavyzdžiuose prieš 
probiotinių kompozicijų SCD Odor Away panaudojimą ir po jų panaudojimo; 

- biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas arba p dymas, panaudojant SPK, procesų kontrolė ir 
kininkų  apmokymas.  

Atlikus bandymus buvo parengtos ir išleistos rekomendacijos. Regionuose, kur buvo vykdomi 
parodomieji bandymai, buvo organizuojamos lauko dienos kininkams, gyvulininkystės konsultantams ir 
profesinių mokyklų mokytojams bei kolegijų dėstytojams.  

 
 
 

Žemės kio r mų informacija 
 

www.zur.lt 
https://www.facebook.com/zemesukiorumai/ 
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“TVART  IR GALVIJ  KOMPLEKS  HIGIENIZAVIMAS IR BIOLOGIŠKAI SKAIDŽI  

ATLIEK  TVARKYMAS TAIKANT BIOTECHNOLOGINIUS METODUS”  
Nr.1PM- PV-11-1-006991- PR001 

pagal Lietuvos kaimo pl tros 2007-2012 met  programos priemon s “Profesinio mokymo ir 
informavimo veikla” veiklos srit  “Žem s ir mišk  kio veiklos ir žem s kio produkt  perdirbimo 

kyje mokslo žini  ir inovacin s praktikos sklaida” 
 

 

 
 

 
 

Kaunas, 2012 
 



 
1. VADAS  NAUJUS BIOTECHNOLOGINIUS PREPARATUS 

 
Gamta, m sų aplinka – tai gausybė vairių mikrobiologijos sistemų. Žmonija seniai žino, jog 

dirvožemyje egzistuoja daugiau kaip 3000 vairių mikroorganizmų, o žmogaus organizme apie 400. Taip 
pat žinoma, jog kai kurie mikroorganizmai yra žmonių, gyvulių ir augalų ligų sukėlėjai. Kovojant su 
kenksmingomis bakterijomis imta taikyti chemines priemones. Žmogui – antibiotikai, augalams – 
pesticidai. Vertinant iš mikrobiologijos pozicijų tai yra nuodinga. Mat, siekiant išnaikinti patogenus (ligų 
sukėlėjus), nukenčia ir kiekvienam organizmui b tini, sveikatą ir gyvybę saugantys mikroorganizmai – 
probiotikai. Japonijos mokslininkai nustatė, jog bet kurioje mikrobiologinėje sistemoje yra nuo 5 iki 10% 
patogenų ir tiek pat probiotikų, kurie yra tikras kenksmingų mikroorganizmų antipodas. Likusieji 80 
procentų yra nepastov s elementai. Jei patogenų tam tikroje sistemoje daugiau ir jie stipresni, tai ir 
likusieji mikroorganizmai šliejasi prie jų. Kai stipresni probiotikai, jie susilaukia likusiųjų 
mikroorganizmų paramos. Neatsitiktinai mokslininkai, apib dindami pastarąją didžiausią 
mikroorganizmų grupę, taiko jiems „oportunistų“ terminą. 

Beatodairiškai naikinant patogenus, pražudoma ir didžioji dalis probiotikų. Tai – didelė klaida. 
Neleistina nei „blogiečių“, nei „geriečių“ visiškai išnaikinti. Taip suardoma imuninė sistema. Ir gyv nas, 
ir augalas, ir bet kokie kiti gyvi organizmai praranda atsparumą ligoms. 

Žymus botanikos ir mikrobiologijos mokslo žinovas profesorius Kazys Brundza savo knygose 
„Žemės kio mikrobiologija“, „Bendroji kinė botanika“, „Kult rinių augalų ligos“ ir kituose mokslo 
darbuose yra plačiai apib dinęs, kiek daug vairių mikroorganizmų sistemų buvo Lietuvos ikikarinio 
laikotarpio dirvožemyje. Šiandien dirvoje jų ženkliai mažiau, tame tarpe ir probiotikų. Pastebėta, jog 
mėšlas, terptas  dirvožem , skleidžia nemalonius kvapus, bet nep va. Tas pats su srutomis ar vandens 
valymo renginių dumblu, išvežtu  dirvą. 

Kodėl nevyksta nat ral s organinių medžiagų irimo procesai? Amoniakas, herbicidai, kitos 
gausiai beriamos ar liejamos mineralinės trąšos nusilpnino nat ralų dirvožemio atsigaivinimo imunitetą – 
probiotinės mikrofloros ir patogeninių mikroorganizmų pusiausvirą. 

Japonijos, JAV ir kai kurių kitų šalių mokslininkai, kurie yra daugiausia nuveikę techninės 
mikrobiologijos srityje, atėjo  pagalbą kio darbuotojams, si lydami šiuolaikinius probiotikų 
atgaivinimo, išsaugojimo ir gausinimo metodus. 

Vienas pirmųjų mokslininkų, pradėjęs sisteminius mikroorganizmų poveikio tyrimus, yra japonas 
profesorius Terua Higo. Remiantis jo darbais, atsirado galimybė sveikatinti žmones, gyv nus, augalus bei 
dirvožem  ne naudojant antibiotikus, biocidus ar kitas chemines medžiagas, o taikant regeneracinę 
mikroflorą, kuri veikia kaip patogenų inhibitorius ir sustiprina regeneracinės mikrofloros poveik . 

Sudarius sąlygas vyrauti regeneracinei mikroflorai, pašalinama daugelis faktorių, sukeliančių 
ligas, padidinamas gyvų organizmų atsparumas neigiamam aplinkos poveikiui, pašalinami nemalon s 
kvapai, gausėja derliai ir iš esmės gerėja maisto kokybė. 

Probiotinius preparatus sudaro pieno r gšties mikroflora, bifidodo bakterijos, fotosintezės 
mikroflora, grybeliai ir mielės. Iš jų sudaromos kompozicijos, skirtos naudoti žmogaus sveikatinimui, 
gyvulininkystėje, paukštininkystėje, augalininkystėje, bioskaidžių atliekų perdirbimo procesuose, biodujų 
gamyboje, ruošiant kompostą, dirvožemio gerinimui, blogų kvapų šalinimui, vaisių ir daržovių 
saugojimui ir t. t. 

JAV firmos „SCD probiotics“ probiotinis preparatas SCD Odor Away naudojamas kvapų 
šalinimui tvartuose, fermose, paukštynuose, nuotekų dumblo ir kitų bioskaidžių atliekų perdirbimo 
vietose, taip pat išgaunant biodujas iš biologiškai skaidžių atliekų, riebalų gaudyklėse ir kitose 



bioskaidžių atliekų tvarkymo srityse. Preparatas yra koncentruotas, prieš naudojimą skiedžiamas nuo 50 
iki 10 000 kartų. 

Probiotinis preparatas SCD Bio Klean skirtas naudoti kaip valymo priemonė maisto pramonės 
monėse, valgyklose, restoranuose, atliekant biologinę dezinfekciją, paviršiams valyti, riebalams skaidyti, 

nuotekoms, konteineriams ir kitai tarai valyti, komunalinių atliekų konteineriams apdoroti. Preparatas 
skiedžiamas iki 10000 kartų. 

Probiotinis preparatas SCD Bio Ag naudojamas augalininkystėje, dirvos paruošimui ir tręšimui 
bei hidroponikoje. Šis nat ralus produktas dažniausiai naudojamas ekologinėje žemdirbystėje dirvos 
gerinimui, kovai su augalų ligomis bei derliaus apdorojimui. 

Preparatas SCD Bio Livestock skirtas gyvulininkystei, paukštininkystei, žuvininkystei. 
Naudojamas kaip profilaktinė priemonė sveikatinimui, daugeliu atvejų pakeičia antibiotikus. 

 
2. PROBIOTIK  NAUDOJIMAS GYV N  AUGINIMUI 

  
Besaikė chemizacija augalininkystėje (pesticidai, fungicidai, herbicidai ir t.t.), pašarų gamyboje, 

nuolat naudojami konservantai iš esmės tik pablogina gyv nų atsparumą ligoms. Dar daugiau šią 
problemą pagilina antibiotikų naudojimas.  

Jau senai žinoma, kad beatodairiško antibiotikų vartojimo pasekmė – atspar s jiems ligų sukėlėjai. 
Kadangi vienos bakterijų padermės atsparumas antibiotikams yra perduodamas kitoms, nuo vienos 
bakterijų r šies – kitai r šiai, tai preparatų, vartojamų gyvuliams gydyti, poveikis yra labai sumažėjęs. 

Dėl antibiotikų efektyvumo sumažėjimo patiriama ne tik materialinių nuostolių. Susikuriančios 
antibiotikams atsparios patogeninių mikroorganizmų formos žmoniją gali atvesti  praž t . Dar XX a. 
penktajame dešimtmetyje, antibiotikų eros pradžioje, paaiškėjo, jog penicilinas, kuris iš pradžių buvo 
veiksmingas, staiga ėmė nebeveikti. Buvo išsiaiškinta, jog patogeninės bakterijos išmoko gaminti 
peniciliną sunaikinant  fermentą. Taip atsitiko ir atsitinka su vis naujais kuriamais antibiotikais. B dai, 
kuriuos mikroorganizmai atranda, kaip apsisaugoti nuo antibiotikų, yra tiesiog unikal s, tačiau žmonėms 
nuo to tik blogiau. Daugelis antibiotikų yra tos pačios kilmės, o kartais net ir tokie patys žmonėms ir 
gyvuliams gydyti. Pastariesiems antibiotikai buvo naudojami net kaip profilaktikos priemonės nuo 
infekcinių ligų. Žmonių, kurie vartoja ilgai antibiotikų gavusių gyvulių ir paukščių produktus su jų 
likučiais arba net rezistentiškų bakterijų padermėmis, gydymas panašiais ar tais pačiais antibiotikais gali 
b ti neveiksmingas. Tačiau blogiausia yra tai, jog kai kurių r šių bakterijos perduoda atsparumą ir kitoms 
bakterijų kartoms. Taigi antibiotikai tam tikrų bakterijų padermių ne veiks niekada. 
Antibiotikai, kaip augimą skatinantys preparatai,  pašarus pradėti dėti daugiau kaip prieš keturis 
dešimtmečius. Profilaktinės antibiotikų medžiagos buvo kuriamos tam, kad gerintų gyvulių ir paukščių 
virškinimo trakto funkcijas, reguliuotų žarnyno veiklą. Mažos jų dozės veikia patogenines bakterijas, 
nepadarydamos žalos kitoms. Tačiau antibiotikai sunaikina visus jam jautrius mikroorganizmus, tame 
tarpe ir naudingas bakterijas. 

Teigiama, kad antibiotikų likučiai išlieka tik žarnyne ir  kitus organus nepatenka. Tačiau 
tikinančių rodymų nėra. Tačiau mėšle ir srutose susikaupia gana dideli jų kiekiai ir tai ženkliai 

apsunkina jų panaudojimą žemdirbystėje. 
Ypač aktyviai prieš antibiotikų naudojimą gyvuliams skirtuose pašaruose pasisako Skandinavijos 

šalių, Austrijos ir Olandijos mokslininkai. Tačiau kai kuriose valstybėse tebenaudojamas levomicitinas,  
pašarus terpiama daug vairių augimą skatinančių antibiotikų (grizino, bacitracino). 

Remiantis Lietuvos pašarų statymu, pašarai su priedais ar be jų, vartojami kinės paskirties 
gyv nams šerti, negali b ti kenksmingi nei jiems, nei žmonių sveikatai. Pašarų priedai apib dinami kaip 
medžiagos ar preparatai, gerinantys pašarų virškinamumą, didinantys produktyvumą, tenkinantys jų 



mitybos poreikius vairiais augimo laikotarpiais bei mažinantys žalingą gyv nų maisto medžiagų 
apykaitos produktų (ekskrementų) poveik  aplinkai. 
Taigi antibiotikus iš esmės uždrausta naudoti, tačiau pašarų virškinimą ir maisto medžiagų pasisavinimą 
gali pagerinti ir kiti nauji, bet ne sintetiniai, o nat ral s preparatai – probiotikai. 
Jau trys dešimtmečiai kai Japonijos mokslininkas prof. Terua Higo susistemino nat ralių 
mikroorganizmų, darančių teigiamą poveik  žmonių, gyvulių, paukščių ir kitų sveikatai, virškinamojo 
trakto mikrobinę sudėt . Ko pasėkoje buvo sukurta visa eilė mikrobiologinių preparatų, skirtų naudoti 
žmogaus ir gyv nų sveikatinimui, produktų higienizavimui, kvapų šalinimui ir t.t. Pagrinde tai pieno 
r gšties bakterijos pvz., Lactobacillus acidophillus, L. bulgaricus, L. casie, L. fermentum, L. Plantarum 
Streptococcus thermophilus, vairių kamienų mielės, pvz. Saccharomyces serevisiae, fotosintetinės 
bakterijos, tokios kaip Rhodopseudomonas palustris ir kitos naudingos bakterijų r šys. 

Šie mikroorganizmai populiarioje literat roje vadinami labai vairiai: „efektyv s 
mikroorganizmai“ (EM), „gerieji mikroorganizmai“, „probiotikai“. 
Žodis „probiotikai“, išvertus iš graikų kalbos, reikštų „gyvybei“, skirtingai nuo termino „antibiotikai“ – 
„nukreiptas prieš gyvybę“. B tinas efektyvaus probiotiko komponentas - gyvos mikrobų ląstelės. 

Probiotiniai preparatai, yra ekologiški produktai, sintetinantys labai svarbias, biologiškai aktyvias 
medžiagas – vitaminus, fermentus, antibiotikus, amino r gštis. Jie reguliuoja virškinimo trakto 
biologinius procesus, saugo nuo jauniklių žarnyno ligų, skatina augimą. Šie preparatai turi teigiamos 
takos žarnyno metabolitiniams pokyčiams, gerina maisto medžiagų pasisavinimą, didina organizmo 

atsparumą ir kartu antagonistiškai veikia kenksmingą organizmo mikroflorą. Probiotikai taip pat pasižymi 
priešvėžiniu veikimu ir mažina cholesterolio kiek . 
Probiotikai veikia trejopai: naikina patogeninius ar tariamai patogeninius mikroorganizmus; stimuliuoja 
imunitetą ir biocheminius procesus; neutralizuoja ir kompensuoja sutrikusią organų veiklą. 

 probiotikų preparatus reikia ži rėti ne kaip  naujos gydomosios priemonės atsiradimą, bet kaip  
naujų gydomųjų ir profilaktinių priemonių kompleksą, skirtą virškinimo traktui apsaugoti. Probiotikai yra 
svarb s kaip imuniteto, audinių regeneracijos stimuliatoriai, detoksikuojančios medžiagos, antioksidantai 
ir mikroorganizmai, užtikrinantys rezistentiškumą. 
Mokslininkai teigia, kad žarnyno mikrofloros fermentinis aktyvumas kai kuriais atvejais yra svarbesnis 
negu kepenų, todėl bifidoflora kartais vadinama anaerobiniu gyv no organizmo organu arba antrosiomis 
kepenimis. 

Probiotikai neturi neigiamų higieninių padarinių. Jiems gaminti naudojamos bifidobakterijos, 
fekalinis streptokokas, žarnyno lazdelė, pieno r gšties, celiuliozolitinės, karotiną sintezuojančios 
bakterijos, pirmuonys, atrajotojų didžiojo prieskrandžio mikroorganizmai. 

Probiotikai, palyginti su antibakteriniais cheminiais preparatais, turi daug pranašumų: nenuodingi, 
nesukelia šalutinių reakcijų, alergijos, gyv nai juos toleruoja. 
Probiotikų veikimo mechanizmas – konkurencija dėl maisto medžiagų ir vietos virškinimo trakte. Epitelis 
pasidengia plonu naudingų bakterijų sluoksniu, kurios konkuruoja su patogeninėmis bakterijomis ir 
trukdo joms prisitvirtinti ir daugintis. 
Probiotikai sėkmingai slopina patogeninius mikroorganizmus: Escherichia coli, Salmonella, Clostridium 
perfringens (sukeliančios apsinuodijimą maistu arba pašarais), Staphylococcus aureus (gali sukelti toksin  
šoką). 

Mikotoksinai tai toksinai, kuriuos sukelia grybelis, susidarius tam tikros drėgmės ir temperat ros 
sąlygoms. Mikotoksinų biologinis poveikis gali sukelti rimtus gyv nų sveikatos sutrikimus. Mikotoksinai 
yra vairios grybų, besidauginančių vairiose pašaro ir maisto r šyse, antrinės medžiagos. Daugiausia 
tyrimų atlikta su aflatoksinais, ochratoksinais, T-2 toksinais, deoxynivalenoliu (DON), trichothecenes, 
fumonisinais ir zearalenonais. Mikotoksinai daro vairaus pob džio biologinę taką tiek žmonėms, tiek 
gyv nams. Tai gali b ti kancerogeninis poveikis, mutacija, genotoksiškumas, kepenų ligos, toksiškumas 



inkstams, hemototoksikacija, imuniteto sumažėjimas, estrogeninis poveikis, drebulys ar mutavimas 
(mutageniškumas) (Dirheimer, 1998). Mikotoksinai dažniausiai yra užteršto (užkrėsto) pašaro padarinys, 
o tolimesnis to rezultatas yra užkrėsta mėsa. Naudojant SCD Bio Livestock mikotoksinų sumažėja <2 
ppm (milijoninė dalis) . 

Gyv nų sveikatinimui naudojami vairių padermių mikroorganizmai, t.y. mielės, pieno r gšties 
bakterijos, fototropiniai mikroorganizmai ir kt. 
Gana plačiai yra paplitę vienos padermės probiotikai, turintys gana ribotą veiklos pob d , tačiau yra ir 
plataus spektro ( vairių padermių) probiotinės kompozicijos. 
Pasaulio mokslininkų nuomonės dėl skirtingų probiotikų kompozicijų sudarymo gana ženkliai skiriasi. 
Dalis Europos mokslininkųi, tame tarpe ir Lietuvos mokslininkai, teigia, kad sudarymas gana didelių 
probiotikų kompozicijų yra neteisinga, nes probiotinės kompozicijos greičiau sensta (prarandamas jų 
efektyvumas) pradeda dominuoti viena arba kita probiotikų grupė. Japonijos, Kinijos, JAV mokslininkai 
tikina, kad galima sukurti galingas probiotikų kompozicijas be pakitimų, t.y. išlaikančias savo savybes ir 
jas naudoti ne tik sveikatinimui ir higienizavimui bet ir plačiai naudoti bioskaidžių atliekų tvarkymui, 
vandens telkinių valymui , higienizuojant visuomeninius pastatus ir transportą ir t.t. 

Derinant vairius probiotikus, pavyko sukurti kompoziciją, skirtą tiesioginiam gyv nų 
sveikatinimui, pvz. probiotinis preparatas SCD BioLivestock. 
Savo ruožtu buvo sukurta probiotinė kompozicija SCD Odor Away, galinti higienizuoti patalpas bei 
pakratus, sunaikinti patogeninę mikroflorą, sierą redukuojančius mikroorganizmus (SRM), savo veiklos 
poveikyje sukeliančius kvapus (sieros vandenilis, merkaptanai, indolai, skatolai), kurie daugeliu atveju 
yra ne tik diskomforto šaltinis darbuotojams ir aplinkiniams gyventojams, bet ir slopina gyv nų 
vystimąsi, sudaro sąlygas plisti ligoms. Vienas iš naujausių probiotikų naudojimo aspektų gyv nų 
sveikatinime yra tai, kad apdorojant pakratus arba mėšlą ne tik sunaikinamos kvapo atsiradimo priežastys, 
SRM patogeninė mikroflora, bet kaip inhibitorius veikia ir amoniako emisijų (išlakų) susidaryme. 
Speciali probiotikų kompozicija 5 – 6 kartus sumažina amoniako išsiskyrimą iš broilerių mėšlo, galvijų 
bei kiaulių auginime, to pasėkoje pagerėja gyv nų produktyvumas, o be to dar sutaupoma lėšų tvartų 
ventiliacijai ir gaunamo mėšlo kokybė (vertinant kaip trąšą) ženkliai geresnė. 

Pakeitus cheminius preparatus tame tarpe dezinfekantus  probiotinius preparatus, higienizacijos 
problemą gali b ti sprendžiama kompleksiškai. 
 
2.1. PROBIOTIK  NAUDOJIMAS GALVIJ  AUGINIMUI 
 
 

 

http://www.avai.lt/index.php/lt/probiotik-kompozicijos/scd-livestock-1.html
http://www.avai.lt/index.php/lt/probiotik-kompozicijos/scd-odor-away-1.html


 

 

GALVIJ  SVEIKATINIMAS 

Neteisinga galvijų prieži ra, t. y.: netinkami pašarai (nesubalansuoti pašarai), netinkama patalpų 
higienizacija, ventiliacija, blogi pakratai, netinkamų cheminių dezinfekantų naudojimas ir kt., ne tik 
sumažina galvijų produktyvumą, bet ir sukelia vairiausią spektrą ligų pradedant acedoze, mastitu ir 
baigiant leminitu. 

Vienas iš faktų, rodančių apie žarnyno mikrofloros pakitimą, ryškiausiai matosi veršelių auginime, 
ypatingai tai pasireiškia intensyvioje galvijininkystėje. Intensyvus veršelių auginimas sukelia žarnyno 
mikrofloros disbalansą, nes virškinimo trakte silpnai vystosi probiotinė mikroflora, o intensyviai augant 
patogeninei mikroflorai, kuri (nesant probiotinės mikrofloros) sukelia infekcijas, atsiranda viduriavimai, 
pažeidžiama gleivinė. Gydymas antibiotikais dabar toli gražu ne visada veiksmingas, tuo tarpu probiotikai 
gali normalizuoti žarnyno mikroflorą, pašalinant ligų šaltin . Tokiu b du tiek enterito, tiek diarėjos galima 
visiškai išvengti jei profilaktiškai b tų naudojamos probiotinės kompozicijos. 

M sų nuomone, viena efektyviausių plataus spektro probiotinių kompozicijų yra SCD 
BioLivestock. 

 

VERŠELI  SVEIKATINIMAS 

 

Naudojant probiotikus veršelių auginime bus išvengiama disbakteriozės. 
Paprastai, SCD BioLivestock probiotiko, veršelių gydymui, naudojame 50 – 100 ml per parą. 

Probiotikai yra skiedžiami vandeniu, pageidautina, kad vandens temperat ra b tų 150C – 250C. Veršelių 
gydymo trukmė 7 – 10 dienų. Duodant profilaktiškai, probiotikas SCD BioLivestock taip pat skiedžiamas 
nechloruotu vandeniu santykiu 1:1000, t.y. 1 litras probiotiko 1m3 vandens. Girdomą tirpalą geriau ruošti 
kiekvieną dieną, nes paruoštas tirpalas jau po 2 – 3 dienų pradeda prarasti savo savybes. Tiek preparatas, 
tiek vandens tirpalas negali b ti laikomas žemesnėje nei 100C temperat roje. 
  

MELŽIAM  KARVI  SVEIKATINIMO IR PRODUKTYVUMO DIDINIMAS 

Probiotikų kompozicijos naudojamos esant tokioms (žemiau išvardintoms) melžiamų karvių sveikatos 
problemoms: 

 sumažėjas apetitas; 
 susilpnėjąs imunitetas; 
 daugėjant SLS piene (mastitai); 
 viduriavimas ir kt. 

  

Labai dažnai visi simptomai b na vienu metu, tačiau Lietuvoje, pagrindinė problema pieno kyje yra 
karvių mastitas. Lietuvoje virš 15 % karvių serga mastitu, somatinių ląstelių kiekiai ženkliai viršija 
leistinas normas. Mažėja pieno primilžis, blogėja pieno kokybė ir t.t. 
Šalia standartinių mastito šalinimo priemonių, tinkamo laikymo, mitybos, tvarkingos melžimo rangos bei 
subalansuotų pašarų, didžiausių efektą karvių sveikatinimui duoda probiotinė kompozicija SCD 
„BioLivestock“. 



Profilaktiškai melžiamoms karvėms probiotinė kompozicija SCD „BioLivestock" sugirdoma kartu 
su vandeniu (nechloruotu), tirpalo koncentracija 1:1000, t. y. 1 litrui reikia 1 m3 vandens arba SCD 
„BioLivestock" skiedžiamas 1:500 ir girdomas 1 – 2 kartus per savaitę. 

Susirgusios vienos karvės pvz., kai padidėja somatinių ląstelių kiekis piene, sveikatinimui 
sugirdoma 150 ml „BioLivestock“, prieš tai atskiesto vandeniu (temperat ra ne mažesnė 150C). 

Koncentratas praskiedžiamas vandeniu prieš pat girdimą. Gautas tirpalas tinkamas naudoti 2 – 3 paras. 

SCD „BioLivestock“ dažniausiai naudojamas girdimui, tačiau juo galima apdoroti ir pašarus 
remiantis analogiškomis probiotikų dozėmis kaip ir girdymui. 

Naudojant „BioLivestock“ padidėja galvijų imunitetas, pieno primilžis padidėja 4 – 7 %, padidėja pašarų 
sisavinimas, nereikalingi veterinariniai preparatai, nekinta pieno proteinų kiekis ir riebumas. 

  

TEŠMENS PRIEŽI RA 

 

Tešmen  po melžimo suvilgyti skuduru, prieš tai pamirkytą tirpale. Tirpalo paruošimas: SCD 
„BiloLivestock“ atskiesti vandeniu, santykiu 1:5-10. Vandens temperat ra nemažesnė 100C. Kovai su 
infekciniais susirgimais bei jų šalinimui (grybeliais, mikrobiologinės žaizdos, odos skilimas) galima 
naudoti koncentruotą SCD „BioLivestock“. 

  

PASTAT  PRIEŽI RA – HIGIENIZAVIMAS 

Pastatų higienizacijai, bei kvapų šalinimui naudojamas SCD Odor Away, atskiestas santykiu 1:50, 
1:100. 1m2 apdoroti reikia apie 1cm3 (1 ml) probiotiko. 

Melžimo patalpų higienizavimui išpurškiant SCD Odor Away skiedžiamas santykiu 1:50. Prieš 
paduodant mėšlą  saugyklas, 1 m3 mėšlo reikia vesti 0,2 – 0,5 l SCD Odor Away, kanalai ir vamzdynai 
taip pat turi b ti higienizuojami, naudojant tą pat  atskiedimo santyki. 

Tiek vandens temperat ra tiek patalpos, kurioje norime atlikti higienizavima, temperat ra turi b ti 
nemažesnė 100C. 

  

PAŠAR  RUOŠIMAS 

Vienai tonai žalios masės (siloso) reikia 0,2 – 0,5 m3 probiotiko, atskiesto santykiu 1:10 ir tolygiai 
paskirstyti (pvz., supurškiant). Masėje vyks tolimesnė fermentacija, nebus savaiminio kaitimo ir nepelys. 

Ganykliniu laikotarpiu naudojama 20 – 50 ml SCD BioLivestock vienai karvei  dieną. 
Šieno, šiaudų ir kitų sausų pašarų paruošimui naudojamas vienkartinis apipurškimas. Naudojamas 

SCD BioAg santykiu 0,5 l probiotiko 1 tonai šieno. Šis preparatas apsaugo nuo pelėsių atsiradimo, gerina 
šieno skon . 
Pastaba: Visi probiotikai yra efektyv s, kai probiotikų skiedimo temperat ra daugiau 100C. 

  

SILOSAVIMAS  

 Jau gana senai yra žinoma apie probiotinių mikroorganizmų panaudojimą silosų gamyboje. 

Apie tai labai plačiai yra aprašyta užsienio mokslinėje literat roje. Mes norėtumėme pateikti 
Olandijos Vageningeno universiteto bei Vokietijos (Šleizgio-Holsteino žemės kio) mokslininkų 
vertinimą apie silosavimą, panaudojant probiotines kompozicijas. 



Bandymai buvo atlikti apipurškiant žolę ir išlaikant ją pakuotėje 6 dienas ir fermentuojant 2 
mėnesius. Tyrimo metu buvo vertinamas svorio praradimas, pH, cheminiai pokyčiai bei pašarų stabilumas 
aerobinėse sąlygose. 
  

  6 fermentavimo dienos 2 mėnesių fermentavimas 

Kontrolinis Su probiotikasis Kontrolinis Su probiotikais 

pH 6,55 5,49 5,11 4,36 

Pieno r gštis g/kg SM - - 41,9 85,2 

Acto r gštis g/kg SM - - 7,6 39,2 

Etanolis g/kg SM - - 11,2 11,7 

1,2-Prodandiol g/kg SM - - 0 2,9 

1-Propanol g/kg SM - - 0 2,9 

Propioninė r gštis g/kg SM - - 2,2 2,7 

Pašaro stabilumas aerobinėje 
aplinkoje, val. 

- - 60 >525 

 

Iš atliktų bandymų ženkliai matosi, kad panaudojus probiotikus ženkliai padidėja konservuojančių 
r gščių (pieno r gšties) kiekis, pagerėja ne tik siloso kokybė, bet ir stabilumas. 
  

PROBIOTIK  KOMPOZICIJ  PANAUDOJIMAS PIENININKYST JE PAVYZDŽIAI 

Pieno fermos eksploataciniai duomenys, naudojant SCD probiotikų kompoziciją „Bio Livestock“ 

       1 Lentelė 

Pavadinimas  Be SCD 1997 
Su SCD 

1998 

Su SCD 

1999 

Su SCD 

2000 

Vidurkis  

Fermai be 
SCD 

Karvių skaičius 80 80 80 100 89 

Probiotikų kaštai/karvei (€) 0 31,25 31,25 31,25 0 

Sunaudota pagrindinių pašarų 
(kg) 1 karvei 

3300 3650 4028 4090 3610 

Sunaudota koncentruotų 
pašarų (kg) 1 karvei 1800 1700 1789 1644 2072 

Sunaudota konc. pašarų 
kg/1kg pieno 

0,23 0,22 0,21 0,20 0,24 

Somatinių ląstelių kiekis 
piene 

300K 100K 110K 100K 180K 

Pogimdyvinės veršiukų 
problemos 

10 3 3 1 9 

Veterinaro kaštai/karvei (€) 104 90 48 44 64 

Trąšų kaštai1 ha (€) 65,30 58,00 28,20 28,20 81,10 

  



M SINIAI GALVIJAI 
 

Naudojant SCD „BioLivestock“ išvengiama susirgimų, pagerėja pašarų sisavinimas ir apetitas, 
didėja svorio prieaugis, tačiau ženkliausiai matosi ant skerdienos kokybės bei masės išeigos. 
Probiotinės kompozicijos SCD „BioLivestock“ naudojimo kiekiai, skirti mėsinių galvijų sveikatinimui ir 
profilaktikai yra tokie patys kaip ir melžiamoms karvėms. 

 
2.2. PROBIOTIK  NAUDOJIMAS KIAULININKYST JE  

     
Vystant intensyvų kiaulių auginimą, vienas iš svarbiausių tikslų yra produktyvumo bei 

rentabilumo didinimas. Šiuolaikinėje išsivysčiusių šalių praktikoje šie tikslai pasiekiami, panaudojant 
probiotinius arba fermento – probiotinius preparatus, kurie sveikatina virškinamojo trakto procesus 
(pakeičiant antibiotikus), gerina virškinimą, apetitą bei pašarų sisavinimą, ženkliai sumažina 
zootechnines ir veterinarines išlaidas. Probiotinė mikroorganizmų kompozicija SCD Bio Livestock“ 
slopina patogeninės mikrofloros vystymąsi, šalina disbakteriozės, salmoneliozės, kolibakteriozės ir kitų 
ligų atsiradimo priežastis. Gerėjant virškinamojo trakto darbui, gaunami geri rezultatai net tuomet, kai 
naudojami žemesnės kokybės pašarai. Porbiotinėje kompozicijoje SCD Bio Livestock esanti mikroflora 
gamina antibiotikų substanciją, turinčią gerą inhibiciją, aktyvumą patogenų atžvilgiu, taip pat turi 
fungicidin  poveik , sintezuoja pieno r gšt , lipazę, lizociną bei fermentus, kurie dalyvauja baltyminių 
toksinų ardyme, skaido ląstelieną bei didina pašarų sisavinimą. 

Probiotinė kompozicija SCD Bio Livestock gali b ti naudojama kaip profilaktinė arba kaip 
sveikatinimo priemonė. Kadangi ši kompozicija yra stipriai koncentruota, todėl prieš naudojimą ją reikia 
praskiesti švariu vandeniu, santykiu 1:10 000. Paruoštą tirpalą duoti gerti gyv nams. Kiaulėms sergant 
disbakterioze ir kitomis ligomis naudojama vienkartine paros dozė, kuri praskiedžiama su nedideliu 
kiekiu vandens, ir sugirdoma. Sveikatinimui reikalingos paros dozės yra: 

 paršeliams 20 – 30 ml preparato; 

 kiaulėms 30 – 40 ml preparato; 

 paršavedėms 40 – 50 ml preparato vedant per vanden  arba pašarus. 
Stambiose kiaulių fermose labai sunkiai sprendžiama kvapų problema. Biologinio skilimo metu 

veikiant sierą redukuojančiai mikroflorai (SRM) susidaro nemalon s kvapai (išsiskiria amoniakas, sieros 
vandenilis, indolai, merkaptanai ir kt.). Kvapai parodo, kad mėšlo skilimo procesuose dalyvauja 

http://www.avai.lt/index.php/lt/probiotik-kompozicijos/scd-livestock-1.html


patogenai, didelės oro taršos koncentracijos kenkia ne tik kiaulėms, mažindamas jų imunitetą, bet sudaro 
diskomfortą dirbantiesiems bei aplinkiniams gyventojams. 
Kvapų priežasties šalinimui t.y., sierą redukuojančios mikrofloros šalinimui, galima naudoti probiotinę 
kompoziciją SCD Odos Away. Atskiedus š  preparatą vandenių galima apipurkšti mėšlą, skystą mėšlą 
susidarymo metu, jų sankaupos vietas (mėšlidėse, rezervuaruose) arba prieš jų terpimą (išlaistymą)  
dirvą. Priklausomai nuo mėšlo koncentracijos bei sandėliavimo trukmės, probiotinio preparato SCD Odor 
Away sunaudojimo kiekiai, likviduojant kvapus bei patogeninę mikroflorą, gali skirtis. 

Pastatų higienizacijai, bei kvapų šalinimui naudojamas SCD Odor Away, atskiestas santykiu 1:50, 
1:100. 1m2 apdoroti reikia apie 1cm3 (1 ml) probiotiko. 

Dar šis preparatas naudojamas mėšlo higienizacijai ir fermentacijai pvz., prieš vedant mėšlą  
saugyklas. 1m3 mėšlo reikia vesti 0,2 – 0,5 l SCD „Odor Away“, kanalai ir vamzdynai taip pat turi b ti 
higienizuojami, naudojant tą pat  atskiedimo santyki. 

Tiek vandens temperat ra, tiek patalpos, kurioje norime atlikti higienizavimą, temperat ra turi 
b ti nemažesnė 100C. 
 
2.3. PROBIOTIK  NAUDOJIMAS NAMINI  PAUKŠČI  AUGINIMUI 
 

Probiotikų naudojimas naminių paukščių auginimui rekomendacijos 

Viena iš plačiausiai paplitusių probiotikų kompozicijų, skirtų gyv nų, tame tarpe ir paukščių (kalakutų, 
vištų, ančių ir t.t.) sveikatinimui, yra SCD BioLivestock. 
          Preparatas naudojamas paukščių sveikatinimui. Jis yra sugirdomas, vedant j   geriamąj  vanden , 
praskiedžiant santykiu 1:500, t.y. 1 litrui 500 litrai vandens (nechloruoto). Pageidautina kad vandens 
temperat ra b tų 20 – 300C, o nepageidautina kad b tų mažiau nei 100C. 

         Viščiukams, kalakučiukams iki 3 dienų probiotikų reikėtų duoti sekančiu santykiu 1:1000. 
          pašarus probiotikai vedami sekančiu santykiu: 0,2 - 0,5 l probiotikų kompozicijos 1000 kg. 
pašaro. 
        Probiotikai masiškai naudojami JAV, Japonijos bei Pietų Korėjos paukštynuose. P.Korėjos 
paukštyne, kur buvo atliekamas probiotikų efektyvumo vertinimas, probiotikai buvo pridėti  pašarus ir  
vanden , siekiant padidinti nat ralų azoto sisavinimą paukščių organizmuose ir padidinti išmatų 
fermentacijos procesus, kurie sumažina amoniako susidarymą. Palyginamieji rezultatai apie amoniako 
koncentracijos (kvapo) sumažinimą, panaudojus probiotikus, pateikiami 1 lentelėje. 
       Amoniako koncentracija paukštyno ore, ppm 

                                                                                                                                       2 lentelė 

Apdorojamas Nenaudojant 

probiotikus 

Panaudojus SCD 
BioLivestock 

Skirtumas, % 

Vanduo 8,95 5,18 42,12 

Pašaras 16,13 7,38 57,25 

      Probiotikais apdorojus paukščių pakratus 10-15 kartų sumažėjo amoniako išsiskyrimas, dėl 
amoniakinio azoto perėjimo  nitratin  azotą, tuo pačiu pagerėja ir gaunamų trąšų kokybė. 
   

Probiotikų panaudojimas paukštynų aplinkos kokybės gerinimui  
  

       Probiotikai gali padėti sprendžiant paukštynų aplinkos kokybės problemas. Žinoma, kad 



paukštynuose susidaro nemalon s kvapai bei didelės amoniako koncentracijos. Tiek nemalon s kvapai, 
tiek amoniakas išsiskiria iš paukščių mėšlo bei pakrato, veikiant nat raliai patogeninei mikroflorai tame 
tarpe ir sierą redukuojantiems mikroorganizmams. Jau 25 ppm amoniako koncentracija ore yra 
pavojinga paukščių sveikatai, turi didel  poveik  paukščių plunksnoms. Tokios koncentracijos amoniako 
išlakos yra pavojingos ir žmonių sveikatai, o nemalon s kvapai sukelia diskomfortą paukštynų 
darbuotojams ir aplinkiniams gyventojams, kyla paukštynų ir bendruomenių konfliktai. 
       Pradėjus naudoti probiotikus paukštininkystėje, buvo pastebėta daug pozityvių pokyčių. Yongzhen 
ir Weijiong (2006) atliktas eksperimentas rodė, kad broileriams ir dedeklėms vištoms duodant 
probiotiko su lesalu bei vandeniu, amoniako koncentracija paukščių laikymo vietose sumažėjo 69,70%. 
Pagrindiniai blogo kvapo sukėlėjai yra amoniakas, sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) ir 
metilmerkaptanai. Didelė amoniako koncentracija ne tik trikdo normalų gyv nų augimą, bet taip pat 
sukelia ir ligas. Probiotikų naudojimas sumažina amoniako koncentraciją tvarto atmosferoje, o tuo pačiu 
ir ligų grėsmę, skatina gyvulių augimą, didina produktyvumą, svorio prieaug  bei pašarų sisavinimą 
(Yongzhen ir Weijiong, 2006). Jie gerina virškinamojo trakto veiklą, stimuliuoją imunitetą ir kartu 
veikia kenksmingą organizmo mikroflorą, neutralizuoja ir kompensuoja sutrikusią organų veiklą, mažina 
cholesterolio kiek  ir t.t. 
  

Paukštynų patalpų higienizavimas 
       Norint dar geriau pagerinti paukštynų aplinką arba kai vien tik probiotinės kompozicijos Bio 
Livestock naudojimas  pašarus ir  vanden  yra nepakankamas, arba yra aukšta patalpų temperat ra, 
netinkamas patalpų vedinimas, arba yra nekokybiškas kraikas ir t.t., dar galima naudoti probiotinę 
kompoziciją SCD Odor Away. Ji yra naudojama kvapų šalinimui ir vairių patalpų dezinfekavimui, yra 
nekenksminga aplinkai. SCD Odor Away turi stiprių redukcinių, antioksidacinių savybių, slopina 
patogeninės mikrofloros, t.y. sierą redukojančių mikroorganizmų išskiriančios sieros vandenilio, 
amoniako, merkaptanų dujas, veiklą, savo veiklai sunaudojantis ir patogeninės mikrofloros metabolizmo 
produktus tame tarpe ir kvapus sukeliančias medžiagas. 
       Paprastai patalpos higienizuojamos 1 – 2 kartus  savaite. Priklausomai nuo patalpų oro 
temperat ros, drėgmės, paklotų drėgmės, kvapų atsiradimo bei jų intensyvumo, gali b ti naudojami gana 
vair s probiotikų ir vandens tirpalai. Tirpalui paruošti reikia probiotinės kompozicijos koncentratą 

atskiesti (aktyvuoti) vandeniu santykiu nuo 1:50 iki 1:100, priklausomai nuo išpurškimo technikos. 
Žinant, kad 1m2 apdoroti (dezinfekuoti) reikia apie 1cm3 tirpalo, tuomet 1000m2 patalpai reikėtų 1 litro 
tirpalo. 

       Paukštynuose, esant stacionariai aerozolio (šalto r ko) sudarymo sistemai, naudojami daugiau 
atskiesti tirpalai. 

       Paukštynų patalpų higienizavimui bei kvapų šalinimui naudojamas probiotikas iš esmės niekuo 
nesiskiria nuo probiotinės kompozicijos Odor Away, naudojamos visuomeninio transporto, 
visuomeninių pastatų, tame tarpe net bažnyčių, higienizavimui. 
  

Probiotikų panaudojimas paukščių auginimui  
  

1. Pasiruošimas 

 - išplauti patalpas ir visus renginius SCD Odor Away ir vandens tirpalu 1:100 prieš 2-3 dienas; 

 - paskleisti pakrato medžiagas 10-15 cm sluoksniu ir išpurkšti aktyvuotu SCD Odor Away 



tirpalu; 

 - vesti  geriamą vanden  paukščiams SCD Bio Livestock (1:1000) pirmosioms trims dienoms. 

2. Viščiukų auginimas 

 - viščiukų girdymui naudoti SCD Bio Livestock vandenin  tirpalą santykiu 1:5000 (pirmąsias 3 
dienas santykis 1:1000); 

 - patalpų bei paukščių dezinfekcijai purkšti SCD Bio Livestock koncentruotą preparatą, 
praskiestą vandeniu 1:5000 – 10 000; 

 - virškinimo gerinimui naudokite smulkią skaldą, keramiką (geriau ceolitą) 1 % nuo lesalo 
masės; 

 - pakratai, kuriuose atsirado blogas kvapas, purškiami SCD Odor Away vandeniniu tirpalu 1:50 – 
100; 

 - žalieji daržovių lesalai turi b ti apdoroti SCD Bio Livestock vandeniniu tirpalu 1:100. 

Probiotikų panaudojimas vištoms dedeklėms (kiaušinių gamybai) 

 - probiotikai produkuoja paukščių žarnyne antioksidantus, vitaminus, aminor gštis (E vitaminai) 
padidina Omega3 r gščių sisavinimą; 

 - mažina nuodingų medžiagų kiek  paukštyno ore (sumažina amoniako, merkaptanų, sulfidų 
išsiskyrimą); 

 - šalina ligų sukėlėjus – e.coli, salmonalla, shigella clostridium – kiek ; 
 - didina kiaušinių svor ; 
 - didina lukšto atsparumą; 
 - po 6-8 savaičių naudojimo stabilizuoja produkciją; 
 - mažina vištų mirtingumą. 

  

 1pav. Dedeklių apdorojimas SCD probiotikų tirpalu. 



  

2 pav. Paukštyno apdorojimas iš išorės SCD probiotikų tirpalu. 
  

 
3 pav. Broilerių apdorojimas SCD probiotikų tirpalu. 



  

 

 

4 pav. Viščiukų apdorojimas SCD probiotikų tirpalu. 

  
 
2.4. KVAPAI, J  PREVENCIJOS IR ŠALINIMO GALIMYB S 

 Kvapai – tai atitinkamų cheminių medžiagų (odorantų) emisijos  aplinkos orą. Kai atitinkamos 
cheminės medžiagos koncentracija pasiekia atitinkamą vertę (dyd ), jaučiami kvapai. Ši 
koncentracija vadinama uoslės slenksčiu. Kvapai – organoleptinis rodiklis, spėjantis žmogų apie 
galimai pavojingų medžiagų atsiradimą maisto produktuose, ore, vandenyje. Nemalonus kvapas – 
tai signalas apie galimą pavojų aplinkai ar žmogaus sveikatai. 

  

Kvap  susidarymas 
Kvapai gali susidaryti fizikinių, cheminių, biologinių, mikrobiologinių procesų metu: 

 - pramonės bei energetikos veikloje; 

 - komunalinio kio veikloje; 
 - žemės kio veikloje. 

Pagrindiniai diskomfortą sukeliantys kvapai susidaro mikrobiologinių procesų metu. 
  

Išlak  (kvap ) susidarymo šaltiniai 
Pagrindiniai kvapų susidarymo šaltiniai yra mikrobiologinės kilmės: 

 - žemės kis (gyvulininkystė); 
 - komunalinio kio renginiai (nuotekų valyklos, sąvartynai, atliekų konteineriai); 
 - maisto pramonės ir verslo atliekų nekvalifikuotas tvarkymas (mėsos, pieno, spirito ir kt. bei 

prekybos  centrų atliekos). 
Pagrindinė kvapų susidarymo priežastis – netinkamas ūkininkavimas. 
  

 

 



Kvap  susidarymas 

 Mikroorganizmams skaidant organiką ir esant anaerobinėms sąlygoms, vyksta biodegradacija 
dalyvaujant SRM (sierą redukuojantys mikroorganizmai), kurie yra fakultatyv s anaerobai. Šių 
mikroorganizmų metabolizmo procesų metu išsiskiria sieros vandenilis, merkaptanai, indolas, 
skatolas ir kt., aštraus kvapo medžiagos. 

 Šių medžiagų pavojingumo vertės yra skirtingos. 
 Priklausomai nuo proceso sąlygų skiriasi amoniakas, anglies dvideginis, metanas ir kt. medžiagos. 
 Jų visuma sudaro labai nemalonius kvapus. 

  

Kvap  problemos sprendimo b dai: 

 - kvapų atsiradimo prevencija; 
 - kvapų mažinimas technologinėmis priemonėmis; 
 - kvapų mažinimas cheminėmis priemonėmis; 
 - kvapų šalinimas mikrobiologinėmis priemonėmis. 

  

Prevencin s priemon s: 

 - obligatinės aerobinės terpės sudarymas aeruojant; 
 - mikrobiologinės veiklos inhibicija šarminant iki pH >11; 
 - temperat rinė higienizacija >70 0C, 1-3 val.; 

 - mikrobiologinis bioskaidžių medžiagų apdorojimas. 
  

Technologin s priemon s 
Technologinių priemonių taikymo galimybės yra ribotos, taikomos uždarose sistemose (pastatuose, 
uždarose saugyklose, nuotekų valyklose ir pan.). 
Naudojamų priemonių ir technologijų pavyzdžiai: 

- skruberiai; 

- biofiltrai; 

- ozonavimas; 

- švitinimas  

Šios priemonės yra efektyvios, bet gana brangios. 
  

Chemin s priemon s 

 Maskuojančios priemonės – dažniausiai naudojamos. Tai cheminės medžiagos, kurios 
nelikviduoja (nesuskaido) medžiagų, sukeliančių kvapus, bet padidina uoslės slenksčio vertę. 

 Kvapų užkardos. Gali keisti diskomforto ribą. Naudojami sintetiniai eteriniai aliejai, terpenai, 
glikoliai, etileno oksidas ir kt. medžiagos. 

 Nežinoma, kokie junginiai susidaro dezodoravimo metu, jų kenksmingumas.  



  

Mikrobiologin s priemon s 

 Naudojamos specialios nat ralios mikrofloros – probiotikų kompozicijos. 
 Kompozicijos sudarytos iš pieno r gšties, fotosintezės bakterijų, mielių štamų ir kt. 

mikroorganizmų bei jų metabolizmo produktų. 
 Šie probiotikai veikia kaip aerobai, fakultatyv s anaerobai, naikina patogeninę mikroflorą , sierą 

redukuojančius mikroorganizmus (SRM), pelėsius bei jų metabolizmo produktus. 
  

  

PROBIOTIK  PANAUDOJIMAS KVAP  ŠALINIMUI 

  

Tiesioginis biologiškai skaidžių atliekų (BSA) apdorojimas: 

 Probiotikais apdorojus BSA vyksta keletas procesų; 
 Ženkliai sumažėja amoniako išsiskyrimas. 

           Nat ralus procesas                   Apdorojus probiotikais 

             NO2 : NH3                                        NO2 : NH3 

               1   : 16                                               1   : 3 

  

Kadangi amoniakas yra pagrindinis kvapus sudarančių medžiagų nešėjas ir uoslės slenksčio mažintojas, 
sumažinus amoniako išsiskyrimą pasiekiamas ženklus rezultatas.   
 

Probiotikų panaudojimas žemės kyje. 

 Probiotikų kompozicijų panaudojimas mėšlo ir srutų apdorojimui neleidžia atsirasti patogeninei 
mikroflorai, SRM, sumažina amoniako išsiskyrimą, dėl to ženkliai sumažėja kvapai. 

 Probiotikai naudojami gyvulininkystės ir paukštininkystės kių patalpų bei pakratų apdorojimui. 
 Probiotikai naudojami ne tik patalpų ar saugyklų apdorojimui, bet ir vedami  geriamą vanden  

bei pašarus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 PRIEDAS. MĖŠLO TIEKIMO SUTARTYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESto nEKMo SUTARTIS

Zea 1,40.44 f)/'t^ae;/

Z0B ,Siaures bulius' toliau vadinama Tiekeju,
bendrov€s lstatus, ir

okininkas *.zou /4;. A /,o ( :l

atstovaujama direktoriaus Rolando Valskio, veikiandio pagal

, toliau vadinamas Pirkeju,

toliau Pirkejas ir Tiekejas kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai Salimi, sudar6 5iq MeSlo tiekimo sutarti
(tol iau -,,Sutartis"), ir susitare:

t. Sutarties objektas ir dalykas

1.1. Sia sutartimi Tiekejas isipareigoja perduoti Pirkejo nuosavybdn Saliq sutartq m65lq, o Pirk6jas lsipareigoja
priimti meSlq savo nuosavyben ir ui juos sumokdti Tiekdjui Sutafije nustatyta Warka ir sqlygomis.

2. M65lo tiekimo tvarka ir sqlygos

2.1. MeSlo tiekimas vykdomas visq sutarties galiojimo laikotarpj. Meilo kiekiai ir pristatymo terminai nustatomi
atskirais Saliq susitarimais prie5 kiekvienq numatomq MeSlo tiekimq. M65lo kiekiai ir jq tiekimo grafikas
suderinamas abiejq 5aliq jiems priimtinomis ry5io priemonemis (telefonu, elektroniniu paitu, faksu ir/ar kt.).

2.2. Tiekejas M65lq tiekia Pirkejui savo transporto priemondmis i Pirkejo dirbamus nurodytus sklypus, esandius
adresu Py' nz"o^- vTAz< , kuriq plotas 3:i7 O na.

//
2.3. Kiekvienq kartq patiekus Meilq Pirkdjui, Tiekejo tiekiamas meilo kiekis Saliq ar jq tinkamai lgaliotq atstovr{
f i ksuojamas pasi rasa nt meSlo krovi mo vaita ra5tj.

2.4. Nuo me5lo krovimo vaitara5dio pasiraSymo momento nuosavyb6s teisd i pateiktq m65lo kieki ir
atsakomybe ui jq tinkamq panaudojimq pereina Pirkejui.

3. Saliq teisds ir pareigos

3.1. Pirkejas lsipareigoja:

3.1.1. sudaryti visas reikiamas sqlygas tam, kad Tiekejas su Pirkeju suderintus m65lo kiekius Saliq suderintu
grafiku pateiktq Pirkejui;

3.1.2. priimti Saliq sutartE sutarties sqlygas atitinkanti Meilo kiek! ir skirti pakankamq personalo kiekj, tam, kad
bOtq uitikrintas tinkamas ir savalaikis M65lo priEmimas bei reikalingq dokumentq jforminimas;

3.1.3. tinkamai pasiraiyti meSlq lydindiuosius dokumentus, kuriuose nurodoma patiektq meSlo mas6;

3.1.4. nedelsiant praneSti Tiekejui apie kilusius sunkumus priimti sutartus m65lo kieki ir imtis visq reikiamq
priemoniq atsiradusiems sunkumams pa5alinti;

3.1.5. laikytis 2005-07-14 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Zemds Okio ministro
jsakymo Nr. D1-367/3D-342,,Del meSlo ir srutq tvarkymo aplinkossaugos reikalavimq apraSo patvirtinimo"
nuostatq;



3.1.6. vykdyti kitus 5ia sutartimi prisiimtus isipareigojimus.

3.2. Tiekejas jsi pa reigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatytomis sqlygomis ir tvarka perduoti Pirkejo nuosavybdn Saliq sutartq meSlo kieki;

3.2.2. savo sqskaitq ir savo transporto priemon€mis pristatyti m65lo kiekius iki 5aliq sutartos jq i5krovimo
vietos, bei prisiimti visas i5laidas susijusias su mdSlo paruoSimu, sanddliavimu ir kt.;

3.2.3. kartu su kiekviena transporto priemone pateikti tinkamai jformintus lydindiuosius meSlo dokumentus,
kuriq vienas egzempliorius paliekamas Pirkejui ar jo tinkamai jgaliotam atstovui;

3.2.4. vykdyti kitus 5ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

4. Saliq atsakomyb6

4.1. Salys atleidiiamos nuo atsakomybes ir savo lsipareigojimq vykdymo tik d6l force majeure aplinkybiq
veikimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir kitq teises aktq nuostatomis.

5. Giniq sprendimas

5.1. Vykdydamos 5iq Sutartj Salys vadovaujasi Sutarties ir galiojaniiq Lietuvos Respublikos teises aktq
nuostatomis.

5.2. Kilusius gindus ir/ar nesutarimus Salys sprendiia abipusdmis derybomis, o nepavykus Siuo b[du gindo
taikiai iSsprqsti, gindai sprendiiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisqs aktq nuostatomis teismuose.

6. Sutarties galiojimas ir nuilaukimas

6.1. Sutartis isigalioja nuo jos pasiraiymo momento ir galioja neterminuotai.

6.2. Sutartis gali b0ti nutraukta abipusiu 5aliu susitarimu, kuriuo iSsprendiiamos Sutarties nutrakimo pasekmes
ir iki numatomo Sutarties nutraukimo neivykdytq jsipareigojimq visiSko jvykdymo tvarka ir sqlygos.

6.3. Bet kuri i5 Saliq ttlri teisq viena5ali5kai, nesikreipiant !teismq, nutraukti 5iq Sutart! nesant kitos Salies kaltes,

isp6jus kitq Sal! priei 30 kalendoriniq dienq.

7. Bendrosiosnuostatos

7.1. Visi Sios Sutarties pakeitimai, papildymai ir/ar priedai galioja jei jie sudaryti ra5tu ir pasiraiyti Saliq ar jq
ti nkamai jgaliotq atstovrl.

7.2. 5i sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teis6 ir jai taikorna Lietuvos Respublikos teise.

7.3. Sutartis ir joje pateikta informacija, o taip pat ir visa kita Sios Sutarties sudarymo ir/ar vykdymo metu Saliq
suiinotq informacija apie kitq Sutarties Salj laikoma konfidencialia informacija. Sags jsipareigoja neatskleisti
konfidencialios informac'rjos jokiems tretiesiems asmenims, i5skyrus teises aktq numatpus atvejus, kai
konfidencialios informacijos atskleidimas yra privalomas.

7.4. Si Sutarties sudaryta lietuviq kalba, dviem originaliais, vienodq juridinq galia turiniiais egzemplioriais, po
vienq kiekvienai Sutarties Saliai.



8. Saliq rekvizitai ir para5ai

Z0B "Siaures Bulius"

PVM moketoio kodas 1T100009530417

Adresas Linkuvos g. 54, Klovainiai, LT-83204 kininko paiymdjimo Nr.

+37068222236

Telefonas: 
^ft:t54t026(I2rf8 

nMF10qn066g2t1

0kininkas {Pirkejas)

oiiaurts Bulius*



MESLO TIEKIMO SUTARTIS

MCSLo TIEKIMo SUTARTIS

!0/r 09, !9,/,
KLa yrq, d! tat

ZUB ,Siaures bulius' i.k. 304064761 toliau vadinama Tiekeju, atstovaujama direktoriaus Rolando Valskio,
veikiandio pagal bendroves istatus, ir/-r- 1 flt
Ukininkas &lf! KO/A A,gUgqeiq asmens kod^, ?lfu !2/46g tori"u
vadinamas Pirkeju,

toliau Pirkeias ir Tiekejas kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai Salimi, sudard 5iq Me5lo tiekimo sutartj
(toliau -,,Sutartis"), ir susitare:

1. Sutarties objektas irdalykas

t.t. Sia sutartimi Tiekejas isipareigoja perduoti Pirkejo nuosavyben Saliq sutartq md5lq, o pirkejas jsipareigoja
priimti meSlq savo nuosavyben ir ui juos sumok€ti Trekejui Sutartyje nustatyta tvarka ir sqlygomis.

2. M65lo tiekimo tvarka ir sqlygos

2.1. MeSlo tiekimas vykdomas visq sutarties galiojimo laikotarpi. MeSlo kiekiai ir pristatymo terminai nustatomi
atskirais Saliq susitarimais prie3 kiekvienq numatomg MeSlo tiekimq. MeSlo kiekiai ir jq tiekimo grafikas
suderinamas abiejq 5aliq jiems priimtinomis ry5io priemonemis (telefonu, elektroniniu paitu, faksu ir/ar kt.).

2.2. Tiekejas MeSlq tiekia Pirkejui savo transporto priemonemis j Pirkejo dirbamus nurodytus sklypus, kuriq
sqraSas su adresais ir plotais yra pridetas Sios sutarties Priede Nr. 1.

2.3. Kiekvienq kartq patiekus MeSlq Pirkejui, Tiekejo tiekiamas meSlo kiekis Saliq ar jq tinkamai jgaliotq atstovrl
fi ksuoja m as pasi raSa nt meSlo krovi mo vaita rait!.

2.4. Nuo meSlo krovimo vaZtaraidio pasiralymo momento nuosavyb€s teise ! pateiktq meilo kiek! ir
atsakomyb6 ui jo tinkamq panaudojimq pereina Pirkejui.

3. SaHgtekes irpareigos

3. 1. Pirkejas jsi pareigoja:

3.1.1. sudaryti visas reikiamas sqlygas tam, kad Tiekejas su Pirkeju suderintus meSlo kiekius 5aliq suderintu
grafiku pateiktr4 Pirkejui;

3.1.2. priimti Satiq sutartq sutarties sqlygas atitinkantj Me5fo kiekj ir skirti pakankamE personalo kieki, tam, kad
butrt uitikrintas tinkamas ir savalaikis reikalingq dokumentq jforminimas;

3.1.3. tinkamai pasiraSyti rneSla lydiniiuosius dokurnentus, kuriuose nurffirna patiekto meSlo mas6;

3.1.4. nedelsiant praneSti Tiekejui apie kilusius sunkumus priimti sutartE meSlo kiek! ir imtis visq reikiamq
priemoniq atsiradusiems sunkumams paialinti;

3.1.5. laikytis 2005-07-14 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Zemes Okio ministro
isakymo Nr. D1-3673D-342,,De| meSlo ir srutq tvarkymo aplinkossaugos reikalavimq apraSo patvirtinimo"
nuostatq;
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MESLO TIEKIMO SUTARTIS

3.1.6. vykdyti kitus 5ia sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

3.2. Tiekejas isipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatytomis sqlygomis ir tvarka perduoti Pirkejo nuosavyben 5aliq sutartq me5lo kiek!;

3.2.2. savo sqskaiti ir savo transporto priemondmis pristatyti m65lo kiekius iki Saliq sutartos jq i5krovimo vietos
(t.y. Pirkejo dirbamq laukq), taip pat i5barstyti meSlq Pirkejo dirbamuose laukuose bei prisiimti visas iSlaidas

susijusias su md5lo paruoSimu, sand6liavimu ir kt.;

3.2.3. kartu su kiekviena transporto priemone pateikti tinkamai iformintus lydindiuosius meilo dokumentus,
kuriq vienas egzempliorius paliekamas Pirkejui ar jo tinkamai jgaliotam atstovui;

3.2.a. uykdyti kitus Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

4. Saliq atsakomyb6

4.1. Salys atleidiiamos nuo atsakomybes ir savo lsipareigojimq vykdymo tik del force majeure aplinkybiq
veikimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir kitq teises aktq nuostatomis.

5. Giniq sprendimas

5.1. Vykdydamos 5iq Sutarti Salys vadovaujasi Sutarties ir galiojaniiq Lietuvos Respublikos teises aktq
nuostatomis.

5.2. Kilusius gindus ir/ar nesutarimus Salys sprendiia abipusemis derybomis, o nepavykus Siuo b[du gindo

taikiai iisprqsti, giniai sprendiiamivadovauiantis Lietuvos Respublikos teises aktq nuostatomis teismuose.

6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

6.1. Sutartis isigalioja nuo jos pasiraiymo momento ir galioja neterminuotai.

6.2. Sutartis gali b0ti nutraukta abipusiu 5aliu susitarimu, kuriuo issprendZiamos Sutarties nutraukimo
pasekm6s ir iki numatomo Sutarties nutraukimo neivykdytq jsipareigojimq visi5ko ivykdymo tvarka ir sqlygos.

6.3. Bet kuri i5 5aliq turi teisq vienaialiSkai, nesikreipiant jteismq, nutraukti Siq Sutarti nesant kitos 5alies kaltes,
jspdjus kitq Sali priei 3O kalendoriniq dienq.

7. Bendrosios nuostatos

7.1. Visi iios Sutarties pakeitimai, papildymai irlar priedai galioja jei jie sudaryti ra5tu ir pasiraiyti Saliq ar jq
ti nka mai iga I iotq atstovrl.

7.2. 5i sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teis6.

7.3. Sutartis ir joje pateikta informacija, o taip pat ir visa kita Sios Sutarties sudarymo ir/ar vykdymo metu Saliq

suiinota informacija apie kitq Sutarties Salj taikoma konfidencialia informaciia. Salys jsipareigoja neatsklelsti
konfidencialios informac'rjos jokiems tretiesiems asmenims, iSskyrus teises aktq numatfus atvejus, kai

konfidencialios informacUos atskleidimas yra privalomas.

7.4. Si Sutartis sudaryta lietuviq kalba, dviem originaliais, vienodq juridinq galiq turindiais egzemplioriais, po

vienq kiekvienai Sutarties 5aliai.
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MEsLO TIEKIMO SUTARTIS

8. Saliq rekvizitai ir para5ai

Z0B "Siaures Bulius" ninkas M),/A l(a ua &rtu
Asmens kodas qg/0 70/l

PVM moketoio kodas 1T100009530417 PVM moketojo kodas 17 / 0OCIO
Adresas Linkuvos g. 54, Klovainiai, LT-83204 Ukininko paiymejimo Nr. 0l t j t I

Adresas: 8€f Zu -ti A/ote.rntgt
Bankas: 7a( quJ r,|,)td n &tut *2tdd, tc

+370 68222236
Atsiskaitomosios sqskaitos Nrl,/ f t t1ltg0st t(ttt .12.

0kininkas (Pirkejas) t&i'fu k*gf'wva'eoq'ffi u
',)5

p*/



MEsLO TTEKIMO SUTARTIS

Priedas Nr.l. Dirbami sklypai i kuriuos bus pristatomas me3las.

Eil. Nr. UnikalusNr. Adresas Plotas. ha
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MESLo lEKtMo surARTls

2016 rugsejo 09 d.

Z0B ,5iaures bulius' toliau vadinama Tiekeju, atstovaujama direktoriaus Rolando Valskio, veikiandio pagal

bendrov6s istatus, ir

ukininkas b &a"v&*l /fa,t ",tf.*htoriau vadinamas pirk6ju,

toliau Pirkejas ir Tiekejas kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai Salimi, sudare 5iq Me5lo tiekimo sutartj
(toliau -,,Sutartis"), ir susita16:

1. Sutarties objektas ir dalykas

f .f . Sia sutartimi Tiekejas lsipareigoja perduoti Pirkdjo nuosavyben 5aliq sutartq m€51q, o Pirkejas lsipareigoja
priimti m65lq savo nuosavyben ir ui juos sumoketi Tiekejui Sutartyje nustatyta tvarka ir sqlygomis.

2. Me5lo tiekimo tvarka ir sqlygos

2.1. MeSlo tiekimas vykdomas visq sutarties galiojimo laikotarpi. MeSlo kiekiai ir pristatymo terminai nustatomi
atskirais 5aliq susitarimais prieS kiekvienq numatomE MeSlo tiekimq. Me5lo kiekiai ir jq tiekimo grafikas
suderinamas abiejq 5aliq jiems priimtinomis ry5io priemonemis (telefonu, elektroniniu paStu, faksu ir/ar kt.).

2.2. r irkejqi savo tr€nsporto priemonemis j Pirkejo nurodyt4 vieta. esandiq adresu
ta . plotas A4O /-?+w( ol/.*rh' ha.@.

MeSlq Pirkejul, ti6kejo y6kiamas meSlo kiekis 5aliq ar jq tinkamai lgaliotq atstovq
fi ksuoja mas pasi ra5a nt meSlo krovi mo vaZta raiti.

2.4. Nuo meSlo krovimo vaZtaraidio pasira5ymo momento nuosavybes teise j pateiktq meSlo kiekj ir
atsakomyb6 ui jqtinkamq panaudojimq pereina Pirkejui.

3. Saliq teis6s ir pareigos

3.1. Pirkejas lsipa reigoja:

3.1.1. sudaryti visas reikiamas sqlygas tam, kad Tiekejas su Pirk6ju suderintus me5lo kiekius 5aliq suderintu
grafiku pateiktq Pirkejui;

3.1.2. priimti Saliq sutartq sutarties sqlygas atitinkanti Me5lo kiek! ir skirti pakankamE personalo kiek!, tam, kad

butq uitikrintas tinkamas ir savalaikis MeSlo priemimas bei reikalingq dokumentq iforminimas;

3.1.3. tinkamai pasiraSyti meSlq lydindiuosius dokumentus, kuriuose nurodoma patiektq meSlo mase;

3.1.4. nedelsiant praneSti Tiekejui apie kilusius sunkumus priimti sutartus me5lo kiek! ir imtis visq reikiamq
prie'moniq atsiradusiems sun kuma ms palalinti;

3.1-.5. laikytis 2005-07-14 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Zemds rlkio ministro
jsakymo Nr. D1-367/3D-342 ,,Del mdilo ir srutq tvarkymo aplinkossaugos reikalavimq apraSo patvirtinimo"
nuostatq;

'&.ct7
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3.1-.6: vykdyti kitus 5ia sutartimi prisiimtus lsipareigojimus.

3.2. Tiekejas isi pareigoja :

3.2.1. Sutartyje nustatytomis sqlygomis ir tvarka perduoti Pirkejo nuosavyb6n 5aliq sutartq meSlo kieki;

3.2.2. savo sqskaitq ir savo transporto priemondmis pristatyti meSlo kiekius iki 5aliq sutartos jq iSkrovimo

vietos, bei prisiimtivisas iSlaidas susijusias su m65lo paruoiimu, sandeliavimu ir kt.;

3.2.3. kartu su kiekviena transporto priemone pateikti tinkamai iformintus lydindiuosius mdilo dokumentus,

kuriq vienas egzempliorius paliekamas Pirkejui ar jo tinkamai igaliotam atstovui;

3.2.4. vykdyti kitus 5ia Sutartimi prisiimtus isipareigojimus.

4. Saliq atsakomyb6

4.1. 5alys atleidiiamos nuo atsakomybes ir savo isipareigojimq vykdymo tik d6l force majeure aplinkybiq

veikimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir kitq teisds aktq nuostatomis.

5. Gindq sprendimas

5.1-. Vykdydamos 5iq Sutartl 5alys vadovaujasi Sutarties ir galiojandiq Lietuvos Respublikos teis6s aktq

nuostatomis.

5.2. Kilusius gindus ir/ar nesutarimus 5alys sprendiia abipusemis derybomis, o nepavykus Siuo bIdu gindo

taikiai i5sprqsti, gindai sprendiiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisqs aktq nuostatomis teismuose.

6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

6.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira5ymo momento ir galioja neterminuotai.

6.2. Sutartis gali blti nutraukta abipusiu 5aliu susitarimu, kuriuo iSsprendiiamos Sutarties nutrakimo pasekmds

ir iki numatomo Sutarties nutraukimo nejvykdytq jsipareigojimq visiSko jvykdymo tvarka ir sqlygos.

6.3. Bet kuri i5 5aliq tdri teisq vienaSaliSkai, nesikreipiant !teismq, nutraukti 5iq Sutarti nesant kitos 5alies kalt6s,

ispejus kitq Sali prie5 30 kalendoriniq dienq.

7. Bendrosios nuostatos

7.1. Visi Sios Sutarties pakeitimai, papildymai ir/ar priedai galioja jei jie sudaryti raStu ir pasiraSyti 5aliq ar jq

tin kamai iga liotq atstovrl.

7.2. 5i sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisd ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teis6.

7.3. Sutartis ir joje pateikta informacija, o taip pat ir visa kita Sios Sutarties sudarymo ir/ar vykdymo metu Saliq

suiinotq informacija apie kitq Sutarties Salj laikoma konfidencialia informacija. Salys lsipareigoja neatskleisti

konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, iSskyrus teis6s aktq numatytus atvejus, kai

konfidencialios i nformacijos atskleidimas yra privalomas.

7.4.5i Sutarties sudaryta lietuviq kalba, dviem originaliais, vienodq juridinq galiq turindiais egzemplioriais, po

vienq kiekvienai Sutarties 5aliai.

lrCI,ry/



8. Saliq rekvizitai ir para5ai

ZUB ,,Siaures Bulius"

PVM moketojo kodas 1T100009530417

Adresas: Linkuvos g. 54, Klovainiai, Pak Ukininko paZymejimo Nr.

A/s Nr. LT667044 0600 0803 3808
Tef efonas: +37O 682 22236
El. paitas:

Faksas:

"f/;*L lol
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MESLO TIEKIMo SUTARTIS

ruE5ro nEKrMo surARTrs

,.19i/l - 69 .- al
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ZUB,Siaures bulius'i.k.304064761 toliau vadinama Tiekeju, atstovaujama direktoriaus Rolando Valskio,

veikiandio pagal bendrov6s lstatus, ir

Ukininkas /-i k.. ---1''/': ; iu' ,iir,: i -' ' ' ,:: asmens kodas lt:'/t'3.Ait: f,l7 toliau
vadinamas Pirkeju,

toliau Pirkejas ir Tiekejas kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai Salimi, suda16 5iq MeSlo tiekimo sutarti

{toliau -,,Sutartis"), ir susitare:

L, Sutarties objektas ir.dalykas

f .f . Sia sutartimi Tiekejas,isipareigoja perduoti Pirkejo nuosavybdn 5aliq sutartq m65lq, o Pirkejas lsipareigoja
priimti md5lq savo nuosavyb6n ir uZ juos sumok6ti Tiekejui Sutartyje nustatyta tvarka ir sqlygomis.

2. MeSlo tiekimo tvarka ir sqlygos

2.1. Me5lo tiekimas vykdomas visq sutarties galiojimo laikotarpj. Me5lo kiekiai ir pristatymo terminai nustatomi
atskirais Saliq susitarimais priel kiekvienq numatoma MeSlo tiekimq. Mello kiekiai ir jq tiekimo grafikas
suderinamas abiejq 5aliq jiems priimtinomis ryiio priemonemis (telefonu, elektroniniu pa5tu, faksu ir/ar kt.).

2.2. Tiekejas MeSlq tiekia Pirkejui savo transporto priemonemis I Pirkejo dirbamus nurodytus sklypus, kuriq
sqraSas su adresais ir plotais yra pridetas Sios sutarties Priede Nr. L.

2.3. Kiekvienq kartq patiekus Me5lq Pirkejui, Tiekejo tiekiamas meilo kiekis 5aliq ar jq tinkamailgaliotq atstovrl
fi ksuoja ma s pasi raSa nt mdSlo krovi mo vaita ra5tj.

2.4. Nuo m65lo krovimo vaZtara5dio pasiraiymo momento nuosavybds teise j pateiktq meSlo kiekj ir
atsakomyb6 uZ jo tinkamq panaudojimq pereina Pirkejui.

3. Saliq teisds ir pareigos

3.1. Pirkejas isipareigoja:

3.1.1. sudaryti visas reikiamas sqlygas tam, kad Tiekejas su Pirkeju suderintus meSlo kiekius Saliq suderintu
grafiku pateiktq Pi rkejui;

3.1.2. priimti Saliq sutartq sutarties sqlygas atitinkant! MeSlo kiekj ir skirti pakankamE personalo kiek!, tam, kad

butrl uitikrintas tinkamas ir savalaikis Me5lo pri6mimas bei reikalingq dokumentq jforminimas;

3.1.3. tinkamai pasira5yti mdSlq lydindiuosius dokumentus, kuriuose nurodoma patiekto m65lo mase;

3.1.4. nedelsiant prane5ti Tiekejui apie kilusius sunkumus priimti sutartq meSlo kieki ir imtis visq reikiamq
priemoniq atsiradusiems sunkumams paSalinti;

3.1.5. laikytis 2005-07-14 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Zemes [kio ministro
jsakymo Nr. D1-367/3D-342 ,,Del me5lo ir srutq tvarkymo aplinkossaugos reikalavimq apraSo patvirtinimo"
n uostatq;



MESLO TIEKIMO SUTARTIS

3.1.6. vykdyti kitus 5ia sutartimi prisiimtus isipareigojimus.

3.2. Tiekejas jsi pareigoja :

3.2,1, Sutartyje nustatytomis sqlygomis irtvarka perduoti Pirkejo nuosavyb6n 5aliq sutartq me5lo kieki;

3.2.2. savo sqskaitq ir savo transporto priemondmis pristatyti meSlo kiekius iki 5aliq sutartos jq iSkrovimo

vietos, bei prisiimti visas iSlaidas susijusias su m65lo paruoSimu, sand6liavimu ir kt.;

3.2.3. kartu su kiekviena transporto priemone pateikti tinkamai jformintus lydindiuosius meSlo dokumentus,

kuriq vienas egzempliorius paliekamas Pirkejui ar jo tinkamai jgaliotam atstovui;

3.2.4. vykdyti kitus 5ia Sutartimi prisiimtus isipareigojimus.

4. Saliq atsakomyb6

4.1. Salys atleidiiamos nuo atsakomybes ir savo lsipareigojimq vykdymo tik ddl force majeure aplinkybiq

veikimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir kitq teisds aktLl nuostatomis.

5. GinEq sprendimas

5.1. Vykdydamos 5iq Sutart! 5alys vadovaujasi Sutarties ir galiojandiq Lietuvos Respublikos teises aktq

nuostatomis.

5.2. Kilusius gindus ir/ar nesutarimus 5alys sprendZia abipus6mis derybomis, o nepavykus Siuo b0du gindo

taikiai iSsprqsti, gindai sprendiiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisqs aktq nuostatomis teismuose.

6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

6.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo momento ir galioja neterminuotai.

6.2. Sutartis gali b0ti nutraukta abipusiu 5aliu susitarimu, kuriuo iSsprendiiamos Sutarties nutraukimo
pasekm6s ir iki numatomo Sutarties nutraukimo nejvykdytq jsipareigojimq visiSko ivykdymo tvarka ir sqlygos.

6.3. Bet kuri i3 5aliq turiteisq vienaSaliSkai, nesikreipiant jteismq, nutraukti 5iq Sutartj nesant kitos Salies kalt6s,

ispejus kitq Sali prie5 30 kalendoriniq dienq.

7. Bendrosios nuostatos

7.1. Visi Sios Sutarties pakeitimai, papildymai ir/ar priedai galioja jei jie sudaryti raStu ir pasira5yti 5aliq ar jq

tinkamai lga liotq atstovq.

7.2. 5i sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teise.

7.3. Sutartis ir joje pateikta informacija, o taip pat ir visa kita Sios Sutarties sudarymo ir/ar vykdymo metu Saliq

suZinota informacija apie kitq Sutarties Salj laikoma konfidencialia informacija. Salys isipareigoja neatskleisti

konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, i5skyrus teisds aktq numatytus atvejus, kai

konfidencialios i nformacijos atskleidimas yra privalomas.

7.4. Si Sutartis sudaryta lietuviq kalba, dviem originaliais, vienodq juridinq galiq turindiais egzemplioriais, po

vienq kiekvienai Sutarties Saliai.
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Saliq rekvizitai ir para5ai

Tiek6jas Pirk6jas

Z0B "Siaurds Bulius" ukininkas -iclyi\3 :1u ri 6 E uLt-n/H 5

i.k. 304064761 Asmens kodas .4 !; ? 0 i .i, .4 C / li V
PVM moketojo kodas 1T100009530417 PVM moketoio kodas LT./OLCO? f;g flg
Adresas Linkuvos g. 54, Klovainiai, LT-83204 Okininko paZymejimo Nr. fi | it'r, |ntugy
A/S 1T667044060008033808 Adresas: kl ELDilY\U R. /?0/ il L | lvi2eLllatlol!
AB SEB Bankas: llA ,r,uer{-/;un L

+37068222236 Banko kodas:

siauresbulius@vahoo.com Atsiskaitom osios sqska ito s Nr. LT ft'f tM c /Arlt qi&
Telefonas: il,iti t- 9.i[4 qJ r:, i t i0 4:n I H / N.t, I
Faksas:

Ef . pa5tas: ;LqzL'/}zn6u. ut:tc:tr{2)Aftr:t/, (Eru

Tiekejas

Uhininhcts

Ukininkas{Pirkejas) JonasJurgeliunag
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MESLO TIEKIMO SUTARTIS

Priedas Nr. l. Dirbami sklypai ikuriuos bus pristatomas me5las.

Eil.Nr Unikalus Nr. Adresas Plotas, ha

I 6588-0005-0034 Pakruoio r. sav. Rozalimo sen.. Simani5kiu k. 12,8300
2. 6588-0005-0035 Pakruoio r. sav. Rozalimo sen.. Bandiu k. 5.5400
J. 4400 -0261 - 6651 Pakruo o r. sav. Rozalimo sen. ,Bandiq k I,s400
+- 6588-0005-0036 Pakruo o r. sav. Rozalimo sen.. Bandiu k. 7.4843
5. 6563-0004-0009 Pakruo o r. sav. Rozalimo sen.. Meldin uk 20,7000
6. 6563-0004-0013 Pakruo o r. sav. Rozalimo sen.. Meldin uk 12,8400
1. 6563-0004-0007 Pakruo o r. sav. Rozalimo sen.. Meldiniu k 27,5800
8. 6563-0004-0014 Pakruo o r. sav. Rozalimo sen.. Meldin uk 36.9000
9. 6563-0004-0026 Pakruo o r. sav. Rozalimo sen.. Meldin uk 26,2600

0. 6588-0005-0022 Pakruo o r. sav. Rozalimo sen...SimaniSkiu k. 13.8000
1 6588-000s-0058 Pakruo o r. sav. Rozalimo sen., S mani5kiu k 4.8200
2. 6588-0005-0054 Pakruo o r. sav. Rozalimo sen.. S maniSkiu k 45,6200
3. 6563-0001 -0012 Pakruo o r. sav. Rozalimo sen.. Plaudi5kiu k 14.100
4. 6563-0001-0045 Pakruo o r. sav. Rozalimo sen., Plaudi5kiu k 3.5700
5. 6563-0001 -0049 Pakruoio r. sav. Rozalimo sen.. Plaudi5kiu k. 9.7200
6. 6563 - 0002 - 001 1 Pakruo o r. sav. Rozalimo sen.. Plaudi5kiu k 7.5000
7. 6563-0001 -0006 Pakruo o r. sav. Rozalimo sen.. Sttiri5kiu vs. 7.0000
8. 6563-0001-0048 Pakruo o r. sav. Rozalimo sen.. Sfiiri5k uvs 0,7700
9. 6563-0001-0007 Pakruoio r. sav. Roza imo sen.. Stlri5kiu vs. 7.2000

20. 6s63 - 0003 - 003 I Pakruoio r. sav. Roza imo sen.. Litkiinu k. 26,0000
21 6s63-0003-0083 Pakruoio r. sav. Roza imo sen., Biriagalos k. 19.3400
22. 6s63-0003-0042 Pakruoio r. sav. Roza imo sen., Biriaealos k. 12.4200
24. 6s63-0003-0043 Pakruoio r. sav. Roza imo sen., Birjagalos k. 4,8300
25. 4400-0004-6092 Pakruoio r. sav. Roza imo sen., Biriagalos k. 18.3700
26. 6563-0001-0044 Pakruoio r. sav. Roza imo sen.. Meldiniu k r 6,4000
27. 6563-0001-0001 Pakruo o r. sav. Roza imo sen.. Meldiniu k. r 8,2500
28. 6563-0001 -0009 Pakruo o r. sav. Roza imo sen.. Meldiniu k I 1,8800
29. 6563-0001 -0008 Pakruo.lo r. sav. Roza imo sen.. Meldiniu k 9,5900
30. 6563 * 0001 - 001 I Pakruoio r. sav. Roza imo sen.. Plaudi5kiu k 4.2500
l1
JI 6s63-0001-0051 Pakruoio r. sav. Roza imo sen.. Meldiniu k 9,7000
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ZUB,Siaures bulius'i.k.304064761 toliau vadinama Tiekeju, atstovaujama direktoriaus Rolando Valskio,
veikiandio pagal bendrovds jstatus, ir

ukininkas h i rt^ s E " 

dt' /za t asmens L66as jj 0d f,jpafd..?toriau
vadinamas Pirk6ju,

toliau Pirkejas ir Tiekdjas kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai Salimi, sudar6 Siq Me5lo tiekimo sutarti
(toliau -,,Sutartis"), ir susitare:

1. Sutarties objektas irdaffis
t.r' 5ia sutartimi Tiekejas isipareigoja perduoti Pirkejo nuosavyben Saliq sutartq mdslq, o pirkejas jsipareigoja
priimti meSlq savo nuosavyb€n ir ui jr.ros sumok€ti Trekejui Sutartyje nustatyta tvarka ir sqlygomis.

2. M65lo tiekimo Warka ir sqlygos

2.1. MeSlo tiekimas vykdomas visq sutarties galiojimo laikotarpi. MeSlo kiekiai ir pristatymo terminai nustatomi
atskirais Saliq susitarimais prieS kiekvienq numatomQ MeSlo tiekimq. MeSlo kiekiai ir jq tiekimo grafikas
suderinamas abiejq Saliq jiems priimtinomis ry5io priemonemis (telefonu, elektroniniu pa5tu, faksu ir/ar kt.).

2.2' Tiekejas MeSlq tiekia Pirkejui savo ffansporto priemon6mis j Pirkejo dirbamus nurodytus sklypus, kuriq
sqraias su adresais ir plotais yra priddtas Sios sutarties priede Nr. i.

2.3' Kiekvienq kartq patiekus MeSlq Pirkejui, Tiekdjo tiekiamas me5lo kiekis Saliq ar jq tinkamai jgaliotq atstovrl
fi ksuojamas pasi raSa nt m65lo krovi mo vaita ra5tj.

2.4. Nuo meilo krovimo vaitara5dio pasiraiymo momento nuosavybes teise ! pateiktq me5lo kiekj ir
atsakomybd ui jo tinkamq panaudojimq pereina pirkejui.

3. Safig teises ir pareigos

3. 1. Pirkejas isipareigoja:

3.1.1. sudaryti visas reikiamas sqlygas tam, kad Tiekejas su Pirkeju suderintus meSlo kiekius Saliq suderintu
grafiku pateiktq Pirkejui;

3.1.2' priimti Saliq sutartq sutarties sqlygas atitinkanti MeSfo kiekj ir skirti pakankamE personafo kiekj, tam, kad
b0trt uitikrintas tinkamas ir savalaikis reikalingq dokumentq lforminimas;

3.1..3. tinkamai pasira5yti rr#lq lydiniiuosius dokuntentus, kuriuose nurodorna patiekto meSlo mas6;

3.1.4. nedelsiant praneiti Tiekejui apie kilusius sunkumus priimti sutartq meilo kiek! ir imtis visq reikiamq
priemoniq atsi rad usie ms sunkumams paSalinti;

3'1'5. laikytis 2005-07-14 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Zemes gkio ministro
jsakymo Nr. D1.-367/3D-342,,De| me5lo ir srutq tvarkymo aplinkossaugos reikalavimq apraio patvirtinimo,,
nuostatq;
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ME5LO TIEKIMO SUTARTIS

3.1.6. vykdyti kitus 5ia sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

3.2. Tiekdjas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatytomis sqlygomis ir tvarka perduoti Pirkejo nuosavybdn 5aliq sutartq mdSlo kiek!;

3.2.2. savo sqskaitq ir savo transporto priemondmis pristatyti meSlo kiekius iki Saliq sutartos jq iSkrovimo vietos
(t.y. Pirkejo dirbamq laukq), taip pat iSbarstyti m65lq Pirkejo dirbamuose laukuose bei prisiimti visas iSlaidas

susijusias su mdSlo paruoSimu, sanddliavimu ir kt.;

3.2.3. kartu su kiekviena transporto priemone pateikti tinkamai iformintus lydindiuosius m€Slo dokumentus,
kuriq vienas egzempliorius paliekamas Pirkejui ar jo tinkamai igaliotam atstovui;

3.2.4. uykdpi kitus Sia Sutartimi prisiimtus isipareigojimus.

4. Salirtr atsakomyb€

4.1. Salys atleidiiamos nuo atsakomybes ir savo lsipareigojimq vykdymo'tik del force majeure aplinkybiq
veikimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir kitq teises aktq nuostatomis.

5. Giniq sprendimas

5.1. Vykdydamos 5iq Sutart! Salys vadovaujasi Sutarties ir galiojaniiq Lietuvos Respublikos teises aktq
nuostatomis.

5.2. Kilusius gindus ir/ar nesutarimus Salys sprendZia abipusemis derybomis, o nepavykus Siuo b0du ginto
taikiai iisprqsti, giniai sprendiiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisgs aktq nuostatomis teismuose.

6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

6.L. Sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo momento ir galioja neterminuotai.

6.2. Sutartis gali b0ti nutraukta abipusiu 5aliu susitarimu, kuriuo i5sprendiiamos Sutarties nutraukimo
pasekmds ir iki numatomo Sutarties nutraukimo neivykdytq jsipareigojimq visi5ko ivykdymo tvarka ir sqtygos.

6.3. Bet kuri i5 Saliq turi teisq vienaSali5kai, nesikreipiant ! teismq, nutraukti 5iq Sutart! nesant kitos Salies kaltds,

ispejus kitq Salj priei 3O kalendoriniq dienq.

7. Bendrosios nuostatos

7.1. Visi Sios Sutarties pakeitimai, papildymai ir/ar priedai galioja jei jie sudaryti raStu ir pasiraiyti Saliq ar j'.t
ti nkamai igaliotq atstovrl.

7.2. 5i sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teise.

7.3. Sutartis ir joje pateikta informacija, o taip pat ir visa kita Sios Sutarties sudarymo ir/ar vykdymo metu 5aliq
suZinota informacija apie kitq S$tarties Satj taikoma konfidenciatia informacija. Sa$s jsipareigoia neatskleisti
konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, iSskyrus teis6s aktq numatytus atvejus, kai

konfidencialios informac'rjos atskleidimas yra privalomas.

7.4. 5i Sutartis sudaryta lietuviq kalba, dviem originaliais, vienodq juridinq galiq turindiais egzemplioriais, po

vienq kiekvienai Sutarties 5aliai.
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8. Saliq rekvizitai ir paraSai

Asmens kodas 3/OO BOA ?
PVM moketojo kodas 1T100009530417 okodas Ll 4&dooo6q2f/
Adresas Linkuvos g. 54, Klovainiai, LT-83204 Ukininko paiymejimo Nr. g0 j 6

+37O68222236

Atsiskaitomosios sqskaitos Nr.Lf 5?i0 t! lOoto
Telefonas: I6 g
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MEsLO TIEKIMo SUTARTIS

Priedas Nr.l. Dirbami sklypai i kuriuos bus pristatomas me5las.

Eil. Nr. Unikalus Nr. Adresas Plotas, ha
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