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DĖL LINKUVOS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS GALVIJŲ KOMPLEKSO STATYBOS IR 

EKSPLOATAVIMO LAIŠKONIŲ K., LINKUVOS SEN., PAKRUOJO R. SAV. 

SPRENDIMO DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-

474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme 

nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo 

patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“, 45 punktu, informuojame, kad Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamente buvo priimtas 

sprendimas 2018 m. rugpjūčio 10 d., Nr. (6-11  14.3.4 E)BSV-19640, dėl Linkuvos žemės ūkio 

bendrovės galvijų komplekso statybos ir eksploatavimo planuojamos ūkinės veiklos Laiškonių k., 

Linkuvos seniūnija, Pakruojo rajono savivaldybė, galimybių. 

           PRIDEDAMA. Sprendimas, 4 lapai. 

 

 

Šiaulių departamento  

Vidaus administravimo skyriaus vedėja,   

laikinai vykdanti departamento direktoriaus funkcijas                                         Odeta Krikščiukienė 
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SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

      2018 m. rugpjūčio        d. Nr. (6-11  14.3.4 E)BSV- 

Šiauliai 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo 

pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė) 
Pakruojo rajono Linkuvos žemės  ūkio 

bendrovė, 267935230 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima 

siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją) 

Topolių g. 10, Plento kaimas, 

Linkuvos seniūnija, Pakruojo rajono 

savivaldybė 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas) Telefonas (8 687) 10053 

El. paštas gaizunai@gmail.com 

 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo 

pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė) 
UAB ,,Infraplanas“, 160421745 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima 

siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją) 

 K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas  

 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas) Telefonas (8 37) 407548  

Faksas (8 37) 407549 

El. p. info@infraplanas.lt 

 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 

       Galvijų komplekso statyba ir 

eksploatavimas   

 

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas: 

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  Laiškonių k., Linkuvos sen., Pakruojo 

r. savivaldybė 

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas: 

mailto:siauliai@nvsc.lt
mailto:gaizunai@gmail.com
mailto:info@infraplanas.lt
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         Linkuvos žemės ūkio bendrovės 

pagrindinė vykdoma veikla – pieninių galvijų 

auginimas. Teritorija, kurioje numatoma 

įrengti ūkį, patenka į intensyvią žemės ūkio 

zoną (pagal Pakruojo rajono savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano keitimo projekto 

2014-04-24 sprendinius). 

Sklypo plotas  47,9 ha. Pieno ūkyje numatoma 

laikyti iki 1200 melžiamų karvių ir 860 

pakaitinio prieauglio. Bus statomos dvi 

karvidės po 500 vietų (melžiamų karvių), 

užtrūkusių karvių ir prieauglio tvartas bei 

veršidė, melžimo blokas su pagalbinėmis bei 

buitinėmis patalpomis, pašarų sandėlis, siloso 

tranšėjos, 4 srutų rezervuarai, 1 kraikinio 

mėšlo aikštelė (joje tilps visas 6 mėn. mėšlas); 

dirbs traktoriai-krautuvai, atvažiuos 

pienovežis, darbuotojų automobiliai. Galvijai 

bus laikomi uždarai, diendaržiai nenumatomi. 

Planuojamos veiklos metu susidarys buitinės, 

gamybinės, gyvūninės kilmės ir organinės 

atliekos, statybų metu – statybinės atliekos. 

Bendras gyvulių kiekis sutartiniais vienetais 

sudarys 1655 SG. Planuojama ūkinė veikla 

bus vykdoma neurbanizuotoje teritorijoje,   

kurioje šiuo metu jokia ūkinė veikla nėra 

vykdoma; vietos ir technologinės alternatyvos 

nėra nagrinėjamos. 

     Ataskaitos rengėjo pateiktais duomenimis, 

artimiausi gyvenamieji pastatai nuo 

nagrinėjamo sklypo ribos nutolę apie 142 m, 

o nuo planuojamo statyti galvijų komplekso – 

apie 300 m.  

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis: 

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis metrais, taršos 

šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos sanitarinės 

apsaugos zonos ribų dydis) 

   Vadovaujantis atliktais skaičiavimais, 

Ataskaitoje siūloma planuojamai ūkinei 

veiklai nustatyti 47,9 ha ploto sanitarinės 

apsaugos zoną, sutampančią su PŪV sklypo 

(kad. Nr. 6515/0010:61) ribomis. Į siūlomą 

SAZ gyvenamosios ir visuomeninės 

paskirties pastatai nepatenka. 

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas: 

      Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metu nustatyti ūkinės veiklos sąlygojami 

veiksniai: triukšmas ir aplinkos oro tarša.       

      Galvijų laikymo, šėrimo ir mėšlo 

saugojimo metu susidarys teršalai: 

amoniakas, kietosios dalelės, anglies 

monoksidas, lakieji organiniai junginiai, 
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azoto oksidai; ataskaitos rengėjo pateiktais 

duomenimis triukšmą skleis mobilūs taršos 

šaltiniai (autotransportas).  

     Modeliavimo metu gauti rezultatai parodė, 

kad (esant blogiausiam scenarijui, kai mėšlo 

rezervuarai atviro tipo) nė viena teršalo ribinė 

vertė aplinkoje nebūtų viršyta. Kadangi 

vyraujantys vėjai yra šiaurės rytų kryptimi 

(šia kryptimi sodybų nėra), didžiausia 

amoniako koncentracija nustatyta šia kryptimi 

už teritorijos ribų siekia 0,93 RV. Kitų teršalų 

koncentracijos yra ženkliai mažesnės nei 

nustatytos ribinės vertės. Atlikti skaičiavimai 

parodė, jog projekto įgyvendinimo metu, 

uždengus visus skysto mėšlo kauptuvus ir 

aikštelę, taikant geriausius prieinamus 

gamybos būdus (mažinant mėšlo aikštelės 

plotą, nuosekliai užpildant skysto mėšlo 

rezervuarus ir kt.), kvapo koncentracija 

gyvenamojoje aplinkoje siektų 3,4 kvapo 

vienetus kub. m, o maksimali koncentracija 

PŪV teritorijoje – 6,9; ribinė kvapo vertė (8 

OUE/m3), nustatyta Lietuvos higienos 

normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos 

ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir 

kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore 

taisyklėse, nebus viršijama.        

    PŪV keliama oro tarša įvertinta naudojant 

„AERMOD View“ matematinio modelio 

programą. Ataskaitos rengėjo pateiktais 

duomenimis, įvertinus PŪV (su fonine tarša, 

įvertinus meteorologines sąlygas), PŪV 

eksploatacijos metu aplinkos oro teršalų 

(amoniako, kietųjų dalelių, anglies 

monoksido, azoto junginių) koncentracijos 

aplinkos ore neviršys ribinių verčių, nustatytų 

Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos 

ministro įsakymais: 2001 m. gruodžio 11 d. 

Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo 

normų nustatymo“,  2010 m. liepos 7 d. Nr. 

D1-585/V-611 „Dėl aplinkos oro užterštumo 

sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto 

oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, 

kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų 

patvirtinimo“, 2007 m. birželio 11 d. Nr. D1-

329/V-469 „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“ sklypo 
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teritorijoje ir už jos ribų. 

      Ataskaitos rengėjo pateikti PŪV triukšmo 

šaltinių sklaidos skaičiavimai atlikti 

naudojant „CadnaA“ programą. Ataskaitoje 

pateikiami Ldienos ir Ldvn triukšmo sklaidos 

žemėlapiai, kadangi vakaro ir nakties metu 

triukšminga veikla nebus vykdoma; pagal 

pateiktą informaciją technika teritorijoje bus 

naudojama nuo 8 iki 17 val. Ties artimiausia 

gyvenamąja aplinka (apie 300 m šiaurės-

vakarų kryptimi) ekvivalentinis triukšmo 

lygis dienos metu siektų 21,3 dBA, Ldvn 18,3 

dBA; didžiausias prognozuojamas triukšmo 

lygis ties šiaurine PŪV sklypo riba dienos 

metu 49 dBA, o Ldvn – 46 dBA. Pagal 

pateiktus rezultatus su PŪV susijęs triukšmas 

už sklypo ribų ir artimiausioje gyvenamojoje 

aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normoje 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamų 

ribinių verčių.   

8. Išvada: 

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos sąlygos 

atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus arba kokių visuomenės sveikatos 

saugos teisės aktų reikalavimų planuojamos ūkinės 

veiklos sąlygos neatitinka (nurodant konkretaus 

teisės akto straipsnį, jo dalį, punktą) 

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus. 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / neleistina pasirinktoje vietoje. 

 

                                                         

Šiaulių departamento  

Vidaus administravimo skyriaus vedėja,   

laikinai vykdanti departamento direktoriaus funkcijas   A.V.                            Odeta Krikščiukienė 
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