
3.2 Priedėlis. PAV ataskaitos etape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visuomenės informavimas 

1 puslapis iš 5  

VISUOMENĖS INFORMAVIMO apie  

parengtą Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtra, Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., Pakruojo 

r.poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITĄ 

SUVESTINĖ 

Informacija paskelbta: 

1. Pakruojo rajono laikraštyje „Auksinė varpa“ 2020-09-26; 

2. Pakruojo rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje 2020-09-25,  

3. Pakruojo r. sav. administracijos Guostagalio seniūnijos skelbimų lentoje 2020-09-25; 

4. Dokumento rengėjo UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje 2020-09-24, 2020-10-30. 

 

Skelbimo tekstas: 

 

INFORMACIJA apie  

parengtą Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtra  Palinkuvės g. 9, Guostagalio k., 

Pakruojo rajone poveikio aplinkai vertinimo  

ATASKAITĄ 

 

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Pakruojo r. Guostaglio ŽŪB, Palinkuvės g. 9, 

Guostagalio k., Pakruojo r. , zubguostagalis@gmail.com, (8 686) 43 059 

 

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, 

www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48. 

PŪV pavadinimas ir vieta – Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB galvijų ūkio plėtra Palinkuvės g. 9, 

Guostagalio k., Pakruojo r. 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinis visuomenės 

sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Pakruojo rajono 

savivaldybės administracija, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priims – Aplinkos apsaugos agentūra 

(A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08). 

PAV Ataskaita paskelbta UAB „Infraplanas“ interneto svetainėje www.infraplanas.lt, 

https://infraplanas.lt/wp-content/uploads/2020/09/Guostagalio-PAV-ataskaita-visuomenei.pdf 

PAV Ataskaita eksponuojama Guostagalio seniūnijoje (Centrinė g. 7, Guostagalio k., Guostagalio sen., 

LT-83401 Pakruojo r. sav. (8 421) 48 121  ir UAB „Infraplanas“ buveinėje (tel. +370 37 40 75 48) nuo 

rugsėjo 28 d. iki spalio 27 d. darbo valandomis nuo 9-16 val. (12.00–12.45 pietų pertrauka).  

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB 

INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos 

pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. 

Viešas susitikimas vyks: 2020 m. spalio 27 d. 17 val. Guostagalio seniūnijos (Centrinė g. 7, Guostagalio 

k.), patalpose. 

 

mailto:zubguostagalis@gmail.com
http://www.infraplanas.lt/
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Visuomenės informavimas 

2 puslapis iš 5  

 Skelbimų kopijos: 

Eil. 

Nr. 

Informavimo 

priemonė 

Paskelbimo 

data 

Skelbimo kopija 

1. 

Pakruojo 

rajono 

laikraštyje 

„Auksinė 

varpa“ 

2020-09-26 

 

2. 

Pakruojo 

rajono 

savivaldybės 

skelbimų 

lentoje ir 

internetiniame 

puslapyje 

2020-09-25 

 



Visuomenės informavimas 

3 puslapis iš 5  

Eil. 

Nr. 

Informavimo 

priemonė 

Paskelbimo 

data 

Skelbimo kopija 

 http://www.pakruojis.lt/index.php?4251956247 

3. 

Pakruojo r. 

sav. 

administracijos 

Guostagalio 

seniūnijos 

skelbimų 

lentoje 

2020-09-25 

 

http://www.pakruojis.lt/index.php?4251956247


Visuomenės informavimas 

4 puslapis iš 5  

Eil. 

Nr. 

Informavimo 

priemonė 

Paskelbimo 

data 

Skelbimo kopija 

 

4. 

Dokumento 

rengėjo UAB 

„Infraplanas“ 

internetiniame 

puslapyje 

2020-09-24 

 

 
https://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-pakruojo-rajono-guostagalio-zub-galviju-
ukio-pletros-palinkuves-g-9-guostagalio-k-pakruojo-r-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaita/ 



Visuomenės informavimas 

5 puslapis iš 5  

Eil. 

Nr. 

Informavimo 

priemonė 

Paskelbimo 

data 

Skelbimo kopija 

5. 

Dokumento 

rengėjo UAB 

„Infraplanas“ 

internetiniame 

puslapyje 

2020-10-30 

https://infraplanas.lt/informacija-apie-pakruojo-rajono-guostagalio-zub-

galviju-ukio-pletros-palinkuves-g-9-guostagalio-k-pakruojo-r-poveikio-

aplinkai-vertinimo-pav-ataskaitos-vieso-pristatymo-visuomenei-susirinki/ 

 

 

 

















Laba diena, 

       Pagal parengtą Pakruojo rajono  Guostagalio  ŽŪB  galvijų ūkio plėtros poveikio aplinkai 

vertinimo  ataskaitą, pateikiame šias pastabas: 

Skyriuje 1.3 Gretimybės . Prie arčiausiai planuojamos ūkinės veiklos artimiausioje gretimybėje yra   

Guostagalio  kaimo gyvenamieji namai  t. y. Palinkuvės g. nutolę 24 m. 48 m. ir 73 m atstumu nuo 

planuojamos plėsti ir rekonstruoti fermų teritorijos.  

Jūs rašote ,kad artimiausioje gretimybėje nėra jokių svarbesnių visuomeninės paskirties įstaigų, o 

turime 1 km atstumu Linkavičių socialinės globos namus, kuriuose gyvena apie 300 globojamų ir 

gydomų asmenų, turime visuomeninės paskirties Guostagalio bendruomenės pastatą-seklyčią, kuris 

nutolęs  apie 75 m., Guostagalio seniūniją priskyrėte prie lankytinų objektų, kaip kultūros paveldą. 

Guostagalio seniūnija yra visuomeninės paskirtie pastatas, nutolęs 205m, taip pat šiuo atstumu yra 

veikianti  įstaiga Guostagalio biblioteka, Guostagalio kultūros namai, Guostagalio felčerinis 

punktas, Guostagalio siocialinių paslaugų centras, kuriame daugiausiai vykdoma maisto gaminimo 

paslauga, vyksta konferencijos, kiti visuomeninės paskirties renginiai. Yra dvi parduotuvės, viena iš 

jų nutolusi apie 225 m. nuo planuojamos veiklos objektų teritorijos. 

Kas ,liečia gretimybes, pagal jūsų parašymą fermos yra laukuose. 

Teritorijos gretimybė yra iš šiaurės pusės apsupta Guostagalio kaimo gyventojų pastatų, o iš vakarų 

pusės artimiausi gyvenamieji pastatai  ir Guostagalio bendruomenės visuomeninio pastatas nutolę 

tik 24 m, 48m, 75m.  atstumu nuo jų teritorijos . Tik iš rytų ir pietų pusės teritoriją juosią dirbami 

laukai. Visą` kaimą juosia dirbami laukai ir šienaujamos pievos.  

2 Esamos ir planuojamos veiklos aprašymas 

2.2.Statiniai 

 Visuomenei pateiktoje programoje apie parengtą Pakruojo r. Guostagalio ŽŪBgalvijų  plėtrą , kuri 

buvo pateikta Guostagalio seniūnijai susipažinti  2020 m. balandžio 9 d. nauja srutų lagūna nebuvo 

planuojama. Dabar vertinimo ataskaitoje yra įrašyta “Planuojama srutų lagūna (plane 

Nr.18)”.Kodėl? 

4 Poveikis fizinei ir gyvajai gamtai 

4.1 Vanduo 

Požeminis vanduo 

Guostagalio k. naudojama gėlo vandens vandenvietė (Nr.2832) nuo analizuojamos teritorijos 

nutolusi apytiksliai 0,16 km, planuojamai ūkinei veiklai (16 pav.). (17 pav. )- visi gręžiniai esantys  

fermų ūkinės veiklos teritorijoje yra užteršti. Kaip suprasti , kaimo gręžinys bus naudojamas fermų 

ūkinei veiklai? 

 

5. Poveikis visuomenės saveikatai 

Analizuotas poveikis sveikatai apima bendrą Pakruojo rajono statistiką, o turėtų apimti Guostagalio 

seniūnijos žmonių sveikatos statistiką. 



Pagal Jūsų gretimybių analizę, mes turime tik Guostagalio  seniūniją  nutolusią 205 m, ir  kad 

artimiausioje gretimybėje nėra jokių svarbesnių visuomeninės paskirties įstaigų. O gydymo įstaiga 

Guostagalio ambulatorija nutolusi  600m,  Kokiais šaltiniais remiatės , jei nežinote konkrečios 

esamos padėties. Darosi išvada , kad analizuopjamas poveikis sveikatai daromas, nežinant 

konkrečios  vietovės ir  analizuojamoje teritorijoje išsidėsčiusių gyvenamųjų ir visuomeninės 

paskirties pastatų . 

 Artimiausios   prie planuojamos ūkinės veiklos yra 1 km atstumu  Linkavičių socialinės globos 

namai, kuriuose gyvena apie 300 globojamų ir gydomų asmenų, Guostagalio bendruomenės 

pastatas-seklyčia, kuris nutolęs  apie 75 m.,  205 m. atstumu yra ne tik seniūnija, bet ir Guostagalio 

biblioteka, Guostagalio kultūros namai, Guostagalio felčerinis punktas, Guostagalio siocialinių 

paslaugų centras, kuriame  vykdoma maisto gaminimo paslauga, vyksta konferencijos, įvairūs 

visuomeniniai renginiai. Guostagalio kaimas yra Guostagalio seniūnijos centras ir šioje 

500m.spinduliu sanitarinėje  apsaugos zonoje nuo analizuojamo ūkio yra visos visuomeninės 

įstaigos. 

Pagrindinė ūkinės veiklos  problema kvapas,. Išvadose parašyta, kad  atlikus išmetamo kvapo 

sklaidos modeliavimą, nustatyta kad maksimali kvapo koncentracija PŪV teritorijoje siektų 

29 OU/m3, o tuo tarpu didžiausia kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

siektų 7,3 OU/m3.   Norma yra iki 8 OU/m3. 

Dabar ESAMOJOJE situacijoje yra maksimali kvapo koncentracija PŪV teritorijoje siekia 36,2 

OU/m3, o tuo tarpu didžiausia kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje siekia 3,6 

OU/m3.    

Tai reiškia,KAD PLANUOJAMOS priemonė  SKYSTO MĖŠLO REZERVUARUS DENGTI 20 

CM STORIO ŠIAUDŲ SLIUOKSNIAIS, KURIE KVAPŲ EMISIJĄ SUMAŽINA 80 PROC. nėra 

veiksminga, nes gyvenamojoje aplinkoje ji dar padidės 

Jūs darėte išvadas dėl kvapų  koncentracijos artimiausioje 500 m. spinduliu sanitarinės apsaugos 

zonoje nuo analizuojamo ūkio, tik neaišku kuriuo paros metu. Kodėl stiprūs srutų kvapai sklinda 

visame kaime nuo fermų  nakties metu t.y. 11 val vakaro, 1 val. -2 val.  ir t. t., t. y bet kuriuo paros 

metu, nes vertinimo ataskaitoje užtvirtinta, kad visi mechanizmai dirba nuo 8 val iki 17 val.. 

Guostagalio kaimo gyventojai 



Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai  

vertinimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL PAKRUOJO RAJONO 

GUOSTAGALIO ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS (PALINKUVĖS G. 9, GUOSTAGALIO 

K., PAKRUOJO R.) IR JOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO REGISTRACIJA 

 
 

Ei

l. 

N

r. 

 

Suinteresuotos 

visuomenės 

pasiūlymo 

gavimo diena 

 

Suinteresuoto

s visuomenės 

pasiūlymo 

teikimo diena 

 

Suinteresuotos 

visuomenės (fizinių ar 

juridinių asmenų) 

kontaktiniai 

duomenys (vardas, 

pavardė 

(pavadinimas), 

buveinės adresas ar 

elektroninio pašto 

adresas, telefono 

numeris) 

 

Suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymai  

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
       

Dėl PAV programos 
  

 

1. - - -- -- 

 

2. -- - - - 

       

Dėl PAV ataskaitos 
  

 

1. 
 

2020-10-26 
 

2020-10-26 Siuntėjas - 

Guostagalio kaimo 

gyventojai. 

Pasiūlymus siuntė - 

Lina Varneckienė, 

el.p. 

linavarneckiene@gma

il.com 

Suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymų rašte pagrindiniai 

akcentuoti pasiūlymai/pastabos 

susiję su Guostagalio ŽŪB 

gretimybėje esančiais 

visuomeniniais statiniais, 

planuojama srutų lagūna, 

Guostagalio kaimo gėlo vandens 

vandenviete, bendrovės vykdomos 

veiklos skleidžiamais kvapais. 

Gautas raštas su Guostagalio 

kaimo gyventojų 

pasiūlymais/pastabomis dėl 

Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB 

galvijų ūkio plėtros (Palinkuvės g. 

9, Guostagalio k., Pakruojo r.) 

PAV ataskaitos pridedamas prie 

suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymų registracijos formos.  

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymus užregistravo: 
 

Aplinkosaugos vyr. specialistė Lina Anisimovaitė, 862931014, 2020-10-26,  

   



Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai  

vertinimo tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

 

SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL PAKRUOJO RAJONO 

GUOSTAGALIO ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS (PALINKUVĖS G. 9, GUOSTAGALIO 

K., PAKRUOJO R.) IR JOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮVERTINIMAS 

 

 
 

Eil. 

Nr. 

 

Suinteresuota 

visuomenė 

(fiziniai ar 

juridiniai 

asmenys)  

Suinteresuotos visuomenės 

sugrupuotų pasiūlymų pobūdis 

pagal temas 
  

 

Suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
     

Dėl PAV programos 
 

 
 

1. 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2. 
 

- 
 

- 
 

- 
     

Dėl PAV ataskaitos 
 

 
 

1. Guostagalio 

kaimo gyventojai  

Gretimybės. Rašte teigiama, kad 

tinkamai nebuvo įvertintos 

svarbiausios artimiausios 

visuomeninės paskirties įstaigos 

bei paslaugų teikimo įstaigos. 

Netinkamai įvertinta objekto vieta 

kitų objektų atžvilgiu. 

Artimiausios visuomeninės paskirties 

įstaigos bei paslaugų teikimo įstaigos 

Ataskaitoje buvo patikslintos. 

2.  Srutų lagūna. Rašte teigiama, kad 

PAV programoje nebuvo įvertinta 

planuojama srutų lagūna, o PAV 

ataskaitoje ji jau yra vertinta. 

Pasitarus su užsakovu buvo nutarta 

atsisakyti planuojamos srutų lagūnos, 

todėl toliau PAV ataskaitoje skysto 

mėšlo lagūna nebenagrinėjama. 

Ataskaita patikslinta. 

 Požeminis vanduo. Ar kaimo 

gręžinys bus naudojamas 

bendrovės reikmėms? 

Guostagalio kaimo gėlo vandens 

vandenvietės vanduo nėra ir nebus 

naudojamas Guostagalio žemės ūkio 

bendrovės reikmių tenkinimui. 

3. Statistinė informacija. Kodėl PAV 

ataskaitoje nagrinėta bendra 

Pakruojo rajono statistika, o ne 

Guostagalio seniūnijos žmonių 

sveikatos statistika? 

PAV ataskaitoje nagrinėjama 

Pakruojo rajono statistinė informacija 

todėl, kad ji yra plataus spektro, joje 

pateikiama informacija apima daug 

veiksnių, susirgimų, mirties 

priežasčių, taip pat informacija 

laisvai prieinama bei oficiali. 

Guostagalio seniūnijos duomenų 



nenagrinėjome dėl to, kad jie nebūtų 

tokio plataus spektro kaip duomenys 

pateikiami statistikos departamento. 

4.  Kvapai. Teigiama, kad 

planuojamoje situaciją dengiat 

skysto mėšlo rezervuarus 20 cm 

storio šiaudų sluoksniu, kvapo 

emisija bus sumažinama apie 80 

proc., bet ši priemonė nebus 

veikminga, nes gyvenamojoje 

aplinkoje įvykdžius plėtrą kvapai 

dar labiau padidės. 

Įgyvendinus Guostagalio ŽŪB plėtrą, 

padaugės laikomų galvijų skaičius, 

tačiau tuo pačiu pasikeis jų laikymo 

sąlygos, bus taikomos priemonės 

kvapų mažinimui – galvijų laikymo 

vietoje bus barstomas absorbentas 

ceolitas, kuris mažina sklindančius 

kvapus bei esami skysto mėšlo 

rezervuarai, kraikinio mėšlo aikštelė 

ir srutų lagūna bus dengiami 20 cm 

šiaudų sluoksniu ir natūraliai 

susiformuojančia pluta. 

Rekomenduojamos priemonės bei 

tinkamos galvijų laikymo sąlygos 

padės suvaldyti iš bendrovės 

sklindančius kvapus. 

5. Kvapai. Teigiama, ka stiprūs srutų 

kvapai sklinda visame kaime nuo 

fermų nakties metu, nors 

ataskaitoje teigiama, kad visi 

mechanizmai dirba nuo 8 val. iki 

17 val. 

Guostaglio žemės ūkio bendrovėje 

mechanizmai dirba nuo 8 iki 17 

valandos, tačiau galvijų tvartai, srutų 

lagūna, skysto mėšlo rezervuarai ir 

kraikinio mėšlo mėšlidė kvapą 

skleidžia visą parą. Nakties metu 

kartais nutinka dėl žmogiškojo 

faktoriaus, nes vienas darbuotojas 

mėgsta vykdyti mėšlo valymo darbus 

nakties metu. Ateityje taip nebebus 

daroma. Bendrovės vadovas šiam 

darbuotojui uždraus dirbti nakties 

metu. 

 
 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą parengė: 
 

Aplinkosaugos vyr. specialistė Lina Anisimovaitė, 862931014, 2020-10-26,  

 



Uždaroji akcinė bendrovė „Infraplanas“ 
K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas LT-44245 
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Tel.: (37) 407548, faks.: (37) 407549, 
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Guostagalio kaimo gyventojams 

linavarneckiene@gmail.com 

2020-11-19 Nr. S-2020-131 

Į 2020 – 10 – 26 el. paštu gautus 
pastebėjimus/pastabas 

 

 

DĖL ATSAKYMO Į PASTABAS 

Lentelėje žemiau pateikiame atsakymus į minėtu el. laišku pateiktas pastabas. 

Pastaba Atsakymas 

Gretimybės. Prie arčiausiai planuojamos ūkinės 

veiklos artimiausioje gretimybėje yra Guostagalio 

kaimo gyvenamieji namai, t.y. Palinkuvės g. nutolę 

24 m., 48 m., 73 m. atstumu nuo planuojamos plėsti 

ir rekonstruoti fermų teritorijos. Jūs rašote, kad 

artimiausioje gretimybėje nėra jokių svarbesnių 

visuomeninės paskirties įstaigų, o turime 1 km 

atstumu Linkavičių socialinės globos namus, 

kuriuose gyvena apie 300 globojamų ir gydomų 

asmenų, turime visuomeninės paskirties 

Guostagalio bendruomenės pastatą-seklyčią, kuris 

nutolęs apie 75 m., Guostagalio seniūniją priskyrėte 

prie lankytinų objektų, kaip kultūros paveldą. 

Guostagalio seniūnija yra visuomeninės paskirtie 

pastatas, nutolęs 205 m, taip pat šiuo atstumu yra 

veikianti įstaiga Guostagalio biblioteka, Guostagalio 

kultūros namai, Guostagalio felčerinis punktas, 

Guostagalio siocialinių paslaugų centras, kuriame 

daugiausiai vykdoma maisto gaminimo paslauga, 

vyksta konferencijos, kiti visuomeninės paskirties 

renginiai. Yra dvi parduotuvės, viena iš jų nutolusi 

apie 225 m. nuo planuojamos veiklos objektų 

teritorijos. 

Kas, liečia gretimybes, pagal jūsų parašymą fermos 

yra laukuose. 

Teritorijos gretimybė yra iš šiaurės pusės apsupta 

Guostagalio kaimo gyventojų pastatų, o iš vakarų 

pusės artimiausi gyvenamieji pastatai  ir 

Guostagalio bendruomenės visuomeninio pastatas 

nutolę tik 24 m, 48 m, 75 m.  atstumu nuo jų 

teritorijos . Tik iš rytų ir pietų pusės teritoriją juosią 

dirbami laukai. Visą` kaimą juosia dirbami laukai ir 

šienaujamos pievos.  

Guostagalio žemės ūkio bendrovės plėtros poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitoje visuomeniniai objektai, gydymo, mokymo įstaigos įvertintos 500 

metrų spinduliu. Atsižvelgus į Jūsų pateiktaus pasiūlymus/pastabas 

artimiausios visuomeninės paskirties įstaigos bei paslaugų teikimo įstaigos 

Ataskaitoje buvo patikslintos. 

Statiniai. Visuomenei pateiktoje programoje apie 

parengtą Pakruojo r. Guostagalio ŽŪB galvijų plėtrą, 

kuri buvo pateikta Guostagalio seniūnijai susipažinti  

2020 m. balandžio 9 d. nauja srutų lagūna nebuvo 

Pakartotinai įvertinus esamą ir planuojamą Guostagalio žemės ūkio 

bendrovės situaciją, pasitarus su užsakovu - nutarta atsisakyti planuojamos 

srutų lagūnos, todėl toliau PAV ataskaitoje skysto mėšlo lagūna 

nebenagrinėjama. Ataskaita patikslinta. 

Originalas nebus siunčiamas 
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planuojama. Dabar vertinimo ataskaitoje yra įrašyta 

“Planuojama srutų lagūna”. Kodėl? 

Požeminis vanduo. Guostagalio k. naudojama gėlo 

vandens vandenvietė (Nr. 2832) nuo analizuojamos 

teritorijos nutolusi apytiksliai 0,16 km, planuojamai 

ūkinei veiklai - visi gręžiniai esantys fermų ūkinės 

veiklos teritorijoje yra užteršti. Kaip suprasti, kaimo 

gręžinys bus naudojamas fermų ūkinei veiklai? 

Guostagalio kaimo gėlo vandens vandenvietės vanduo nėra ir nebus 

naudojamas Guostagalio žemės ūkio bendrovės reikmių tenkinimui. 

Šiuo metu komplekso reikmėms tenkinti naudojamas gręžinio Nr. 59793 

vanduo. Gręžinys išgręžtas 2015 metais. Jis priklauso Guostagalio ŽŪB. Taip 

pat bendrovei priklauso komplekso teritorijoje esantis gręžinys Nr. 273. 

Gręžinys išgręžtas 1966 m. Šiuo metu gręžinio vanduo nenaudojamas. Po 

plėtros, gręžinys Nr. 59793 bus užkonservuotas ir/arba demontuojamas, 

kadangi nebus išlaikomas minimalus reikalingas 50 metrų atstumas iki taršos 

objektų, po karvidžių rekonstrukcijos atstumas iki taršos šaltinių (karvidžių) 

sieks 27 - 30 metrų. Rengiant tolimesnius dokumentus (pvz. techninį 

projektą), bus parinkta naujojo artezinio gręžinio vieta ir parengtas 

atitinkamas projektas.  

Vadovaujantis ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais požeminio 

vandens monitoringas privalomas ūkinės veiklos vykdytojams, vienoje vietoje 

(tvarte ar tvartų grupėje) laikantiems 500 ar daugiau sutartinių gyvulių 

atitinkantį galvijų (įskaitant karves, veršelius) skaičių. Ūkinės veiklos 

vykdytojas vykdo požeminio vandens monitoringą ir toliau jį tęs. Požeminio 

vandens monitoringo vykdymui 2012 metais buvo įrengtas monitoringo 

gręžinių tinklas, kurį sudaro penki naujai įrengti monitoringo gręžiniai Nr. 

48381, 53136, 53137, 53138 ir 53139. Monitoringo gręžiniai įregistruoti LGT 

gręžinių registre. 5 metų susumuotos monitoringo duomenų išvados: 

 Ūkio teritorijoje situacija biogeninių junginių atžvilgiu 

patenkinama, nuolatinių RK ir DLK viršijimų nustatyta dvejuose 

gręžiniuose – Nr. 53137 ir 53139. 

 Biogeninių junginių koncentracijų pikas nustatytas 2014 m., 

vėliau koncentracijos mažėjo.  

 Biogeninių junginių koncentracijos ir jų pasiskirstymas 

teritorijoje aiškiai atkartoja hidrogeologinio tyrimo rezultatus ir 

identifikuoja aiškius taršos šaltinius – mėšlidė, silosinė, srutų 

rezervuarai ir lagūna. Šiose technologinėse komplekso zonose 

reikalingi mažiau taršūs veiklos sprendimai.  

Taip pat rengiamas techninis projektas, kuriame planuojama gamybines 

nuotekas nuo mėšlidės ir siloso tranšėjos nuvesti į karvidės mėšlo kanalą ir 

naudoti mėšlo praskiedimui. Iš tvartų skystas mėšlas savitakiniais kanalais 

pateks į uždarą siurblinę su panardintu automatiškai įsijungiančiu siurbliu. 

Siurblinei prisipildžius skystas mėšlas siurblio pagalba transportuojamas į 

esamus skysto mėšlo kaupiklius. 

Statistinė informacija. Analizuotas poveikis 

sveikatai apima bendrą Pakruojo rajono statistiką, o 

turėtų apimti Guostagalio seniūnijos žmonių 

sveikatos statistiką. 

PAV ataskaitoje nagrinėjama Pakruojo rajono statistinė informacija todėl, kad 

ji yra plataus spektro, joje pateikiama informacija apima daug veiksnių, 

susirgimų, mirties priežasčių ir pan., taip pat informacija laisvai prieinama bei 

oficiali. Guostagalio seniūnijos duomenų nenagrinėjome dėl to, kad jie 

nebūtų tokio plataus spektro kaip duomenys pateikiami statistikos 

departamento. 

Kvapai. Pagrindinė ūkinės veiklos problema kvapas. 

Išvadose parašyta, kad atlikus išmetamo kvapo 

sklaidos modeliavimą, nustatyta kad maksimali 

kvapo koncentracija PŪV teritorijoje siektų 29 

OU/m3, o tuo tarpu didžiausia kvapo koncentracija 

Įgyvendinus Guostagalio ŽŪB plėtrą, padaugės laikomų galvijų skaičius, tačiau 

tuo pačiu pasikeis jų laikymo sąlygos, bus taikomos priemonės kvapų 

mažinimui – galvijų laikymo vietoje bus barstomas absorbentas ceolitas, kuris 

mažina sklindančius kvapus bei esami skysto mėšlo rezervuarai, kraikinio 

mėšlo mėšlidė ir srutų lagūna bus dengiami 20 cm šiaudų sluoksniu ir 
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artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje siektų 7,3 

OU/m3. Norma yra iki 8 OU/m3. 

Dabar esamoje situacijoje yra maksimali kvapo 

koncentracija PŪV teritorijoje siekia 36,2 OU/m3, o 

tuo tarpu didžiausia kvapo koncentracija 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje siekia 3,6 

OU/m3.    

Tai reiškia, kad planauojama priemonė skysto mėšlo 

rezervuarų dengimas 20 cm storio šiaudų 

sluoksniais, kurie kvapų emisiją sumažina 80 proc.. 

nėra veiksminga, nes gyvenamojoje aplinkoje ji dar 

padidės. 

natūraliai susiformuojančia pluta. Rekomenduojamos priemonės bei 

tinkamos galvijų laikymo sąlygos padės suvaldyti iš bendrovės sklindančius 

kvapus. 

Kvapai. Jūs darėte išvadas dėl kvapų koncentracijos 

artimiausioje 500 m. spinduliu sanitarinės apsaugos 

zonoje nuo analizuojamo ūkio, tik neaišku kuriuo 

paros metu. Kodėl stiprūs srutų kvapai sklinda 

visame kaime nuo fermų nakties metu, t.y. 11 val 

vakaro, 1 val. -2 val. ir t. t., t. Y. bet kuriuo paros 

metu, nes vertinimo ataskaitoje užtvirtinta, kad visi 

mechanizmai dirba nuo 8 val iki 17 val. 

Guostaglio žemės ūkio bendrovėje mechanizmai dirba nuo 8 iki 17 valandos, 

tačiau galvijų tvartai, srutų lagūna, skysto mėšlo rezervuarai ir kraikinio mėšlo 

mėšlidė kvapą skleidžia visą parą. Nakties metu kartais kvapo 

suintensyvėjimas yra jaučiamas dėl žmogiškojo faktoriaus, nes vienas 

darbuotojas mėgsta vykdyti mėšlo valymo darbus nakties metu. Ateityje taip 

nebebus daroma. Bendrovės vadovas šiam darbuotojui uždraus dirbti nakties 

metu. 

 
 

 

 

 

 

 

Aplinkosaugos vyr. specialistė     Lina Anisimovaitė 


