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1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS 
  

Ūkininkas: Mindaugas Beniušis, 
Adresas: Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r., 
Telefonas: +370 612 86911, 
El. p.: beniusis911@gmail.com  

2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS 
RENGĖJAS 
 

Pavadinimas: UAB „Aplinkos vadyba“, į.k. 300513582 
Adresas: Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius 
Telefonas: 8 5 204 51 39, 8 613 22747 
El. p.: info@aplinkosvadyba.lt  
 
Kontaktinis asmuo: Aldona Jokubauskienė, mob. 8 676 54595. 
Ataskaitą parengė: Rimas Šiaulys, Aldona Jokubauskienė, Nerijus Dilba. 
Juridinio asmens licencija Nr. VSL-358. 
Fizinio asmens visuomenės sveikatos peržiūros specialisto licencija Nr. 0263-MH/SE/PV-09. 

3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

3.1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas 
 
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) pavadinimas – Ūkininko Mindaugo Beniušio ūkio 

Modernizavimas, Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r. 
Įmonės veikla bus vykdoma pagal ekonominės veiklos rūšies kodą: 01.41 Pieninių galvijų 

auginimas, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos 
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. 
įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“. 

3.2. Planuojamas ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos paslaugos), 
gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, 
gamtiniai, energiniai ištekliai 

 
Ūkininkas Mindaugas Beniušis Šauklių kaime, Skuodo rajone augina pieninius galvijus. Pagal 

planuojamos ūkinės veiklos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių planuojama ūkinė veikla – 
pieninių galvijų auginimas. Objekto paskirtis – pieno gavyba. Produkcija – pienas. Karvių 
produktyvumas – 10000 kg pieno iš kiekvienos karvės per metus. Karvių pienas kasdien išvežamas 
pienovežiu  į pieno perdirbimo įmonę. 

Esamos ūkinės veiklos statiniai išsidėstę sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 7554/0003:313, 
7554/0003:311, 7554/0003:312, 7554/0003:280 Šauklių k.v.. Teritorijoje veiklą vykdo du 
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savarankiški pienininkystės ūkiai, t.y. ūkininko Mindaugo Beniušio ir ūkininkės Adelės Almutės 
Beniušienės. 

Esama ūkininko Mindaugo Beniušio ir ūkininkės Adelės Almutės Beniušienės pienininkystės 
ūkių veikla vykdoma sklypuose, kurių  Žemės sklypų pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės 
ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Teritorijoje išsidėstę penki tvartai, 
kuriuose bendrai abiejų ūkių laikomas pieninių galvijų sąlyginių vienetų (toliau - SG) skaičius 384. 
Mindaugo Beniušio ūkio 356 SG, Adelės Almutės Beniušienės ūkio 28 SG. 

Ūkininkas Mindaugas Beniušis planuoja ūkinę veiklą plėsti sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 
7554/0003:313, 7554/0003:311, 7554/0003:103, 7554/0003:278, 7554/0003:279, 7554/0003:332 
Šauklių k.v.. Žemės sklypo, kurio adresas Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r., 
kadastrinis Nr. 7554/0003:313 Šauklių k.v., plotas – 5,0695 ha. Žemės sklypo pagrindinė tikslinė 
naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 

Sklype esantys pastatai ir statiniai: pastatas-ferma (unik. Nr. 7596-6002-1014, užstatymo 
plotas 2290 m2), pastatas-karvidė (unik. Nr. 4400-4658-7702, užstatymo plotas 2865 m2), pastatas-
jungiamasis koridorius (unik. Nr. 4400-4859-0529, užstatymo plotas 482 m2), kiti inžineriniai 
statiniai-skysto mėšlo rezervuaras (unik. Nr. 4400-4859-0534, tūris 5639 m3), siloso tranšėjos (tūris 
6272 m3).  

Šiame sklype planuojama rekonstruoti esamą 1966 metais statytą fermą bei siloso tranšėjas. 
Šalia esamo skysto mėšlo rezervuaro planuojama naujo 5444 m3 talpos skysto mėšlo rezervuaro 
statyba (užstatymo plotas 907 m2).  

Vertinamojoje teritorijoje ūkinę veiklą vykdo du savarankiški ūkininko Mindaugo Beniušio ir 
ūkininkės Adelės Almutės Beniušienės ūkiai. Ūkinė veikla analizuojama kompleksiškai abiejų ūkių, 
kadangi vertinant poveikį visuomenės sveikatai būtina įvertinti planuojamos ūkinės veiklos sąveiką 
su ūkine veikla gretimose teritorijose. 

Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą (PŪV) didžiausias vienu metu laikomų galvijų skaičius 
padidės nuo 384 sąlyginių galvijų vienetų iki 998 sąlyginių galvijų vienetų. 
 

Naudojamos medžiagos, žaliavos 
Ūkinės veiklos metu galvijų pašarams bus sunaudojamas žaliavų kiekis pateiktas 3.2.1 

lentelėje.  
 
3.2.1 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos metu galvijų pašarams sunaudojamas žaliavų kiekis  

Eil. Nr. Žaliavos arba medžiagos pavadinimas 
Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. 

(t, m3 ar kt. per metus) 
1 2 3 
1. Žolės silosas  5270 t 
2. Kukurūzų silosas 3995 t 
3. Soja 615 t 
4. Rapsas 520 t 
5. Melasa 290 t 
6. Cukriniai runkeliai 308 t 
7. Mineralai 60 t 
8. Mineralai prieaugliui 12 t 
9. Soda 31 t 

10. Mielės   142 t 
11. Pašarinė kreida 50 t 
12. Apsaugotas riebalas 65 t 
13. Pienas veršeliams 623 t 

 
Melžiamų karvių higienos priežiūrai naudojamos priemonės pateiktos 3.2.2 lentelėje.  
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3.2.2 lentelė. Melžiamų karvių higienos priežiūrai naudojamos priemonės 

Eil. Nr. Žaliavos arba medžiagos pavadinimas 
Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. 

(t, m3 ar kt. per metus) 
1 2 3 
1. „Profifoam“ putų koncentratas 1100 l 
2. „Profidip“ su pieno rūgštim - 2190 l 2190 l 
3. „Profidip“ su jodu  180 l 
4. Kanopų profilaktikai: vario sulfatas  0,3 t 
5. Šaldytuvų ir pieno linijų plovimui: šarminis ploviklis C-„AlkaClean“  900 l 
6. „OptiCid“ 700 l 

 
Veršelių laikymo vietų dezinfekcinės priemonės pateiktos 3.2.3 lentelėje. 
 
3.2.3 lentelė. Veršelių laikymo vietų dezinfekcinės priemonės 

Eil. Nr. Žaliavos arba medžiagos pavadinimas 
Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. 

(t, m3 ar kt. per metus) 
1 2 3 
1. „Intercid“ 200 l 
2. „Intra foarm Cleaner“ 200 l 

 
Ūkyje bus naudojami mėšlo priedai kvapų emisijų mažinimui. Kas savaitę galvijų laikymo tvartų 

grindys bus išpurškiamos preparatu „Plocher“. Pirmą savaitę bus sunaudojama 3 ml/m2, toliau 
pastoviam naudojimui vieną kartą per savaitę 4 ml vienam SGV arba 2 ml/m². Planuojamas 
sunaudoti „Plocher“ preparato kiekis per metus apie 190 l. 

Remiantis Sherbrook universiteto Kanadoje atliktais tyrimais1, kvapo emisija iš skysto mėšlo 
apdoroto preparatu „Plocher“ lyginant su neapdorotomis srutomis po dviejų savaičių sumažėjo 2 
kartus, po 4 savaičių 2 kartus, po 6 savaičių 4 kartus, po 8 savaičių 6-7 kartus. Vidutiniškai 8 savaičių 
laikotarpyje 3,5 karto. Kvapo emisijų skaičiavimuose priimama, kad preparatas kvapo emisiją iš 
tvartų sumažins 3 kartus. 

Aleksandro Stulginskio universiteto tyrimai2, parodė, kad paveikus skystą galvijų mėšlą 
„Plocher“ preparatu amoniako emisija sumažėjo iki 3 kartų, lyginant su kontroliniu skystu mėšlu, 
kuris nebuvo paveiktas. Komplekso amoniako emisijų skaičiavimuose priimama, kad preparatas 
amoniako emisiją iš tvartų sumažins 3 kartus.  

 
3.2.4 lentelė. Skysto mėšlo priedai  

Eil. Nr. Žaliavos arba medžiagos pavadinimas Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. 
(t, m3 ar kt. per metus) 

1 2 3 
1. „Plocher“ 190 l 

 
 „Plocher“ preparatas – srutoms ir mėšlui pasižymi oksiduojančiu poveikiu. Preparatas skirtas 

aerobiniam mėšlo ir srutų kompostavimui. Į mėšlą patekęs preparatas „Plocher“ skatina 
kompostavimo (aerobinį) procesą vietoje puvimo (anaerobinio) proceso, tiekdamas deguonį 
aerobinėms bakterijoms. Tuo būdu anaerobinėms (puvimo) bakterijoms, kurios sukuria kvapius 
mišinius, nebelieka palankios gyvybinės terpės. Srutose esantis deguonis suaktyvinamas dalyvauti 
aerobiniuose procesuose. Vykstant bakterijų kvėpavimo procesams pagaminamas anglies dvideginis 
                                                           
1  Sherbrook universiteto Kanadoje tyrimas “Produkto “Plocher srutoms ir skystam mėšlui“ poveikis skystam melžiamų karvių mėšlui“, 
2007 m.   
2 Aleksandro Stulginskio universiteto “Apdoroto skysto mėšlo poveikio patvirtinimas. Anglies dvideginio ir amoniako emisijos 
tyrimas”, 2016 m.   
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(CO2), kuris srutose jungiasi su vandeniliu (H2) ir virsta anglies rūgštimi (H2CO3) ir taip pakeičia srutų 
pH iš labai šarminės į neutralų (pH7). Tik pasiekus pH7 iš esamo amoniako susidaro tręšiamajam 
poveikiui svarbus amonio azotas. Susidarius mikrodumbliams srutų spalva pasikeičia į tamsiai žalią, 
o esant aktyvioms bakterijoms srutos tampa vienalytės, suyra esami plūdurieji ir skęstantys 
sluoksniai. Šių procesų metu slopinamas nemalonus kvapas. Preparatu mėšlas apdorojamas jau 
tvarte. Sukuriamas malonesnis tvarto mikroklimatas gyvuliams ir žmogui. 

Preparatu apdorotos srutos yra homogeniškesnės, pvz., mažiau gumbuotos, todėl 
užtikrinamas laisvas nutekėjimas kanalais, maistinės medžiagos tolygiau pasiskirsčiusios, tad mėšlą 
lengviau paskleisti ant augalų šaknų, o tai pagerina maistinių medžiagų pasisavinimą. Mėšlo laikymo 
metu smarkiai slopinamas patogeninių (ligas sukeliančių) bakterijų ir mikroorganizmų dauginimasis. 

„Plocher“ preparatams išduotas tarptautinis „Ecocert“ kokybės sertifikatas, patvirtinantis, kad 
jie yra nepavojingi ir atitinka ES reglamento 834/2007 ir 889/2008 “Dėl ekologinės gamybos ir 
ekologiškų produktų ženklinimo” reikalavimus, tinkami naudoti ekologiniuose ūkiuose. Sertifikatas 
pridedamas atrankos prieduose. 

 
Gamtiniai, energiniai ištekliai 
Ūkių teritorijoje gerai išvystyta infrastruktūra, įrengtos visos reikiamos vietinės komunikacijos. 

Į ūkio teritoriją patenkama privažiavimu iš vakarinėje pusėje esančios Mosėdžio gatvės (kelio Nr. 
3710 Skuodas-Mosėdis-Šaukliai). Prie naujai statomų pastatų ir statinių bus projektuojami 
privažiavimai, aptarnavimo aikštelės. Nauji tvartai bus prijungiami prie esamų vandentiekio ir 
elektros tinklų. Naujų vandens gręžinių įrengti nenumatoma. Vanduo bus naudojamas iš esamų 
gręžinių.  

Vanduo tiekiamas iš sklype, kurio kadastrinis Nr.7554/0003:87 esamų vandens gręžinių 
Nr.60542, 71774 kurie nuosavybės teise priklauso Adelei Almutei Beniušienei ir Mindaugui 
Beniušiui. Gręžinių našumas 4,96 m3/h, 4,5 m3/h. Vanduo ūkyje bus naudojamas buitinėms 
darbuotojų reikmėms, gyvulių girdymui, technologiniam procesui. Geriamo vandens poreikis – 
33167,8 m3/m (32921,4 m3/m gyvulių poreikiams, darbuotojų buitinėms reikmėms 246 m3/m). 

Buitines ir gamybines nuotekos iš jungiamajame koridoriuje (tarp esančios (Nr.1) ir 
rekonstruojamos karvidės (Nr.2)) esančio pieno bloko bus nukreipiamos į esamą siurblinę. Iš 
siurblinės nuotekos kartu su skystu mėšlu bus perpumpuojamos į esamą ir naujai projektuojamą 
skysto mėšlo rezervuarą. 

Pastato buitinių patalpų apšildymui planuojama įrengti šilumos siurblį. Kaip alternatyvus 
šilumos šaltinis taip pat naudojamas šilumos nuėmėjas (rekuperatorius). Rekuperatorius 
atvėsindamas pieną nuo 37°C iki 4°C išskiria šilumą, kuri panaudojama šildymo sistemoje ją kaupiant 
500 l talpoje. Šildymo sistema įrengta taip, kad pirmiausiai išnaudojama šilumos nuėmėjo sukaupta 
šiluma, o esant trūkumui naudojamas šilumos siurblys. 

Elektros energijos suvartojama iki 168000 kWh/m. Technikos eksploatacijai bus naudojamas 
dyzelinis kuras ir benzinas. Planuojamos ūkinės veiklos metu naudojamo kuro sąnaudos pateiktos 
3.2.5 lentelėje. 
 

3.2.5 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos metu naudojamas kuras  

Eil. Nr. 
Žaliavos, kuro rūšies arba 
medžiagos pavadinimas 

Planuojamas naudoti kiekis, 
matavimo vnt. (t, m3 ar kt. 

per metus) 

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar 
kt. per metus), saugojimo būdas (atvira 

aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar 
uždengta aikštelė ir pan.) 

1 2 3 4 
1. Dyzelinas  110 t Nesandėliuojama 
2. Benzinas  0,2 t Nesandėliuojama 
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Ūkinėje veikloje radioaktyvių medžiagų naudojimas nenumatomas. Ūkinės veiklos metu 
susidariusios atliekos bus tvarkomos sudarius sutartis su registruotu atliekų tvarkytoju. Informacija 
apie susidarančias atliekas pateikiama ataskaitos 4.3 poskyryje. 

3.3. Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir 
įrenginių išdėstymo planas 

 
Ūkininkas Mindaugas Beniušis planuoja plėsti esamą ūkinę veiklą. Plėtra numatoma sklypuose, 

kurių kadastriniai Nr. 7554/0003:313, 7554/0003:311, 7554/0003:103, 7554/0003:278, 
7554/0003:279, 7554/0003:332 Šauklių k.v. Šiuose sklypuose numatoma esamos karvidės 
rekonstrukcija, siloso tranšėjų rekonstrukcija, siloso tranšėjų statyba, pašarų bokštų statyba, dviejų 
prieauglio tvartų statyba, bei skysto mėšlo rezervuaro ir tiršto mėšlo aikštelės statyba (3 pav). 

Esama situacija. Šiuo metu bendras laikomų pieninių galvijų sąlyginių vienetų skaičius 384 SG. 
Mindaugo Beniušio ūkio – 356 SG (292 vnt. karvių, 92 vnt. prieauglio 12-24 mėn.), Adelės Almutės 
Beniušienės – 28 SG (28 vnt. veršelių iki 3 mėn., 28 vnt. veršelių 3-6 mėn., 28 vnt. prieauglio 6-12 
mėn., 10 vnt. prieauglio 12-24 mėn.). Bandos struktūra pateikiama 3.3.1 lentelėje bendrai abiejų 
ūkių. 

Abiejų ūkių pieniniai galvijai bendrai laikomi penkiuose tvartuose. Melžiamos karvės laikomos 
tvarte Nr.1, užtrūkusios karvės tvarte Nr.2, prieauglis tvartuose Nr.3-5. Tvarte Nr.1 šiuo metu 
laikoma 266 vnt. melžiamų karvių, tvarte Nr. 2 – 26 vnt. užtrūkusių karvių ir 12 vnt. prieauglio 12-24 
mėn., tvarte Nr. 3 – 100 vnt. prieauglio 12-14 mėn., tvarte Nr. 4 – 50 vnt., veršelių iki 3 mėn., tvarte 
Nr. 5 – 56 vnt. 3-12 mėn. prieauglio. 

 
3.3.1 lentelė. Esama bandos struktūra 

Galvijų kategorija 
Galvijų skaičius, 
atitinkantis 1 SG 

Vienas 
galvijas 

sudarantis SG 

Galvijų skaičius 
Ūkyje, vnt. 

Galvijų skaičius, 
atitinkantis 

SG 
Karvės 1 1 292 292 
Veršeliai iki 3 mėn. 4 0,25 28 7 
Veršeliai 3 - 6 mėn. 4 0,25 28 7 
Prieauglis 6 - 12 mėn. 4 0,25 28 7 
Prieauglis 12 - 24 mėn. 1,4 0,7 102 71 

Iš viso: 478 384 

 
Melžimo aikštelė su pieno bloku, buitinėmis – administracinėmis patalpomis įrengtos 

jungiamajame koridoriuje tarp esamo tvarto Nr.1 ir rekonstruojamo tvarto Nr.2. Karvių melžimas 
atliekamas eglutės tipo 16 vietų melžimo aikštelėje. Pagal technologiją karvės grupėmis surenkamos 
karvių surinkimo garde. Iš čia karvės patenka į melžimo aikštelę. Pamelžtos karvės nukreipiamos į 
grįžimo taką ir grąžintos atgal į karvidę. 

Melžimo aikštelėje melžimas vyksta automatiškai. Technologinių linijų plovimui komplekte su 
melžimo įranga yra automatinė linijų plovimo mašina. Pienas aušinamas ir saugojamas trijuose 6 t, 
5 t ir 3,2 t talpos pieno aušintuvuose. Šilumos nuėmimui nuo pieno įrengta pieno rekuperacinė 
sistema. Karvių pienas atšaldomas ir laikomas pieno šaldytuvų patalpoje iki išvežimo į pieno 
perdirbimo įmonę. Pienas kasdien išvežamas pienovežiu. Karvių produktyvumas – 10000 kg pieno iš 
kiekvienos karvės per metus. 

Visi esami tvartai „šalto“ tipo. Tvartuose įrengtos girdyklos, gyvuliams įrengti gardai ir 
guoliavietės, natūrali vėdinimo sistema. Esamoje karvidėje yra įrengti ventiliatoriai, kuriais oras 
paduodamas į pastato vidų. Ventiliatoriai skirti ne vėdinimui, o vėsinimui. Oro maišymo 
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ventiliatoriai, padeda išvengti šiluminio streso karštuoju metų laiku. Jų pagalba sudaromas 
papildomas oro judėjimas, kuris padeda gyvuliams jaustis komfortiškai. Oro išmetimas 
neorganizuotas per išorinėse sienose įrengtas ventiliacines užuolaidas, taip pat stogo kraige 
esančius kaminėlius. 

Iš tvartų Nr. 2 - 5 tirštas mėšlas periodiškai vežamas ir kaupiamas lauko rietuvėse. Melžiamų 
karvių tvarte Nr.1 mėšlas šalinimas grandininiais skreperiais, kurie mėšlą per kritimo angas nukreipia 
į mėšlo kanalą ir toliau į esančią siurblinę. Siurblinėje įrengtas gelžbetoninis rezervuaras, iš kurio 
panardinamu mėšlo siurbliu skystas mėšlas perpumpuojamas į esamą skysto mėšlo rezervuarą 
(Nr.15), kurio tūris 5639 m3. 

 
Planuojama plėtra. Po planuojamos ūkinės veiklos plėtros bendras pieninių galvijų sąlyginių 

vienetų skaičius sudarys 998 SG. Mindaugo Beniušio ūkio 970 SG (680 vnt. karvių, 22 vnt. veršelių iki 
3 mėn., 166 vnt. veršelių 3-6 mėn., 216 vnt. prieauglio 6-12 mėn., 270 vnt. prieauglio 12-24 mėn.), 
Adelės Almutės Beniušienės ūkio liks 28 SG (28 vnt. veršelių iki 3 mėn., 28 vnt. veršelių 3-6 mėn., 28 
vnt. prieauglio 12-24 mėn., 10 vnt. prieauglio 12-24 mėn.). Abiejų ūkių gyvuliai bus laikomi bendrai 
tuose pačiuose tvartuose. Planuojama bandos struktūra pateikiama 3.3.2 lentelėje bendrai abiejų 
ūkių. 

Planuojama tvarte Nr. 1 laikyti 306 vnt. melžiamų karvių, rekonstruojamame tvarte Nr. 2 – 338 
vnt. melžiamų karvių, tvarte Nr. 3 – 80 vnt. prieauglio 12-14 mėn., tvarte Nr. 4 – 50 vnt. veršelių iki 
3 mėn., tvarte Nr. 5 – 80 vnt. prieauglio 3-12 mėn. projektuojamame tvarte Nr. 6 – 154 vnt. 2-6 mėn. 
prieauglio, 204 vnt. 6-12 mėn. prieauglio, projektuojamame tvarte Nr. 7 – 200 vnt. 12-24 mėn. 
prieauglio ir 36 vnt. užtrūkusių karvių. 

 
3.3.2 lentelė. Planuojama bandos struktūra 

Galvijų kategorija 
Galvijų skaičius, 
atitinkantis 1 SG 

Vienas 
galvijas 

sudarantis SG 

Galvijų skaičius 
ūkyje, vnt. 

Galvijų skaičius, 
atitinkantis 

SG 
Karvės 1 1 680 680 
Veršeliai iki 3 mėn. 4 0,25 50 12,5 
Veršeliai 3 - 6 mėn. 4 0,25 194 48,5 
Prieauglis 6 - 12 mėn. 4 0,25 244 61 
Prieauglis 12 - 24 mėn. 1,4 0,7 280 196 

Iš viso: 1448 998 

 
Rekonstruojama esama karvidė (Nr.2), bei projektuojami prieauglio (Nr.6) ir prieauglio ir 

užtrūkusių karvių (Nr.7) tvartai taip pat „šalto“ tipo. Tvartuose bus natūrali vėdinimo sistema. 
Rekonstruojamame (Nr.2) ir projektuojamame tvarte (Nr.7) projektuojami ventiliatoriai skirti ne 
vėdinimui, o vėsinimui. Oro išmetimas bus neorganizuotas per išorinėse sienose numatomas įrengti 
ventiliacines užuolaidas, taip pat stogo kraige projektuojamus vėdinimo stogelius. Karvių ir 
prieauglio girdymui tvartuose numatomos grupinės vandens girdyklos su pašildymo elementu. 
Galvijų šėrimas tvartuose numatomas mechanizuotas, mobiliu pašarų maišytuvu – dalytuvu. Pašarų 
padavimui įrengiami šėrimo takai. Pašarai: šienainis, šienas, kukurūzų silosas, žolės silosas. 

Rekonstruojama karvidė (Nr.2) numatoma besaičio laikymo su 338 vnt. melžiamų karvių 
poilsio boksais. Mėšlas bus šalinimas grandininiais skreperiais, kurie mėšlą per kritimo angas 
nukreips į mėšlo kanalą, kuris sujungiamas su esamos karvidės (Nr.1) kanalu ir toliau nukreipiamas į 
esančią siurblinę, iš kurios panardintu mėšlo siurbliu mėšlas perpumpuojamas į esamą (Nr.15) 5639 
m3 tūrio ir naujai projektuojamą (Nr.18) 5444 m3 tūrio skysto mėšlo rezervuarus. 

Projektuojamame prieauglio tvarte (Nr.6) numatomi grupiniai gardai pagal amžiaus 
kategorijas. Tvarte bus laikoma 154 vnt. 2-6 mėn. prieauglio, 204 vnt. 6-12 mėn. prieauglio ant 
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kraiko. Mėšlas bus kaupiamas naujai projektuojamoje tiršto mėšlo aikštelėje (Nr.17), kurios plotas 
1056 m2, sienučių aukštis 2,5 h, talpa 2640 m3. 

Projektuojamame prieauglio ir užtrūkusių karvių tvarte (Nr.7) numatoma 200 vnt. boksų 12-
24 mėn. prieaugliui, bei gardai 36 vnt. užtrūkusioms karvėms. Prieauglis bus laikomas ant skysto 
mėšlo technologijos. Mėšlas bus šalinimas grandininiais skreperiais, kurie mėšlą per kritimo angas 
nukreips į mėšlo kanalą ir toliau į projektuojamą siurblinę. Siurblinėje įrengiamas gelžbetoninis 
rezervuaras, iš kurio panardinamu mėšlo siurbliu spaudimine linija perpumpuojama į projektuojamą 
(Nr.18) 5444 m3 tūrio skysto mėšlo rezervuarą. Užtrūkusios karvės bus laikomos ant kraiko. Mėšlas 
bus kaupiamas naujai projektuojamoje tiršto mėšlo aikštelėje. 

Rekonstravus esamą karvidę (Nr. 2) melžimas bus atliekamas jungiamajame koridoriuje 
esamoje melžimo aikštelėje. Po rekonstrukcijos melžimo aikštelės didinimas numatomos nuo 16 iki 
20 vietų. Padidinus ūkio melžiamų karvių skaičių pieno aušinimo ir šaldymo 3,2 t talpos pieno 
aušintuvas bus keičiamas į 9 t talpos. 

Jungiamajame koridoriuje esančios buitinės administracinės patalpos numatomos šildyti 
naudojant oras-vanduo šilumos siurblį, išorinis jo blokas bus montuojamas lauke, kurio skleidžiamas 
triukšmas 62 dB. Kurą deginančių įrenginių nebus. 

Silosas laikomas esamose monolitinėse-gelžbetoninėse tranšėjose (Nr.16). Tranšėjas 
numatoma rekonstruoti. Bendras siloso tranšėjų tūris 6272 m3, plotas 1568 m2. Planuojama 
papildomai įrengti dar 2 siloso tranšėjas (Nr.19), kurių bendras tūris 3840 m3, plotas 960 m2. 

Siloso tranšėjos dengiamos specialia trisluoksne juodai balta plėvele, skirta silosuotiems 
pašarams, atspindinčia šviesą, atsparia pramušimams ir plyšimui. Plėvelė saugo silosą nuo vandens 
ir oro, gerina siloso mikroklimatą. Ši plėvelė neleidžia sklisti kvapams. Iš viršaus plėvelė 
prispaudžiama padangomis, neleidžiančiomis ją pakelti vėjuotą dieną. Dėl to atrankoje vertinamas 
kvapo išsiskyrimas tik nuo ploto, kuris atidengiamas pašarų paėmimo metu. Maksimaliai atvira vieta 
gali siekti iki 10 m2. 

Projektuojami trys 31,1 t talpos pašarų saugojimo bokštai. Gyvulių šėrimui bokštuose bus 
saugojama soja, rapsų išspaudos ir cukrinių runkelių išspaudos. 

Galvijų šėrimas esamuose ir naujai projektuojamuose tvartuose vykdomas mechanizuotai, 
mobiliu pašarų maišytuvu – dalytuvu, girdomi iš automatinių girdyklų. 

Susidaręs skystojo ir tirštojo mėšlo kiekis paskaičiuotas pagal “Pažangaus ūkininkavimo 
taisyklės ir patarimai”, LR žemės ūkio ministerija, Vilainiai, 2007, 6.1–6.4 priedai3. 

Ūkyje susidarysiantis 6 mėn. laikotarpyje skysto mėšlo kiekis 10616,9 m3. Bendra esamo ir 
projektuojamo skysto mėšlo rezervuarų talpa 11083,0 m3. Susidarantis skystas mėšlas tilps 
esamame ir projektuojamame skysto mėšlo rezervuaruose. 

Ūkyje susidarantis 6 mėn. laikotarpyje tiršto mėšlo kiekis 2541 m3. Susidarantis tirštas mėšlas 
bus laikomas projektuojamoje tiršto mėšlo aikštelėje, kurios talpa 2640 m3. 

Skystas mėšlas iš rezervuarų, bei tirštas iš mėšlidės naudojamas laukams tręšti. Tręšimas 
vykdomas pagal iš anksto suderintus tręšimo planus. Visas planuojamų laikyti galvijų kiekis sudaro 
998 SG. Paskaičiuotas plotų poreikis visam sukauptam mėšlo kiekiui paskleisti būtų 500 ha (3.3.9 
lentelė). Mindaugo Beniušio ūkio 2019 metais deklaruota 523,35 ha žemės naudmenų (2020 metais 
bus deklaruota 30 ha daugiau), ūkininkės Adelės Almutės Beniušienės ūkio – 320,98 ha žemės 
naudmenų. Šis turimas dirbamų laukų kiekis yra pakankamas tręšimui. Visas susidaręs mėšlas 
tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

                                                           
3 “Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai”, LR žemės ūkio ministerija, Vilainiai, 2007 m. 
https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Maisto_sauga_ir_kokybe/Nitratu_direktyvos_igyvendini
mas/PUTP_leidinys_2007.pdf    
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ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir 
srutoms tvarkyti aprašo patvirtinimo“ reikalavimais.  

 
3.3.3 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos gyvulių išdėstymas tvartuose 

Tvarto 
Nr. 

Laikomi galvijai 
Galvijų 

skaičius vnt. 
Sąlyginių 

galvijų skaičius 
Galvijų 
amžius 

Mėšlo tipas 

1. Karvės 306 306 virš 24 mėn. Skystas 
2. Karvės 338 338 virš 24 mėn. Skystas 
3. Prieauglis 80 56 12-14 mėn. Kraikinis 
4. Prieauglis 50 12,5 Iki 3 mėn. Kraikinis 

5. Prieauglis 
40 10 3-6 mėn. Kraikinis 
40 10 6-12 mėn. Kraikinis 

6. Prieauglis 
154 38,5 2-6 mėn. Kraikinis 
204 51 6-12 mėn. Kraikinis 

7. 
Prieauglis 200 140 12-24 mėn. Skystas 
Užtrūkusios karvės 36 36 virš 24 mėn. Kraikinis 

Iš viso: 1448 998   

 
3.3.4 lentelė. Susidarančio skysto mėšlo skaičiavimas 

Galvijai Sukaupiama per 1 mėn. 
skystojo mėšlo m3 

Galvijų skaičius Iš viso, m3 

Karvės, produktyvumas 
10000 kg pieno 

1,92 644 1236,5 

Prieauglis (12-24 mėn.) 0,73 200 146,0 
IŠ VISO SKYSTOJO MĖŠLO PER 1 MĖN.: 1382,5 

KAUPIMO TRUKMĖ: 6 mėn. 
IŠ VISO SKYSTOJO MĖŠLO PER NUMATOMĄ (6 mėn.) LAIKOTARPĮ: 8295,0 

Papildomi kiekiai 
Krituliai ant esamo ir projektuojamo rezervuaro paviršiaus (R-17 m) S=πr2: 
907,5 m2 x 2 vnt. x 0,037 m3 x 6 mėn. 

402,0 

Srutos nuo tiršto mėšlo aikštelės (3.3.6 lentelė) 867,6 
Užterštos lietaus nuotekos nuo dangų (rezervuarų aptarnavimo aikštelės, aikštelė tarp tvarto Nr. 
7 ir projektuojamos tiršto mėšlo aikštelės) ~650m2 x 0,037 m2 x 6 mėn. 

144,3 

Siloso sultys (2 proc. nuo esamų ir projektuojamų siloso tranšėjų tūrio) 202,0 
Technologinis vanduo pagal technologinio vandens skaičiavimus (3.3.7 lentelė) 583,2 
Buitinės nuotekos pagal vandens skaičiavimo lentelę (3.3.8 lentelė) 123,0 

Iš viso: 10616,9 

 
3.3.5 lentelė. Tirštojo mėšlo kiekio skaičiavimas 

Galvijas 
Mėšlo iš vieno 

gyvulio per 1 mėn. 
m3 

Galvijų skaičius 
Iš viso mėšlo m3 

per 1 mėn. 

Užtrūkusios karvės 2,02 36 72,7 
Veršeliai iki 6 mėn. 0,29 244 70,8 
Prieauglis 6-12 mėn. 0,8 244 195,2 
Prieauglis 12-14 mėn. 1,06 80 84,8 

Iš viso per 1 mėn.: 423,5 
Kaupimo trukmė: 6 mėn. 

IŠ VISO MĖŠLO PER SKAIČIUOJAMĄJĮ (6 mėn.) LAIKOTARPĮ: 2541,0 

 
3.3.6 lentelė. Srutų kiekio susidarysiančio nuo tirštojo mėšlo aikštelės skaičiavimas 

Galvijas 
Mėšlo iš vieno 

gyvulio per 1 mėn. 
m3 

Galvijų skaičius 
Iš viso mėšlo, m3 

per 1 mėn. 

Besiveršiuojančios ir sergančios karvės 0,68 36 24,5 
Veršeliai iki 6 mėn. 0,04 244 9,8 
Prieauglis 6 - 24 mėn. 0,22 324 71,3 
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Galvijas 
Mėšlo iš vieno 

gyvulio per 1 mėn. 
m3 

Galvijų skaičius Iš viso mėšlo, m3 
per 1 mėn. 

Iš viso per 1 mėn.: 105,6 
Kaupimo trukmė: 6 mėn. 

Iš viso skysto mėšlo per skaičiuojamąjį (6 mėn.) laikotarpį: 633,6 
Krituliai nuo mėšlidės kai plotas 1056m2 x 0,037m3 x 6mėn.: 234,4 

Viso: 867,6 

 
3.3.7 lentelė. Technologinio vandens skaičiavimas 

Etapas Per parą, 
litrų 

Per parą, 
m3 

Linijų plovimas – 60l x 3kartus=180l x 3 melžimai 540 0,54 
Melžimo aikštelės, surinkimo gardo plovimas 400 0,4 
Melžiamos karvės 644 (1 karvė 1 l vandens x 3 melžimai) 1932 1,9 
Šaldytuvų plovimas 200 0,2 
Papildomai technologinio vandens 300 0,3 

Viso per parą: 3,24 
Per mėn.: 97,2 

Per 6 mėn.: 583,2 

 
3.3.8 lentelė. Geriamo vandens poreikio skaičiavimas 

Vandens vartotojas 
Norma, 
litrais 

Parai,  
litrais 

Parai,  
m3 

Metams,  
m3 

Karvės 680 vnt. 100,0 68000 68,0 24820 
Telyčios 12-24 mėn. 200+80 vnt. 37,5 10500 10,5 3832,5 
Prieauglis 6-12 mėn. 40+204 vnt. 25,0 6100 6,1 2226,5 
Veršeliai iki 6 mėn. 50+40+154 vnt. 10,0 2440 2,4 876,0 
Personalui 27 vnt. 25,0 675 0,675 246,4 
Technologinis vanduo* - 3240 3,24 1166,4 

Iš viso: 90,915 33167,8 

* - pagal technologinio vandens skaičiavimų 3.3.7 lentelę. 

 
3.3.9 lentelė. Minimalaus ploto poreikis metinio tiršto mėšlo įterpimui ir srutų išlaistymui 

Galvijai 
Galvijų 
skaičius 

Vienas 
galvijas 

atitinkantis 
SG 

SG 
Skleidimo 
plotas SG, 

ha 

Skleidimo 
plotas, ha 

Karvės 680 1 680 0,59 401,2 
Veršeliai iki 12 mėn. 488 0,25 122 0,15 18,3 

Prieauglis 12 - 24 mėn. 280 0,7 196 0,41 80,4 
Viso: 500,0 

 
 
Darbo režimas 
Ūkį aptarnauja 21 darbuotojas, kurie dirba slenkančiu grafiku. Įgyvendinus ūkio plėtrą bus 

priimti papildomi 6 darbuotojai. Ūkį aptarnausiančio personalo pasiskirstymas pareigybėmis 
pateiktas 3.3.10 lentelėje. 

 
3.3.10 lentelė. Darbuotojų pareigybės, skaičius 

Pareigybių pavadinimas Šiuo metu dirbančiųjų 
skaičius 

Darbuotojų po modernizacijos 
skaičius 

Ūkio vadovas 1 1 
Melžėjos 5 7 
Fermos vedėja 1 2 
Gyvulininkystės darbininkai 3 4 
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Pareigybių pavadinimas 
Šiuo metu dirbančiųjų 

skaičius 
Darbuotojų po modernizacijos 

skaičius 
Ūkio darbininkai 4 4 
Traktorininkai 6 8 
Veterinaras 1 1 

3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo trukmė 
 
3.4.1 lentelė. Veiklos vykdymo terminai, eiliškumas 

Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Įvykdymo terminas 

1. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų atlikimas 2020 m. IV ketv. 
2. Darbo projekto parengimas, derinimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas 2021 m. I ketv. 
3. Statybos ir rekonstrukcijos darbai 2021 m. II ketv. 
4.  Numatomas eksploatacijos laikas Neterminuotas 

3.5. Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių statybos, 
sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės veiklos nutraukimo ar kt. 
– atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 
Poveikio visuomenės sveikatos vertinimas atliekamas sanitarinės apsaugos zonos ribų 

nustatymo etape, kaip atskiras dokumentas. 

3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas neprivalomas, kai 
atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinės 
apsaugos zonų ribas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 
Alternatyvių planuojamos ūkinės veiklos vietų nenumatyta. Planuojamos ūkinės veiklos vietos 

pasirinkimą lėmė tai, kad nagrinėjamoje teritorijoje šiuo metu ūkininkas jau vykdo veiklą, t.y. 
ūkininkas Mindaugas Beniušis Šauklių kaime, Skuodo rajone augina pieninius galvijus. Ūkininkas 
Mindaugas Beniušis plečia savo veiklą, sklypuose, kurių kadastriniai Nr.7554/0003:313, 
7554/0003:311, 7554/0003:103, 7554/0003:278, 7554/0003:279, 7554/0003:332 Šauklių k.v.., nes 
ūkių teritorijoje gerai išvystyta infrastruktūra, įrengtos visos reikiamos vietinės komunikacijos. Į ūkio 
teritoriją patenkama privažiavimu iš vakarinėje pusėje esančios Mosėdžio gatvės (kelio Nr. 3710 
Skuodas – Mosėdis - Šaukliai). 

Pagal Skuodo rajono savivaldybės bendrojo plano Urbanistinės struktūros, žemės tvarkymo 
reglamentų brėžinio sprendinius, planuojamos ūkinės veiklos teritorija ir jos gretimybės yra žemės 
ūkio paskirties žemė. 

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ 

4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų 
dalis ir gyvenamąsias vietoves; teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne senesnis 
kaip 3 metų žemėlapis su gretimybėmis, esamos ir suplanuotos gretimybės, teritorijos, 
kurioje planuojama ūkinė veikla, svarba aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, 
ekonominiu, visuomeniniu ar kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos sanitarinės 
apsaugos zonos, informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir 
įregistravimą, kita svarbi informacija 
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Remiantis Skuodo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano urbanistinės struktūros, 
žemės tvarkymo reglamentų brėžinio sprendiniais, planuojamos ūkinės veiklos teritorija ir jos 
gretimybės yra žemės ūkio paskirties žemė. Planuojama ūkinė veikla neprieštarauja Skuodo rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams. 

 
 
Ūkininko Mindaugo Beniušio ir ūkininkės Adelės Almutės pienininkystės ūkiai veiklą vykdo 

Šauklių k., Skuodo r. sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 7554/0003:313, 7554/0003:311, 
7554/0003:312, 7554/0003:280 Šauklių k.v. Žemės sklypų pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – 
žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.  

Plėtra numatoma: 
 Sklype Nr. 1, adresu Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r., kadastrinis Nr. 

7554/0003:313 Šauklių k.v. Sklype bus rekonstruojama esama karvidė, kurioje planuojama 
laikyti 338 vnt. melžiamų karvių, rekonstruojamos esamos siloso tranšėjos (tūris 6272 m3), 
statomas naujas skysto mėšlo rezervuaras (tūris 5444 m3). 

 Sklype Nr. 2 (adresas nesuteiktas), kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:311 Šauklių k.v. Sklype 
numatoma dviejų siloso tranšėjų statyba, kurių bendras tūris 3840 m3 (15mx32mx4mx2vnt.). 
Sausiems pašarams laikyti numatoma pastatyti tris 31,1 t talpos pašarų saugojimo bokštus. 

 Sklype Nr. 3 (adresas nesuteiktas), kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:103 Šauklių k.v. Sklype 
planuojama pastatyti prieauglio tvartą, kuriame bus laikoma 154 vnt. 2-6 mėn. prieauglio, 
204 vnt. 6-12 mėn. prieauglio ant kraiko. 

 Sklypuose Nr. 4, 5, 6 (adresas nesuteiktas), kurių kadastriniai Nr. 7554/0003:278, 
7554/0003:279, 7554/0003:332 Šauklių k.v. Šiuose sklypuose planuojama pastatyti 
prieauglio ir užtrūkusių karvių tvartą. Tvarte planuojama laikyti 200 vnt. 12-24 mėn. 
prieauglio ant skysto mėšlo technologijos, 36 vnt. užtrūkusių karvių ant kraiko. Sklype Nr. 6, 
planuojama statyti tiršto mėšlo aikštelė, kurios plotas 1056 m2, sienučių aukštis 2,5 m. Prieš 
atliekant statybos techninį projektą bus atliekamas žemėtvarkos projektas, keičiant sklypo, 
kurio kad. Nr. 7554/0003:278 paskirtį iš gyvenamosios į žemės ūkio ir atliekant sklypų Nr.4, 
5, 6 apjungimą. 

2 priede pateikiami Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai.  
Ūkininko Mindaugo Beniušio ūkio modernizavimo ir pieninių galvijų auginimo veikla bus 

vykdoma Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r. (situacijos schema su gretimybėmis pateikta 1 priede).  
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų kopijos pateiktos 2 priede. 

Nagrinėjama teritorija yra pietvakarinėje Skuodo rajono savivaldybės teritorijos dalyje. 
Skuodo r. sav. 2020 m. pradžioje gyveno 16084 gyventojai, Mosėdžio seniūnijoje – 3034 gyventojų, 
Šauklių kaime – 349 gyventojai. (inf. šaltinis: Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės duomenys). 

Artimiausios apgyvendintos teritorijos: 
 Šaučikai, nuo objekto sklypo ribos nutolę ~0,9 km vakarų kryptimi; 
 Mosėdis, nuo objekto sklypo ribos nutolęs ~3,6 km šiaurės kryptimi; 
 Erlėnai, nuo objekto sklypo ribos nutolę ~3,0 km pietų kryptimi; 
 Šatraminai, nuo objekto sklypo ribos nutolę ~2,6 km šiaurės vakarų kryptimi; 
 Naujukai, nuo objekto sklypo ribos nutolę ~2,2 km šiaurės kryptimi. 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija ribojasi su trimis gyvenamosios paskirties sklypais, 
esančiais: 
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 sklypo, kurio kad. Nr. 7554/0003:313 Šauklių k.v. (PŪV sklypas Nr.1) gretimybėje, šiaurės 
pusėje, besiribojantis ūkininko Mindaugo Beniušio sklypas (sodybai nesuteiktas adresas); 

 sklypo, kurio kad. Nr. 7554/0003:332 Šauklių k.v. (PŪV sklypas Nr.6) gretimybėje, 
pietvakarių pusėje, besiribojantis sklypas (sodybai nesuteiktas adresas); 

 sklypo, kurio kad. Nr. 7554/0003:103 Šauklių k.v. (PŪV sklypas Nr.3) gretimybėje, 
pietvakarių pusėje, esantis sklypas (sodybos adresas Mosėdžio g. 99). 

 
Artimiausi visuomeninės paskirties pastatai Šauklių kaimo biblioteka esanti Mosėdžio g. 59, 

bei Šauklių ir Šatraminių kaimo bendruomenės namai esantys Mosėdžio g. 55. Pastatai nuo 
planuojamos ūkinės veiklos sklypo (Nr.1) ribos nutolę 327 m ir 410 šiaurės kryptimi. 

Kiti artimiausi visuomeninės paskirties pastatai – Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelis 
darželis esantis Romualdo Granausko g. 7, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija esanti Salantų g. 5 
Mosėdyje bei Skuodo rajono kultūros centro Mosėdžio skyrius – Salantų g. 3A nuo planuojamos 
ūkinės veiklos nutolę 4,6 km, 4,7 ir 4,9 km šiaurės kryptimi. Visuomeninės paskirties pastatų, 
rekreacinių, kurortinių teritorijų artimoje planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra. 

Remiantis teritorijų planavimo dokumentų registru (www.tpdr.lt) planuojamos ūkinės veiklos 
teritorijos aplinkoje nėra suplanuotų gyvenamųjų teritorijų. 

Artimiausios rekreacinės teritorijos Šauklių tvenkiniai, nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo 
ribos nutolę 0,66 km ir 1,37 km šiaurės rytų kryptimi. Prie Šauklių I tvenkinio rytiniame krante 
lankytina vieta Šauklių kadagynas - riedulynas. Prie abiejų tvenkinių pakrantėse įrengti pažintiniai 
takai.  

Pagal Skuodo rajono savivaldybės bendrojo plano kraštovaizdžio tvarkymo, rekreacijos ir 
turizmo brėžinio sprendinius artimiausios planuojamos rekreacinio prioriteto paskirties žemės 
numatomos prie Mosėdžio tvenkinio, nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusios 3 km 
šiaurės kryptimi. 

Planuojamų rekonstruoti ir naujai statyti pastatų ir statinių vietos į jautrias aplinkos apsaugos 
požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio 
vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas, juostas – nepatenka. Planuojamos ūkinės veiklos 
teritorijoje ir jos gretimybėse nėra požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų. Artimiausios 
viešo vandens tiekimo vandenvietės šiaurės kryptimi nuo ūkio teritorijos už 4,7 km ir 4,5 km esančios 
Mosėdžio ir Igarių vandenvietės, bei pietų ir pietvakarių kryptimi už 4,1 km ir 5,0 km esančios Erlėnų 
ir Juodupėnų vandenvietės. 

Esamos ir planuojamos ūkinės veiklos sklypai patenka į Salantų regioninio parko teritoriją. 
Sklypo dalis, kurio adresas Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r., kadastrinis Nr. 
7554/0003:313 Šauklių k.v., patenka į Erlos geomorfologinį draustinį. Nuo esamos karvidės rytuose 
Erlos geomorfologinio draustinio teritorija yra už 71 m, nuo esamo skysto mėšlo rezervuaro už 22 
m, nuo projektuojamo skysto mėšlo rezervuaro už 27 m. Kiti planuojamos ūkinės veiklos sklypai į 
draustinio teritoriją nepatenka. 

Šauklių kraštovaizdžio draustinis, kuriame yra buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)– 
Šauklių riedulynas, Rimšinės miškas, Kulalių riedulynas nuo sklypo ribos (kad. Nr. 7554/0003:313) 
yra už 626 m, nuo esamos karvidės ir skysto mėšlo rezervuaro 990 m ir 950 m rytų pusėje. 
Artimiausios Natura 2000 teritorijos nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolę rytų kryptimi 
- Šauklių riedulynas 0,95 km (BAST) ir Rimšinės miškas 1,96 km (BAST). Už 1,9 km į vakarus nutolę 
Erlos ir Salanto upių senslėniai (PAST). 

Vykdoma veikla nedarys neigiamo poveikio aplink esantiems objektams, nes planuojama 
ūkinė veikla bus vykdoma teritorijoje, kurioje jau vykdoma tokio pobūdžio veikla. Planuojamos 
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ūkinės veiklos teritorijoje ir jos gretimybėse Kultūros paveldo vertybių ar archeologinių paminklų 
žemės sklypuose nėra.  

 
Informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir įregistravimą 
Remiantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 4 priedu, 

pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su prie jų esančiais mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba 
be jų sanitarinės apsaugos zonų dydis esant nuo 300 iki 1199 galvijų yra 300 metrų.  

Į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną, kai neatliekamas PVSV, (SAZ ribos pažymėtos nuo 
veiklos teritorijos išorinių ribų ir teritorijoje esančių taršos šaltinių) patenka žemės ūkio  paskirties 
sklypai, bei 33 sodybos esančios adresu Mosėdžio g. 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 61, 63, 
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 93, 95, 97, 99, 101, 103, Vingio g. 1, 3, 5, bei dvi sodybos be adresų 
esančios planuojamos ūkinės veiklos sklypo gretimybėje šiaurėje bei sklypo gretimybėje pietuose. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. 
įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - ūkinei veiklai ir (ar) objektams, kuriems nustatomos 
sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Atlikus planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, 
įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatytas 
sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti sumažintas arba padidintas planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose. 

Šioje PVSV ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos (patikslintos) SAZ ribos, įvertinus 
ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos, kvapų ir ūkinės veiklos dienos 
triukšmo lygį. Rekomenduojamos SAZ ribos sutampa su išorinėmis visų sklypų ribomis, kuriuose 
vykdoma ir planuojama vykdyti ūkinė veikla. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 12,8049 ha. 
Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos schema pateikta 3 priede. Į rekomenduojamos SAZ 
ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka 
nepatenka. 

 
4.2. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, 

naudojimo būdas (-ai), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 
banko kopija) 

 
Sklypo Nr. 1, kurio adresas Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r., kadastrinis 

Nr. 7554/0003:313 Šauklių k.v., plotas – 5,0695 ha. Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Sklype esantys 
pastatai ir statiniai: pastatas-ferma (unik. Nr. 7596-6002-1014, užstatymo plotas 2290 m2), 
pastatas-karvidė (unik. Nr. 4400-4658-7702, užstatymo plotas 2865 m2), pastatas-jungiamasis 
koridorius (unik. Nr. 4400-4859-0529, užstatymo plotas 482 m2), kiti inžineriniai statiniai-skysto 
mėšlo rezervuaras (unik. Nr. 4400-4859-0534, tūris 5639 m3), siloso tranšėjos (tūris 6272 m3). 

Sklypas šiaurinėje pusėje ribojasi su žemės ūkio paskirties sklypais, bei gyvenamos paskirties 
sklypu, kuris priklauso ūkininkui Mindaugui Beniušiui. Vakarinėje ir pietinėje pusėje su kitais ūkiui 
priklausančiais sklypais, rytų pusėje su Erlos upeliu. 
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Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (skliausteliuose pateiktas 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 skyrius ir skirsnis 
reglamentuojantis atitinkamą apsaugos zoną): 
 Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis). Plotas 

– 0,0646 ha; 
  Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis). Plotas – 0,6746 

ha; 
 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, dešimtasis skirsnis). Plotas – 0,0226 ha; 
 Geomorfologiniai draustiniai (V skyrius, dešimtasis skirsnis). Plotas – 2,6634 ha; 
 Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis). Plotas – 2,6634 ha; 
 Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis). Plotas – 5,0695 ha; 
 Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis). 

Plotas – 4,8448 ha; 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas – 0,097 ha; 
 Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Plotas – 0,1478 ha. 

Sklypo Nr. 2, kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:311 Šauklių k.v., plotas 0,5116 ha. Žemės sklypo 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai. Šiame sklype yra betonuota žemės ūkio technikos aikštelė, pastatas su techninėmis 
ir sandėliavimo patalpomis, kūdra. 

Sklypas šiaurėje ribojasi su esančiu PŪV sklypu, rytuose ir pietuose su nesuformuotu 
valstybinės nuosavybės sklypu, kuriame yra sandėliavimo ir pagalbinės paskirties pastatai, rytuose 
su žemės ūkio paskirties sklypu. 

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:  
 Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis). Plotas – 0,5116 ha; 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas – 0,0359 ha; 
 Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Plotas – 0,1463 ha. 

Sklypo Nr. 3, kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:103 Šauklių k.v., plotas 1,3500 ha. Žemės sklypo 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Sklype planuojama pastatyti prieauglio tvartą, 
kuriame bus laikoma 154 vnt. 2-6 mėn. prieauglio, 204 vnt. 6-12 mėn. prieauglio ant kraiko. Statinio 
gabaritai 42,0 x 36,0 m, aukštis 11,0 m. 

Sklypas šiaurėje ribojasi su ūkiui priklausančiu žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kad. Nr. 
7554/0003:280, bei su nesuformuotu valstybinės nuosavybės sklypu, kuriame yra sandėliavimo ir 
pagalbinės paskirties pastatai (priklausantys Adelei Almutei Beniušienei), rytuose, pietuose su 
žemės ūkio paskirties sklypais, pietvakariuose su gyvenamos paskirties sklypu, vakaruose su žemės 
ūkio paskirties sklypu. 

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:  
 Kraštovaizdžio draustiniai (V skyrius, dvidešimt antrasis skirsnis). Plotas – 1,35 ha; 
 Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis). Plotas – 1,35 ha; 
 Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis). Plotas – 1,35 ha; 
 Gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis). Plotas – 0,10 ha; 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).  

Sklypo Nr. 4, kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:278 Šauklių k.v., plotas 0,2500 ha. Žemės sklypo 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios teritorijos, naudojimo būdas – mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos. Sklype numatomi griauti esantys pastatai ir statiniai: pastatas-tvartas, 
kurio užstatymo plotas 66 m2, kiti inžineriniai statiniai- šulinys. Sklypas iš visų pusių ribojasi su žemės 
ūkio paskirties sklypais.  
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Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:  
 Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis). Plotas – 0,25 ha; 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas – 0,01 ha. 

Sklypo Nr. 5, kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:279 Šauklių k.v., plotas 0,4400 ha. Žemės sklypo 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Sklypas šiaurėje ribojasi su planuojamos ūkinės 
veiklos sklypu, kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:278, pietuose su planuojamos ūkinės veiklos sklypu, 
kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:332, rytuose ir vakaruose su žemės ūkio paskirties sklypais.  

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
 Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis). Plotas – 0,44 ha; 
 Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis). 

Plotas – 0,44 ha. 
Sklypo Nr. 6, kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:332 Šauklių k.v., plotas 1,2418 ha. Žemės sklypo 

pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Šiame sklype projektuojama tiršto mėšlo 
aikštelė, kurios plotas 1056 m2, sienučių aukštis 2,5 m. Sklypas pietvakarių pusėje ribojasi su 
gyvenamos paskirties sklypu (sodybai nesuteiktas adresas), šiaurėje su planuojamos ūkinės veiklos 
sklypu, kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:279, rytuose ir pietuose su žemės ūkio paskirties sklypais.  

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
 Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis 

skirsnis). Plotas – 1,2418 ha; 
 Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis). Plotas – 1,2418 ha; 
 Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis). 

Plotas – 1,2418 ha; 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas – 0,0274 ha; 
 Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Plotas – 0,2603 ha. 

Sklypų nekilnojamo turto registrų centro duomenų banko išrašai pateikti atrankos 2 priede. 
 

4.3. Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas 
ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo 
keliai ir kt.) 

Ūkio teritorijose gerai išvystyta infrastruktūra, įrengtos visos reikiamos vietinės komunikacijos. 
Į ūkio teritoriją patenkama privažiavimu iš vakarinėje pusėje esančios Mosėdžio gatvės (kelio 3710 
Skuodas-Mosėdis-Šaukliai). Prie naujai statomų pastatų ir statinių bus projektuojami privažiavimai, 
aptarnavimo aikštelės. Nauji tvartai bus prijungiami prie esamų vandentiekio ir elektros tinklų. 
Elektros energijos suvartojama iki 168000 kWh/m. 

Vandens tiekimas. Naujų vandens gręžinių įrengti nenumatoma. Vanduo bus naudojamas iš 
esamų Nr. 60542, 71774 gręžinių, kurių našumas atitinkamai - 4,96 m3/h, 4,5 m3/h. Gręžiniai yra 
sklype, kuris nuosavybės teise priklauso Adelei Almutei Beniušienei ir Mindaugui Beniušiui. Vanduo 
ūkyje bus naudojamas buitinėms darbuotojų reikmėms, gyvulių girdymui, technologiniam procesui. 
Geriamo vandens poreikis – 33167,8 m3/m (32921,4 m3/m gyvulių poreikiams, darbuotojų 
buitinėms reikmėms 246 m3/m). Geriamo vandens poreikio skaičiavimas pateikiamas 3.3.8 
lentelėje. 

Ūkinės veiklos metu susidarys gamybinės, buitinės ir paviršinės (lietaus) nuotekos. 
Buitinėse patalpose susidarančių buitinių nuotekų kiekis yra prilyginamas sunaudojamo 

vandens kiekiui. Ūkyje ūkio - buitinių nuotekų susidarys 0,67 m3/parą, 246 m3/metus. Pagal AM ir 
ŽŪM 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir 
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srutoms tvarkyti aprašo patvirtinimo“ V skyriaus 31.1.2. papunktį nevalytos buitinės ir kitos artimos 
jų sudėčiai nuotekos gali būti kaupiamos srutų kauptuvuose ar srutų surinkimo ir kaupimo 
įrenginiuose, jeigu numatomų kaupti nuotekų kiekis per metus neviršys 20 proc. viso per metus 
susidariusio srutų ar skystojo mėšlo kiekio. Susidarantis ūkio-buitinių nuotekų kiekis neviršys 20 
proc. viso per metus susidariusio kiekio, todėl bus kaupiamos skysto mėšlo rezervuare. Buitines (ir 
gamybines) nuotekos iš jungiamajame koridoriuje (tarp esančios (Nr.1) ir rekonstruojamos karvidės 
(Nr.2)) esančio pieno bloko bus nukreipiamos į esamą siurblinę. Iš siurblinės nuotekos kartu su 
skystu mėšlu bus perpumpuojamos į esamą ir naujai projektuojamą skysto mėšlo rezervuarą. 

Gamybinės nuotekos. Gamybinės nuotekos iš pieno bloko surenkamos siurblinėje, o iš ten 
paduodamos į skysto mėšlo rezervuarus bei kartu su skystuoju mėšlu naudojamos laukams tręšti. 
Gamybinių nuotekų kiekis atitinka suvartojamo technologinio vandens kiekį. Per metus susidarys 
1166,4 m3 gamybinių nuotekų.  

Nuo projektuojamos tiršto mėšlo aikštelės išsiskyrusios srutos surenkamos ir nukreipiamos į 
skysto mėšlo rezervuarus bei kartu su skystuoju mėšlu panaudojamos laukams tręšti. Nuo tiršto 
mėšlo aikštelės per metus susidarys 1735 m3 nuotekų. Šių nuotekų kiekis paskaičiuotas pagal 
“Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai” metodiką 3.3.6 lentelėje.  

Iš siloso tranšėjų išsiskyrusios siloso sultys bei susidarančios nuotekos nuo užterštų dangų, 
tokių kaip teritorija prie tiršto mėšlo aikštelės, skysto mėšlo rezervuarų aptarnavimo aikštelių, 
surenkamos į skysto mėšlo kaupimo rezervuarus bei kartu su skystuoju mėšlu panaudojamos 
laukams tręšti. Nuo siloso tranšėjų per metus susidarys 404 m3 nuotekų, nuo užterštų dangų 288 
m3 nuotekų. Šių nuotekų kiekis paskaičiuotas pagal “Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai” 
metodiką 3.3.4 lentelėje. 

Ūkio teritorijoje yra esama sezoniniu metu naudojama žemės ūkio technikos plovimo aikštelė. 
Plovimo nuotekos kartu su paviršinėmis nuotekomis patenka į keturis plovimo nuotekų dumblo 
nusėsdintuvus ir naftos produktų atskirtuvus, kurių plotis 0,92 m, ilgis 12,0 m, gylis 2,3 m, o po to 
savitaka į sklype esančią, betonuotu dugnu atskirtą nuo aplinkos grunto, uždaros sistemos 400 m3 
vandens talpyklą (kuri naudojama ir gaisrinės saugos tikslams). Nusėsdinimo kanalai, kuriuose 
susikaupia nuosėdinis plovyklos dumblas, periodiškai išvalomi sudarant sutartis su registruotu 
atliekų tvarkytoju. Prieduose pateikiama pavojingų atliekų tvarkymo sutarties kopija (6 priedas). 

Esama technikos plovimo aikštelė įrengta ir atitinka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2011 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 3D-453 „Dėl žemės ūkio technikos kiemų technologinio 
projektavimo taisyklių ŽŪ TPD 07:2011 patvirtinimo“ reikalavimus. Esama žemės ūkio technikos 
plovykla įrengta taip, kad technikos plovimo metu būtų kuo mažiau plovimo nuotekų ir užteršto 
nuosėdinio plovyklų dumblo. Tuo tikslu technikai plauti naudojamas aukšto spaudimo vandens 
siurblys. Technikai plauti lauko plovykloje įrengta plaunamos technikos gabaritams pritaikyta 
betonuota aikštelė su 0,03 nuolydžiu į plovimo nuotekų surinktuvo pusę. Тechnika aikštelėje 
pirmiausia nuvaloma sausuoju būdu, šalinant nešvarumus mechaninėmis priemonėmis ar suspausto 
oro srove, nuvalytas nuo plaunamos technikos ir plovimo metu aikštelėje susikaupęs neužterštas 
dumblas kaupiamas atskirame kaupe ir vėliau grąžinamas į dirvą. 

Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3D-453 „Dėl žemės 
ūkio technikos kiemų technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 07:2011 patvirtinimo“ 9 lentele 
žemės ūkio technikos plovyklų nuotekų vidutinis užterštumas pagal biologinį deguonies 
sunaudojimą BDS7 136 mg O2/l, skendinčios medžiagos SM 145 mg/l, naftos produktai NP 1,27 mg/l. 
Remiantis taisyklių 8 lentele plaunant nesudėtingą žemės ūkio techniką gaunama nuotekų 0,15 m3, 
susikaupia dumblo (vienam m3 nuotekų) 0,1 m3. Skaičiavimuose priimama, kad ūkio teritorijoje 
plaunama 7 vnt. žemės ūkio technikos, sezono metu, pagal poreikį (apie kartą į savaitę). Kadangi 
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plovimui naudojama aukšto spaudimo vandens siurblys ir prieš plovimą technika nuvaloma sausuoju 
būdu, technikos plovimo nuotekų kiekiai sumažėja 50 proc. 

 
Technikos plovimo nuotekų vidutiniai kiekiai: 

0,15𝑚 × 7 𝑣𝑛𝑡.× 24 𝑠𝑎𝑣. =
25,2 𝑚

2
=  12,6𝑚 ; 

 
Technikos plovyklų nuosėdinio dumblo vidutiniai kiekiai: 

25,2 𝑚 × 0,1 𝑚 =
2,5𝑚

2
= 1,25𝑚 . 

 
Paviršinės (lietaus) nuotekos. Paviršinių lietaus nuotekų tinklų ūkio teritorijoje nėra. Nuo 

taršių krituliams atvirų paviršių tokių kaip tiršto mėšlo, skysto mėšlo rezervuarų aptarnavimo 
aikštelių susidarančios paviršinės nuotekos sutvarkomos kaip gamybinės, surenkamos ir 
nukreipiamos į skysto mėšlo rezervuarus. Jų kiekiai pateikti prie gamybinių nuotekų aprašymo. 

Paviršinės nuotekos susidarys nuo esamų ir planuojamų pastatų stogų, bei teritorijoje esamų 
ir planuojamų kelių ir aikštelių skirtų transporto manevravimui. Šios nuotekos tvarkomos 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1- 193 
patvirtinto Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento nuostatomis. 

Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis nuo kietų dangų apskaičiuojamas pagal 
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 
balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 
2007, Nr. 42-1594 ir vėlesni pakeitimai), 8 punkte pateiktą formulę: 

 
𝑄 ų = 10 ∙ 𝐻 ∙ 𝑌 ∙ 𝐹 ∙ 𝑘 = 𝑚 /𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

Čia: 
𝐻 – faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis). Vadovaujantis Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos daugiamečiais stebėjimų duomenimis vidutinis kritulių kiekis Skuodo 
apylinkėse 800 mm (inf. šaltinis -  http://www.meteo.lt/lt/krituliai); 

𝑌 – paviršinio nuotėkio koeficientas (kietoms nelaidžioms dangoms 0,83; stogų dangoms 0,85; 
iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan. 0,4)); 

𝐹 – teritorijos plotas, ha; 
𝑘 – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinantį sniego išvežimą (1,0 – sniegas 

neišvežamas, 0,85 – sniegas išvežamas). 
 
Skaičiuojamas susidarantis nuotekų kiekis nuo pastatų stogų, kai esamų ir planuojamų pastatų 

stogų plotas 11040 m2 (1,1 ha): 
 

𝑄 ų = 10 ∙ 800 ∙ 0,85 ∙ 1,1 ∙ 1 = 7480 𝑚 /𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠. 
 

Skaičiuojamas susidarantis nuotekų kiekis nuo kietų dangų (iš dalies vandeniui laidžių 
paviršių), kai esamos ir planuojamos kietos dangos plotas teritorijoje – 8936 m2 (0,89 ha): 

 
𝑄 ų = 10 ∙ 800 ∙ 0,4 ∙ 0,89 ∙ 1 = 2848 𝑚 /𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠. 
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Per metus susidarys 7480 m³/m paviršinių nuotekų nuo pastatų stogų ir 2848 m³/m nuotekų 
nuo teritorijoje esančių ir planuojamų kietų dangų. Švarus lietaus vanduo nuo pastatų stogų nebus 
užterštas pavojingomis medžiagomis ir be valymo lietvamzdžiais bus nuvedamas į planuojamos 
ūkinės veiklos teritorijos žaliuosius plotus, kur taip pat paviršiaus formavimo priemonėmis 
nuvedamas lietaus vanduo nuo kitų kietųjų dangų.  

Vadovaujantis paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu šios teritorijos nėra priskiriamos 
galimai teršiamai teritorijai. Į aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumas negali būti didesnis už  
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytus teršalų koncentracijų reikalavimus, taikomus į 
gamtinę aplinką išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms, kai išleidžiama į paviršinius vandens 
telkinius: BDS7 vidutinė metinė koncentracija – 23 mgO2/l, didžiausia momentinė koncentracija – 
34 mg O2/l, skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė 
koncentracija – 50 mg/l. Naftos produktų: vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia 
momentinė – 7 mg/l. 

Paviršinės (lietaus) nuotekos (163,5 m³/m) nuo technikos plovimo aikštelės kartu su plovimo 
nuotekomis (12,6 m³/m), kaip paminėta Gamybinių nuotekų aprašymo skirsnyje, patenka į keturis 
plovimo nuotekų dumblo nusėsdintuvus ir naftos produktų atskirtuvus, kurių plotis 0,92 m, ilgis 12,0 
m, gylis 2,3 m, o po to savitaka į sklype esančią, betonuotu dugnu atskirtą nuo aplinkos grunto, 
vandens talpyklą (kuri naudojama ir gaisrinės saugos tikslams). Per metus susidarys viso apie 176 m3 
technikos plovimo ir paviršinių nuotekų nuo technikos plovimo aikštelės. Vandens talpykla yra 
uždaros sistemos ir pakankamos talpos technikos plovyklos ir paviršinių nuotekų kaupimui. Vandens 
talpyklos išmatavimai 10x20 m, gylis 2 m, talpa 400 m3. 

 
Skaičiuojamas susidarantis nuotekų kiekis nuo plovimo aikštelės kietos dangos, kai esamos 

plovimo aikštelės kietos dangos plotas teritorijoje - 250 m2 (0,025 ha): 
 

𝑄 ų = 10 ∙ 800 ∙ 0,83 ∙ 0,025 ∙ 1 = 166 𝑚 /𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠. 
 

Per metus susidarys 166 m³/m. paviršinių nuotekų nuo technikos plovimo aikštelės. 
Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3D-453 „Dėl žemės ūkio 
technikos kiemų technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 07:2011 patvirtinimo“ 7 lentele 
vidutinis paviršinių (kritulių) nuotekų užterštumas nuo esamos technikos plovimo aikštelės pagal 
BDS7 26 mgO2/l, skendinčios medžiagos SM 108 mg/l, naftos produktai NP 0,39 mg/l. 

 
Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. 
Visos ūkyje susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų 

tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.  

Vykdant ūkinę veiklą susidarys mišrios komunalinės atliekos (kodas 20 03 01), dienos šviesos 
lempos (20 01 21), plastikinės pakuotės, plėvelės (15 01 02), plastikinės pakuotės užterštos 
pavojingomis cheminėmis medžiagomis (pvz. vaistų pakuotės) (15 01 10), naudotos padangos (16 
01 13). Šios atliekos susidarys nedideliais kiekiais ir pagal sutartis bus perduodamos įmonėms, 
registruotoms valstybiniame atliekas tvarkančių įmonių registre.  

Visos pavojingos atliekos laikomos uždaruose sandariuose konteineriuose, uždarose 
patalpose, tam skirtoje zonoje. Visos pavojingos atliekos bus laikomos ne ilgiau kaip pusę metų nuo 
jų susidarymo, o nepavojingos – ne ilgiau kaip metus nuo jų susidarymo. 
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Naudojimui netinkamos padangos ūkyje pritaikomos polietileno plėvelės, kuria dengiamos 
siloso tranšėjų, prispaudimui. Prispaudimui nebetinkamos padangos perduodamos atliekas 
tvarkančioms įmonėms.  

Visi nugaišę gyvuliai surenkami ir utilizuojami gyvūninių atliekų perdirbimo įmonėje UAB 
„Rietavo veterinarinė sanitarija“.  

Statybinės atliekos statybvietėje tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“. Statybinės atliekos statybvietėje bus rūšiuojamos į susidarančias perdirbimui 
tinkamas atliekas ir pakartotiniam naudojimui tinkamas konstrukcijas (medžiagas) bei rūšiuojamos 
kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos.  

Netinkamos naudoti, pavojingos atliekos bus tvarkomos sudarius sutartis su atliekų 
tvarkytojais, tuo tarpu nepavojingos atliekos, tinkamos antriniam panaudojimui (betonas, mediena) 
bus tvarkomos ūkio būdu. Vykdant žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:278 pastato - 
tvarto (un. Nr. 4400-1567-6294) griovimo darbus, susidarančių ir planuojamų susidaryti atliekų 
kiekiai: mediena – 9 t (17 02 01), šiferio lakštai – 0,8 t, mišrios statybinės atliekos – 16 t (17 01 07). 

Susisiekimo, privažiavimo keliai. 
PŪV teritorija bus pasiekiama įvažiavimu nuo Mosėdžio g.. Planuojama kad per parą į objektą 

atvyks ir išvyks 2 sunkiasvorės transporto priemonės ir 10 lengvųjų transporto priemonių. 

4.4. Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą 
ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės 
paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, nurodytus Lietuvos 
Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje, ar kitus 
visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas, anksčiau šiame 
žemės sklype vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje nurodytų objektų) 

 
Nagrinėjama teritorija yra pietvakarinėje Skuodo rajono savivaldybės teritorijos dalyje. 
Remiantis Skuodo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano urbanistinės struktūros, 

žemės tvarkymo reglamentų brėžinio sprendiniais, planuojamos ūkinės veiklos teritorija ir jos 
gretimybės yra žemės ūkio paskirties žemė. Planuojama ūkinė veikla neprieštarauja Skuodo rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams. 

Sklypo Nr. 1, kurio adresas Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r., kadastrinis 
Nr. 7554/0003:313 Šauklių k.v., plotas – 5,0695 ha. Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo 
paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Sklype esantys 
pastatai ir statiniai: pastatas-ferma (unik. Nr. 7596-6002-1014, užstatymo plotas 2290 m2), 
pastatas-karvidė (unik. Nr. 4400-4658-7702, užstatymo plotas 2865 m2), pastatas-jungiamasis 
koridorius (unik. Nr. 4400-4859-0529, užstatymo plotas 482 m2), kiti inžineriniai statiniai-skysto 
mėšlo rezervuaras (unik. Nr. 4400-4859-0534, tūris 5639 m3), siloso tranšėjos (tūris 6272 m3). 

Sklypas šiaurinėje pusėje ribojasi su žemės ūkio paskirties sklypais, bei gyvenamos paskirties 
sklypu, kuris priklauso ūkininkui Mindaugui Beniušiui. Vakarinėje ir pietinėje pusėje su kitais ūkiui 
priklausančiais sklypais, rytų pusėje su Erlos upeliu. 

Sklypo Nr. 2, kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:311 Šauklių k.v., plotas 0,5116 ha. Žemės sklypo 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai. Šiame sklype yra betonuota žemės ūkio technikos aikštelė, pastatas su techninėmis 
ir sandėliavimo patalpomis, kūdra. 
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Sklypas šiaurėje ribojasi su esančiu PŪV sklypu, rytuose ir pietuose su nesuformuotu 
valstybinės nuosavybės sklypu, kuriame yra sandėliavimo ir pagalbinės paskirties pastatai, rytuose 
su žemės ūkio paskirties sklypu. 

Sklypo Nr. 3, kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:103 Šauklių k.v., plotas 1,3500 ha. Žemės sklypo 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Sklype planuojama pastatyti prieauglio tvartą, 
kuriame bus laikoma 154 vnt. 2-6 mėn. prieauglio, 204 vnt. 6-12 mėn. prieauglio ant kraiko. Statinio 
gabaritai 42,0 x 36,0 m, aukštis 11,0 m. 

Sklypas šiaurėje ribojasi su ūkiui priklausančiu žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kad. Nr. 
7554/0003:280, bei su nesuformuotu valstybinės nuosavybės sklypu, kuriame yra sandėliavimo ir 
pagalbinės paskirties pastatai (priklausantys Adelei Almutei Beniušienei), rytuose, pietuose su 
žemės ūkio paskirties sklypais, pietvakariuose su gyvenamos paskirties sklypu, vakaruose su žemės 
ūkio paskirties sklypu. 

Sklypo Nr. 4, kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:278 Šauklių k.v., plotas 0,2500 ha. Žemės sklypo 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios teritorijos, naudojimo būdas – mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos. Sklype numatomi griauti esantys pastatai ir statiniai: pastatas-tvartas, 
kurio užstatymo plotas 66 m2, kiti inžineriniai statiniai- šulinys. Sklypas iš visų pusių ribojasi su žemės 
ūkio paskirties sklypais.  

Sklypo Nr. 5, kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:279 Šauklių k.v., plotas 0,4400 ha. Žemės sklypo 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Sklypas šiaurėje ribojasi su planuojamos ūkinės 
veiklos sklypu, kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:278, pietuose su planuojamos ūkinės veiklos sklypu, 
kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:332, rytuose ir vakaruose su žemės ūkio paskirties sklypais.  

Sklypo Nr. 6, kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:332 Šauklių k.v., plotas 1,2418 ha. Žemės sklypo 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Šiame sklype projektuojama tiršto mėšlo 
aikštelė, kurios plotas 1056 m2, sienučių aukštis 2,5 m. Sklypas pietvakarių pusėje ribojasi su 
gyvenamos paskirties sklypu (sodybai nesuteiktas adresas), šiaurėje su planuojamos ūkinės veiklos 
sklypu, kurio kadastrinis Nr. 7554/0003:279, rytuose ir pietuose su žemės ūkio paskirties sklypais.  

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija ribojasi su trimis gyvenamosios paskirties sklypais, 
esančiais: 

 sklypo, kurio kad. Nr. 7554/0003:313 Šauklių k.v. (PŪV sklypas Nr.1) gretimybėje, šiaurės 
pusėje, besiribojantis ūkininko Mindaugo Beniušio sklypas (sodybai nesuteiktas adresas); 

 sklypo, kurio kad. Nr. 7554/0003:332 Šauklių k.v. (PŪV sklypas Nr.6) gretimybėje, 
pietvakarių pusėje, besiribojantis sklypas (sodybai nesuteiktas adresas); 

 sklypo, kurio kad. Nr. 7554/0003:103 Šauklių k.v. (PŪV sklypas Nr.3) gretimybėje, 
pietvakarių pusėje, esantis sklypas (sodybos adresas Mosėdžio g. 99). 

Artimiausi visuomeninės paskirties pastatai Šauklių kaimo biblioteka esanti Mosėdžio g. 59, 
bei Šauklių ir Šatraminių kaimo bendruomenės namai esantys Mosėdžio g. 55. Pastatai nuo 
planuojamos ūkinės veiklos sklypo (Nr.1) ribos nutolę 327 m ir 410 šiaurės kryptimi. 

Kiti artimiausi visuomeninės paskirties pastatai – Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelis 
darželis esantis Romualdo Granausko g. 7, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija esanti Salantų g. 5 
Mosėdyje bei Skuodo rajono kultūros centro Mosėdžio skyrius – Salantų g. 3A nuo planuojamos 
ūkinės veiklos nutolę 4,6 km, 4,7 ir 4,9 km šiaurės kryptimi. Visuomeninės paskirties pastatų, 
rekreacinių, kurortinių teritorijų artimoje planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra. 

Remiantis teritorijų planavimo dokumentų registru (www.tpdr.lt) planuojamos ūkinės veiklos 
teritorijos aplinkoje nėra suplanuotų gyvenamųjų teritorijų. 

Artimiausios rekreacinės teritorijos Šauklių tvenkiniai, nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo 
ribos nutolę 0,66 km ir 1,37 km šiaurės rytų kryptimi. Prie Šauklių I tvenkinio rytiniame krante 
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lankytina vieta Šauklių kadagynas - riedulynas. Prie abiejų tvenkinių pakrantėse įrengti pažintiniai 
takai. 

Planuojamų rekonstruoti ir naujai statyti pastatų ir statinių vietos į jautrias aplinkos apsaugos 
požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio 
vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas, juostas – nepatenka. Planuojamos ūkinės veiklos 
teritorijoje ir jos gretimybėse nėra požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų. Artimiausios 
viešo vandens tiekimo vandenvietės šiaurės kryptimi nuo ūkio teritorijos už 4,7 km ir 4,5 km esančios 
Mosėdžio ir Igarių vandenvietės, bei pietų ir pietvakarių kryptimi už 4,1 km ir 5,0 km esančios Erlėnų 
ir Juodupėnų vandenvietės. 

Esamos ir planuojamos ūkinės veiklos sklypai patenka į Salantų regioninio parko teritoriją. 
Sklypo dalis, kurio adresas Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r., kadastrinis Nr. 
7554/0003:313 Šauklių k.v., patenka į Erlos geomorfologinį draustinį. Nuo esamos karvidės rytuose 
Erlos geomorfologinio draustinio teritorija yra už 71 m, nuo esamo skysto mėšlo rezervuaro už 22 
m, nuo projektuojamo skysto mėšlo rezervuaro už 27 m. Kiti planuojamos ūkinės veiklos sklypai į 
draustinio teritoriją nepatenka. 

Vykdoma veikla nedarys neigiamo poveikio aplink esantiems objektams, nes planuojama 
ūkinė veikla bus vykdoma teritorijoje, kurioje jau vykdoma tokio pobūdžio veikla. Planuojamos 
ūkinės veiklos teritorijoje ir jos gretimybėse Kultūros paveldo vertybių ar archeologinių paminklų 
žemės sklypuose nėra.  

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 
TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR KOKYBINIS APIBŪDINIMAS IR 
ĮVERTINIMAS   

 

5.1. Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, 
vertinimas 

 
Nagrinėjamos ūkinės veiklos teritorijoje veiks stacionarūs ir mobilūs aplinkos oro taršos 

šaltiniai. 
 
Veikla, kurios metu susidarys ir į aplinkos orą bus išmetami teršalai: 

 Galvijų laikymo tvarte metu į aplinkos orą išsiskirs amoniakas, lakieji organiniai junginiai ir 
kietosios dalelės (C); 

 Skysto mėšlo laikymo metu, iš skysto mėšlo rezervuarų į aplinkos orą išsiskirs amoniakas ir 
azoto oksidai (C); 

 Kraikinio mėšlo laikymo metu, iš kraikinio mėšlo laikymo vietos į aplinkos orą išsiskirs 
amoniakas ir azoto oksidai (C); 

 Pašarų atkrovimo vieta. Iškraunant ir pakraunant pašarus į aplinkos orą išsiskirs kietosios 
dalelės (C). 

 Iš mobiliųjų oro taršos šaltinių (sunkiasvorių transporto priemonių, ekskavatoriaus, 
smulkintuvo variklio) į aplinkos orą išsiskirs teršalai – anglies monoksidas (CO), azoto oksidai 
(NOx), kietosios dalelės (KD) ir angliavandeniliai (LOJ). 

  
IŠVADA: 
Prognozuojama, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), kietųjų dalelių (KD10 ir 
KD2,5) ir amoniako (NH3) koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu ūkinės veiklos objekto 
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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 įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, 
azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų 
patvirtinimo” ir 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos 
ministrų įsakymu 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”. 

 

5.2. Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės 
veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus 

 
Veikla, kurios metu susidarys ir į aplinkos orą bus išmetami kvapai: 
 Galvijų laikymo tvarte metu; 
  Skysto mėšlo laikymo metu; 
 Tiršto mėšlo laikymo metu; 
 Nuo siloso tranšėjų darbinės zonos. 

 
Suskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore sudaro 

0,15-0,67 OUE/m3 ir neviršija HN 121:2010 nuo 2024 m. įsigaliosiančios 5,0 OUE/m3 ribinės vertės. 
 
IŠVADOS 

 Prognozuojama, kad kvapo koncentracija ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis sudarys 
0,14-0,67 OUE/m3 ir neviršys HN 121:2010 nuo 2024 m. įsigaliosiančios 5,0 OUE/m3 ribinės 
vertės.  

 Prognozuojama, kad kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore sudarys 
0,15-0,67 OUE/m3 ir taip pat neviršys HN 121:2010 nuo 2024 m. įsigaliosiančios 5,0 OUE/m3 
ribinės vertės. 

5.3. Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį 
visuomenės sveikatai, vertinimas 

 
Suskaičiuotas dienos, vakaro ir nakties ekvivalentinis triukšmo lygis:  

 įvertinant su planuojama ūkine veikla susijusį triukšmą;  
 įvertinant aplinkinių gatvių transporto srautų sukeliamą triukšmą, pridedant dėl 

planuojamos ūkinės veiklos padidėsiantį autotransporto srautą. 
 
Gauti triukšmo lygio skaičiavimo nagrinėjamo objekto aplinkoje rezultatai buvo įvertinti 

vadovaujantis HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje” reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slėgio 
dydžiais.  

 

IŠVADOS 

 Suskaičiuotas ūkininko Mindaugo Beniušio, Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., 
Skuodo r. po ūkio modernizavimo planuojamas ūkinės veiklos triukšmo lygis artimiausioje 
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esamoje gyvenamojoje aplinkoje Mosėdžio g. Nr. 61, Nr. 63, Nr. 67, Nr. 69, Nr. 71, Nr. 73, Nr. 
75, Nr. 77, Nr. 79, Nr. 81, Nr. 93, Nr. 95, Nr. 97, Nr. 99 bei 2 sodybose be adresų nutolusiose 
į šiaurę bei pietus nuo nagrinėjamo objekto sklypo ribų dienos, vakaro ir nakties metu 
neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 
33:2011 1 lentelės 4 punktą.  

 Prognozuojama, kad po projekto įgyvendinimo ir praplėtimo Mindaugo Beniušio, Mosėdžio 
g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r. po ūkio planuojamas ūkinės veiklos triukšmo lygis 
prie objekto sklypų išorinių jų ribų dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių 
dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą. 
Esant reikalui SAZ (sanitarinės apsaugos zonos) riba gali būti įteisinama su išorinėmis sklypų 
ribomis. 

 Nustatyta, kad pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis greta Mosėdžio 
gatvės (kelio Nr. 169) ir rajoninio kelio Nr. 3710 esamoje gyvenamojoje aplinkoje dienos ir 
nakties metu neviršys ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 
punktą. 

5.4. Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai, 
kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, galimas jų 
poveikis visuomenės sveikatai 

 
Planuojama ūkinė veikla reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai nedarys. 

5.5. Ekonominiai, socialiniai, psichologiniai planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai 
įtaką darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos 
norminiuose teisės aktuose 

 
Ekonominiai veiksniai 
Remiantis Skuodo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, planuojamos 

ūkinės veiklos teritorija ir jos gretimybės yra žemės ūkio paskirties žemė. Planuojama ūkinė veikla 
neprieštarauja Skuodo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams. 

Remiantis Skuodo rajono užimtumo tarnybos informacija 2020 m. rugpjūčio mėn. nedarbo lygis 
Skuodo rajone siekė 13,7 %. Šiuo metu sukurta 21 darbo vietų, po plėtros planuojama papildomai 
priimti dar 6 darbuotojus. Manoma, kad dėl įmonės veiklos sukuriamos darbo vietos visuomenei 
daro teigiamą ekonominį, socialinį ir psichologinį poveikį. 

 
Socialiniai veiksniai 
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma teritorijoje, kurioje jau vykdoma tokio pobūdžio veikla, 

todėl planuojam plėtra nedarys neigiamo poveikio aplink esantiems objektams, ir gyventojams. 
Ūkinės veiklos plėtra reikšmingos įtakos gyventojų demografijai Mosėdžio seniūnijoje nedarys.   

 
Psichologiniai veiksniai 
Visuomenę sudaro įvairių psichologinių tipų, įvairios sveikatos ir socialinės padėties, išsilavinimo 

žmonės, todėl ir reakcija į aplinką šalia gyvenamosios vietovės gali būti skirtinga.  
Visuomenės nepasitenkinimas bei psichologinis diskomfortas dėl planuojamos ūkinės veiklos 

vykdymo nagrinėjamoje teritorijoje nenumatomas remiantis šiais argumentais:  
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 Planuojama ūkinė veikla numatoma žemės ūkio paskirties žemėje (remiantis Skuodo rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais); 

 Ūkinė veikla nagrinėjamoje teritorijoje neprieštarauja Skuodo rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano sprendiniams; 

 Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma teritorijoje, kurioje jau vykdoma tokio pobūdžio 
veikla, visuomenei psichologinis poveikis dėl kraštovaizdžio pakitimo nenumatomas;  

 Po plėtros planuojama papildomai priimti 6 darbuotojus. Manoma, kad įmonės veiklos 
sukuriamos darbo vietos visuomenei darys teigiamą ekonominį, socialinį ir psichologinį 
poveikį. 
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6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI  

 
Planuojama ūkinė veikla reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai neturės. Ūkio 

vadovas arba kitas atsakingas asmuo turi nuolat vykdyti teritorijos užterštumo stebėjimą, reaguoti į 
vandens, oro kvapų, natūralios būsenos pasikeitimą, operatyviai nustatyti priežastis ir nedelsiant 
imtis veiksmų joms šalinti. Priemonės, numatančios užkirsti kelią reikšmingam neigiamam poveikiui 
visuomenės sveikatai: 
 Skystas mėšlas, gamybinės ir užterštos paviršinės nuotekos, buitinės nuotekos bus 

kaupiamos skysto mėšlo esamame ir projektuojamame rezervuaruose. Tirštas mėšlas 
laikomas projektuojamoje tiršto mėšlo aikštelėje. Talpos pakankamos 6 mėn. trukmės mėšlo 
sandėliavimui. Gelžbetonio dangos su hidroizoliacija mėšlo kaupimo ir transportavimo 
aikštelėse iki minimumo sumažina organinėmis medžiagomis užteršto paviršinio vandens 
infiltracijos į gruntą tikimybę. 

 Prie esamo skysto mėšlo rezervuaro įrengtas kontrolinis drenažo šulinys. Prie planuojamo 
skysto mėšlo rezervuaro taip pat numatoma įrengti kontrolinį drenažą su kontrolinio drenažo 
šulinėliu stebėjimui ar nepatenka skystas mėšlas į gruntinius vandenis. Skysto mėšlo 
rezervuaruose bus nuolat stebimas skysto mėšlo lygis. 

 Skysto mėšlo rezervuarai bus papildomai dengiami 1 mm PVC/LDPE plėvele arba sustiprinta 
poliesterio PVC (900 g/m²) danga. Oro taršos skaičiavimuose priimama, kad ši taršos 
mažinimo priemonė sulaikys 60 proc. susidarančio amoniako emisijų kiekio. Kvapo taršos 
skaičiavimuose priimama, kad ši taršos mažinimo priemonė sulaikys 77,5 proc. susidarančių 
kvapo emisijų kiekio. 

 Tiršto mėšlo aikštelė bus dengiama PVC plėvele arba 20 cm sluoksniu šiaudų skaičiavimuose 
priimama, kad amoniako emisijos sumažėja taip pat 60 proc. Kvapo taršos skaičiavimuose 
priimama, kad ši taršos mažinimo priemonė sulaikys 77,5 proc. susidarančių kvapo emisijų 
kiekio. 

 Tvartų higienai palaikyti ir kvapų mažinimui ūkyje bus naujamas „Plocher“ preparatas. Tvartų 
grindys bus purškiamos kartą per savaitę. Taip bus sukuriamas malonesnis tvarto 
mikroklimatas gyvuliams ir žmogui. Preparatu apdorotos srutos yra homogeniškesnės, pvz., 
mažiau gumbuotos, todėl užtikrinamas laisvas nutekėjimas kanalais, maistinės medžiagos 
tolygiau pasiskirsčiusios, tad mėšlą lengviau paskleisti ant augalų šaknų, o tai pagerina 
maistinių medžiagų pasisavinimą. Mėšlo kompostavimo metu smarkiai slopinamas 
patogeninių (ligas sukeliančių) bakterijų ir mikroorgamizmų dauginimąsis. Aleksandro 
Stulginskio univerisiteto tyrimai, parodė, kad paveikus skystą galvijų mėšlą Plocher preparatu 
amoniako emisija sumažėjo iki 3 kartų, lyginant su kontroliniu skystu mėšlu, kuris nebuvo 
paveiktas. Komplekso amoniako emisijų skaičiavimuose priimama, kad preparatas amoniako 
emisiją iš tvartų sumažins 3 kartus. Remiantis Sherbrook universiteto Kanadoje atliktais 
tyrimais, kvapo emisija iš skysto mėšlo apdoroto preparatu Plocher lyginant su 
neapdorotomis srutomis po dviejų savaičių sumažėjo 2 kartus, po 4 savaičių 2 kartus, po 6 
savaičių 4 kartus, po 8 savaičių 6-7 kartus.  Vidutiniškai 8 savaičių laikotarpyje 3,5 karto. 
Kvapo emisijų skaičiavimuose priimama, kad preparatas kvapo emisiją iš tvartų sumažins 3 
kartus. Plocher preparatams išduotas tarptautinis Ecocert kokybės sertifikatas, 
patvirtinantis, kad jie yra nepavojingi ir atitinka ES reglamento 834/2007 ir 889/2008 “Dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo” reikalavimus, tinkami naudoti 
ekologiniuose ūkiuose. Sertifikatas pridedamas atrankos prieduose. 



POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS  
Ūkininko Mindaugo Beniušio ūkio Modernizavimas,  
Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r.                                                                                              29 

 Augalų vegetacijos metu skystas mėšlas išlaistomos tręšimo laukuose. Kasmet, prieš 
pradedant laukų tręšimą mėšlu ir srutomis sudaromi tręšimo planai. Deklaruotų laukų kiekis 
yra pakankamas paskleisti 6 mėn. laikotarpyje susikaupusį mėšlą. 

 Skysto mėšlo ir tiršto mėšlo transportavimui į laukus bus naudojama specializuota, šiam 
technologiniam procesui pritaikyta sunkioji technika. Tirštas mėšlas vežamas dengtose 
priekabose. Srutų ištraukimas vyks uždara, nuo aplinkos izoliuota sistema: bus naudojamos 
siurbiminės/slėgiminės guminės/plastikinės žarnos, kas kvapų emisiją į aplinkos orą 
sumažins iki minimumo. Srutovežių cisternos, kuriose bus transportuojamos srutos, taip pat 
specializuotos, pagamintos iš specialaus nerūdijančio plieno. Be to, srutų ir mėšlo vežimas 
bus organizuojamas tik sezono metu, vos 2 kartus per metus. 

 Siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas darbuotojams bei artimiausiems gyventojams 
triukšmo prevencijai numatomas sunkiojo autotransporto išvykimas/atvykimas tik dienos 
metu. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos priemonių įgyvendinimo grafikas: 

 Pradėjus didinti bandos struktūrą esamuose tvartuose planuojamas naudoti „Plocher“ 
preparatas, bei skysto mėšlo rezervuaro dengimas. 

 Rekonstravus esamą karvidę, pastačius naujus tvartus, tiršto mėšlo aikštelę, skysto mėšlo 
rezervuarą prevencinės priemonės bus pradedamos diegti iš karto nuo pripažinimo pastatus 
ir statinius tinkamais naudoti: 

- tvartų higienai palaikyti ūkyje bus naudojamas „Plocher“ preparatas; 
- skysto mėšlo rezervuarai dengiami 1 mm PVC/LDPE plėvele arba sustiprinta 

poliesterio PVC (900 g/m²) danga; 
- tiršto mėšlo aikštelė dengiama PVC plėvele arba 20 cm šiaudų sluoksniu. 

 
Papildomų prevencinių priemonių oro taršos, kvapų ir triukšmo mažinimui, nei numatyta 

šiame dokumente, ūkiui taikyti nereikia. Tačiau pažymime, kad esamame skysto mėšlo rezervuaro 
centre yra įrengta gelžbetoninė kolona. Naujai projektuojamas analogiško tipo skysto mėšlo 
rezervuaras. Ateityje rezervuarų uždengimui bus galima naudoti tentą, kuris leis dar labiau sumažinti 
oro teršalų ir kvapų patekimą į aplinkos orą. 

 

7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ  
7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  

 
Metodas: 
Gyventojų demografinių rodiklių analizė atlikta remiantis Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos sveikatos informacijos centro rodiklių duomenų bazių 
duomenimis. 

Išnagrinėti Skuodo r. sav. (Šauklių kaimo/Mosėdžio sen.) statistiniai duomenys, kurie 
lyginami su Lietuvos Respublikos vidurkiais. 

Rezultatai: 
Gyventojų skaičius. Remiantis statistiniais duomenimis (demografinė raida nuo 1923 m. iki 

2011 m.) Šauklių kaime gyveno: 
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1923 m. sur. 1959 m. sur. 1970 m. sur. 1979 m. sur. 1989 m. sur. 2001 m. sur. 2011 m. sur. 
357 301 283 401 455 467 349 
 
Daugiau duomenų nėra, todėl toliau nagrinėjami Skuodo r. sav. statistiniai duomenys. Skuodo 

r. sav. 2020 metų pradžioje gyveno 16084 gyventojai (2019 m. – 16493 gyventojai). 
Lietuvos Respublikoje 2020 metų pradžioje gyveno 2794329 gyventojai (2019 m. – 2794184 

gyventojai). 
Pagal statistinius duomenis matyti, kad Skuodo r. sav. (Šauklių kaime) ir Lietuvos Respublikoje 

bendrai vyrauja gyventojų mažėjimo tendencija, nors paskutiniais metais Lietuvoje fiksuotas 
gyventojų skaičiaus padidėjimas (imigracija). 

Atsižvelgiant į 2016 – 2020 metų bendrus statistinius duomenis matyti, kad Skuodo r. sav. 
gyventojų sumažėjo 1973 asmenimis, o Lietuvoje gyventojų skaičius sumažėjo 94229 asmenimis 
(2016 - 2020 m.). Gyventojų skaičiaus sumažėjimui įtakos galėjo turėti gyventojų emigracija, 
migracija į didesnius miestus ir kt. faktoriai.  

Remiantis 2020 m. duomenimis, apie 52,4 proc. gyventojų Skuodo r. sav. sudarė moterys, apie 
47,6 proc. – vyrai. 

Lyginant gyventojų skaičiaus pasiskirstymą 2016 – 2020 metais pagal lytį, matyti, kad Skuodo 
r. sav. daugumą sudaro moteriškos lyties asmenys. Ši tendencija nesikeičia eilę metų ir to priežastis 
galėtų būti fiziniai veiksniai (traumos, autoįvykiai, gyvenimo būdas ir kt.), ligos, emigracija ir t.t. 
Skirtumą sudaro 774 gyventojai (2020 m.). Panaši tendencija (moteriškos lyties gyventojų 
dominavimas) pastebimas ir bendrai visoje Lietuvoje. 

Pasiskirstymas pagal amžių. Didžiausią gyventojų dalį 2020 m. pradžioje Skuodo r. sav. sudarė 
darbingo (15–29 metų ir 40–69 metų) amžiaus asmenų grupės (apie 64,73 proc.), kuriose didžiausią 
grupę sudarė 20 - 24 ir 45 - 69 metų amžiaus gyventojai. Apie 13,78 proc. – gyventojai iki 15 metų 
amžiaus, vyresnių nei 75 metų gyventojų – apie 11,48 proc.  

Lyginant Lietuvos Respublikos ir Skuodo r. sav. 2020 m. rodiklius, matyti, kad gyventojų 
pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yra panašus. Dominuoja darbingo ir priešpensinio amžiaus 
gyventojai. Skirtumai pastebimi tik analizuojant amžiaus grupes atskirai. 

Gimstamumas. 2019 metais (2020 m. duomenų nėra) Skuodo r. sav. gimė 153 naujagimiai. 
1000-iui gyventojų tenkantis gimusiųjų skaičius analizuotoje rajono savivaldybėje – apie 9,5 
naujagimio. Lietuvoje šis rodiklis yra didesnis (apie 15,8 naujagimio/1000 gyv.).  

Natūrali gyventojų kaita. 2019 metais (2020 m. nėra duomenų) Skuodo r. sav. natūrali 
gyventojų kaita buvo neigiama (apie -6,59/1000gyv.), tai reiškia, jog Skuodo r. sav. didesnis mirusiųjų 
skaičius nei gimusiųjų. Lietuvoje natūralios gyventojų kaitos tendencija panaši (tik mažesnė) - 
neigiama (apie -4,82/1000 gyv.).  

Palyginus natūralios kaitos vidurkius Lietuvoje bei Skuodo r. sav. 2015 – 2019 metais, matyti, 
kad Skuodo r. sav. gimstamumas turi tendenciją kisti, o Lietuvoje – tik mažėti. Tam įtakos galėjo 
turėti socialinės gerovės, buitinės, finansinės ir kt. sąlygos.  

Mirtingumas. Skuodo r. sav. 2019 metais (2020 m. duomenų nėra) mirė 263 asmenys, iš 
kurių: 133 moterys ir 130 – vyrai. Skuodo r. sav. mirčių skaičius 1000-iui gyventojų yra didesnis nei 
Lietuvoje (atitinkamai apie 16,35 mirtys/1000 gyv. ir apie 14,09 mirtys/1000 gyv.). Mirtingumas 
pagal lytį įvairiais metais Skuodo r. sav. – skirtingas. Lietuvoje – didesnis mirtingumas moteriškos 
lyties asmenų. Bendra/panaši tendencija išlieka eilę metų.  

Mirties priežasčių struktūra Skuodo r. sav. bei Lietuvoje. Skuodo r. sav. 2019 metais (2020 
m. duomenų nėra) didžiąją dalį mirties priežasčių kvalifikacijoje sudarė kraujotakos sistemos ligos 
(apie 896,34 atvejai/100000 gyv.), vertinant bendrai, Lietuvoje situacija tokia pati, daugiausiai 
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gyventojų mirė dėl kraujotakos sistemos ligų (apie 747,92 atvejai/100000 gyv.). Antroje vietoje 
mirties priežasčių kvalifikacijoje buvo piktybiniai navikai (Skuodo r. sav. – apie 394,39 atvejai/100000 
gyv., o Lietuvoje – apie 287,82 atvejai/100000 gyv.). Rečiausiai fiksuojamos išorinių priežasčių 
mirtys.  

Gyventojų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą. 2020 metų pradžioje, Skuodo r. sav. apie 
32,1 proc. gyventojų gyveno Skuodo mieste (miesteliuose), o apie 67,9 proc. – kaimiškose vietovėse. 
Lietuvos mastu žmonių, kurie gyveno miestuose buvo apie 67,35 proc. Likusioji Lietuvos gyventojų 
dalis (apie 32,65 proc.) gyveno kaimiškose vietovėse.  

 
7.2. Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 

 
2015  - 2019 metais (2020 m. duomenų nėra), Skuodo r. sav. gyventojai daugiausiai sirgo 

kvėpavimo sistemos ligomis.  
Remiantis Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, atlikta Skuodo r. sav. ir Lietuvos 

sergamumo 1000-ių gyventojų rodiklių analizė. Didžiausias sergamumas 2019 metais analizuojamo 
rajono savivaldybėje buvo: kvėpavimo sistemos ligomis (265,28 atvejai/1000-ių gyv.), kraujotakos 
ligomis (243,24 atvejai/1000-iui gyv.), virškinimo sistemos ligomis (221,69 atvejai/1000-ių gyv.). 
Didžiausias sergamumas Lietuvoje buvo: kvėpavimo sistemos ligomis (301,07 atvejai/1000-ių gyv.), 
kraujotakos sistemos ligomis (248,5 atvejai/1000-ių gyv.), virškinimo sistemos ligomis (217,4 
atvejai/1000-ių gyv.). 

Mažiausias sergamumas 2019 metais Skuodo r. sav. buvo: piktybiniais navikais (26,4 
atvejai/1000 gyv.), išemine širdies liga (66,55 atvejai/1000 gyv.) bei hipertenzinėmis ligomis (180,68 
atvejai/1000-ių gyv.). Lietuvoje – piktybiniais navikais (30,93 atvejai/1000 gyv.), išemine širdies liga 
(53,97 atvejai/1000 gyv.) bei hipertenzinėmis ligomis (194 atvejai/1000-ių gyv.). Sergamumas pagal 
diagnozių grupes, Skuodo r. sav. toks pats kaip ir Lietuvoje. Šiaip iš diagramų matyti, kad gyventojų 
sergamumas turi tendenciją didėti (sergamumas kraujotakos, virškinimo ligomis). Lietuvoje 
sergamumo tendencijos panašios. 

 
IŠVADA 
Išanalizavus Skuodo r. sav. bei Lietuvos demografinius rodiklius, matyti, kad dauguma 
demografinių rodiklių yra panašūs. Didžiausias skirtumas pastebimas gyventojų pasiskirstyme 
5 m. amžiaus grupėse, gyventojų gimstamumo, mirtingumo (pagal lytį ir priežastis) ir 
gyventojų pasiskirstymo pagal gyvenamas vietoves rodikliuose. 

 
7.3. Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

 
Populiacija – tai žmonių grupių, kurios skiriasi savo jautrumu žalingiems sveikatai veiksniams, 

visuma. Žmonių grupės jautrumą sveikatai darantiems įtaką veiksniams lemia keli faktoriai: amžius, 
lytis, esama sveikatos būklė. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą galima išskirti dvi pagrindines rizikos 
grupes: 

1) Dirbantieji, tai grupė žmonių, kurie darbo sutartyje nustatytą laiką dirba galimos 
padidintos emocinės įtampos, fizikinių, cheminių bei ergonominių rizikos veiksnių 
sąlygomis.  

2) Gyventojai, tai grupė asmenų, gyvenančių arčiausiai nagrinėjamos teritorijos.  
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7.3.1 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms 

Visuomenės grupės 
Veiklos rūšys ar 

priemonės, 
taršos šaltiniai 

Grupės dydis 
(asm. skaičius) 

Poveikis: 
teigiamas (+) 
neigiamas (-) 

Komentarai ir pastabos 

1 2 3 4 5 

1. Veiklos poveikio zonoje esančios visuomenės grupės (vietos 
populiacija) 

Triukšmas, oro tarša, 
kvapai 

Remiantis Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis Šauklių 

kaime 2011 m. gyveno 349 gyventojai 
0 

Neigiamas poveikis artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje dėl planuojamos 

ūkinės veiklos nenumatomas 

2. Darbuotojai 
Pieninių galvijų 

auginimas 
Išlaikomas įmonėje dirbančių 

darbuotojų skaičius 
21 

Atliktas darbo vietų profesinės rizikos 
vertinimas 

3. Veiklos produktų vartotojai 
Pieninių galvijų 

auginimas 
Neapibrėžtas skaičius + Aprūpinami produkcija naudotojai 

4. Mažas pajamas turintys asmenys 0 0 nevertinta 0 

5. Bedarbiai 
Pieninių galvijų 

auginimas 
6 darbuotojai + Galimybė įsidarbinti 

6. Etninės grupės 0 0 nevertinta 0 
7. Sergantys tam tikromis ligomis (lėtinėmis priklausomybės 
ligomis ir pan.) 

0 0 nevertinta 0 

8. Neįgalieji 0 0 nevertinta 0 
9. Vieniši asmenys 0 0 nevertinta 0 
10. Prieglobsčio ieškantys ir emigrantai, pabėgėliai 0 0 nevertinta 0 
11. Benamiai 0 0 nevertinta 0 

12. Kitos populiacijos grupės (areštuotieji, specialių profesijų 
asmenys, atliekantys sunkų fizinį darbą ir pan.) 

0 0 nevertinta 0 

13. Kitos grupės (pavieniai asmenys) 0 0 nevertinta 0 



POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS  
Ūkininko Mindaugo Beniušio ūkio Modernizavimas,  
Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r.                                                                                                33 

7.4. Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis  
 

Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenis 
pateiktas 7.1 ir 7.2 poskyriuose. 

7.5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 
 
Planuojama ūkinė veikla visuomenės sveikatai neigiamo poveikio neturės. Planuojamos ūkinės 

veiklos metu galimas vietinis triukšmo ir aplinkos oro taršos bei kvapų padidėjimas dėl transporto 
manevravimo teritorijoje, bei planuojamos ūkinės veiklos metu naudojamų įrengimų.  

Suskaičiuotos oro teršalų ir kvapo koncentracijos artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie 
PŪV sklypo ribų neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.  

Suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos ir autotransporto sukeliamas triukšmo lygis 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie PŪV sklypų ribų neviršys HN 33:2011 1 lentelės 3 ir 4 
punktuose nustatytų ribinių dydžių. 

8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO PAGRINDIMAS 
 
Remiantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 4 priedu, 

pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su prie jų esančiais mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba 
be jų sanitarinės apsaugos zonų dydis esant nuo 300 iki 1199 galvijų yra 300 metrų.  

Į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną, kai neatliekamas PVSV, (SAZ ribos pažymėtos nuo 
veiklos teritorijos išorinių ribų ir teritorijoje esančių taršos šaltinių) patenka žemės ūkio  paskirties 
sklypai, bei 33 sodybos esančios adresu Mosėdžio g. 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 61, 63, 
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 93, 95, 97, 99, 101, 103, Vingio g. 1, 3, 5, bei dvi sodybos be adresų 
esančios planuojamos ūkinės veiklos sklypo gretimybėje šiaurėje bei sklypo gretimybėje pietuose.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. 
įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - ūkinei veiklai ir (ar) objektams, kuriems nustatomos 
sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Atlikus planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, 
įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatytas 
sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti sumažintas arba padidintas planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose. 

Šioje PVSV ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos (patikslintos) SAZ ribos, įvertinus 
ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos, kvapų ir ūkinės veiklos dienos 
triukšmo lygį. Rekomenduojamos SAZ ribos sutampa su išorinėmis visų sklypų ribomis, kuriuose 
vykdoma ir planuojama vykdyti ūkinė veikla. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 12,8049 ha. 
Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos schema pateikta 3 priede. Į rekomenduojamos SAZ 
ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka 
nepatenka. 
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9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS  

9.2. Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų 
pasirinkimo pagrindimas 

 
PVSV atliktas vadovaujantis Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos  1 d. įsakymu Nr. V-
491.  

Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo metodai: 
• Informacijos surinkimas ir apdorojimas; 
• Demografijos, sergamumo duomenų rinkimas, statistinis apdorojimas ir analizė; 
• Triukšmo taršos modeliavimas; 
• Aplinkos oro taršos skaičiavimas; 
• Sveikatai darančių veiksnių kokybinis įvertinimas. 
 
Vertinant vietovės demografinius bei sveikatos rodiklius buvo remtasi Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos sveikatos informacijos centro 
rodiklių duomenų bazių duomenimis.  

Atliekant triukšmo sklaidos skaičiavimus buvo naudota kompiuterinė programa CadnaA. 
Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar kelių tipų 
triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai - pramonės įmonės ir kt.), 
įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas kelių bei tiltų konstrukcijas ir pan. Programa taip pat įvertina ir 
prieštriukšmines priemones, jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, atspindžio nuostolį decibelais arba 
absorbcijos koeficientą ir t.t.). Vienas iš programos privalumų yra tas, kad triukšmo sklaida skaičiuojama 
remiantis Europos Sąjungos patvirtintomis metodikomis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, 
pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – SRM II, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29). 

Triukšmo lygio skaičiavimai gali būti atliekami pagal dienos, vakaro, nakties transporto eismo 
intensyvumą, taškinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą, taip pat galima atlikti skirtingų scenarijų 
(eismo intensyvumas, greitis, sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis 
skaičiuojamame sraute) skaičiavimą ir palyginti rezultatus.  

Atliekant aplinkos oro teršalų iš stacionarių taršos šaltinių skaičiavimą remtasi Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999-12-13 įsakymu Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio 
nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ 
(Žin., 1999, Nr. 108-3159; aktuali redakcija) patvirtinta į atmosferą išmetamo teršalų kiekio 
apskaičiavimo metodikų sąraše nurodyta metodika bei Europos aplinkos agentūros parengtoje 
„EMEP/EAA išmetamų oro teršalų inventorizacijos vadovu 2019“ (EMEP/EEA emission inventory 
guidebook 2019, skyrius "3.B Manure management„ ir vadovaujantis Metodikų sąraše nurodyta JAV 
Aplinkos apsaugos agentūros pateiktoje maisto ir žemės ūkio pramonės emisijų skaičiavimo 
metodika4. (anglų kalba – Air Pollutant Emission Factors (AP-42), Chapter 9. Food And Agricultural 
Industry. 9.9.1 Grain Elevators And Processes). Atliekant kvapų sklaidos skaičiavimus, kvapų emisija 
nuo silosinių skaičiuojama vadovaujantis „Odour and Air Quality Assessment Surrey Hill Energy 
Anaerobic Digestion Plant“ metodika5 

                                                           
4 Jungtinių Amerikos valstijų Aplinkos apsaugos agentūros į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimo metodika 
(https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch09/final/c9s0909-1.pdf) 
5 “Odour and Air Quality Assessment Surrey Hill Energy Anaerobic Digestion Plant”, 
(https://www.molevalley.gov.uk/CausewayDocList/DocServlet?ref=MO/2012/1271&docid=437509). 
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Atliekant aplinkos oro teršalų iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimą remtasi Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 1999-12-13 įsakymu Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo 
metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, 
Nr. 108-3159; aktuali redakcija) patvirtinta į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo 
metodikų sąrašo 35 punkte nurodyta metodika EMEP/EEA emission inventory guidebook 2019 update 
2019, skyriai  1.A.3.b.i-iv „Road transport “ ir 1.A.4 Non-road mobile sources and machinery). 

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį 
(Lakes Environmental Software, Kanada). AERMOD View programa – tai naujos kartos oro taršos 
modeliavimo programa, sukurta remiantis JAV Aplinkos apsaugos agentūros reikalavimais. 
Programos galimybės leidžia įvertinti skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškinių, ploto, linijinių) 
išskiriamų teršalų koncentracijas. Skaičiavimo metu galima įvertinti nagrinėjamos teritorijos 
geografinę platumą, paviršiaus šiurkštumą bei pagrindinius meteorologinius parametrus: 
vyraujančią vėjo kryptį bei greitį, oro temperatūrą bei debesuotumą. AERMOD View modelis taip 
pat leidžia įvertinti nagrinėjamos vietovės reljefą ir statinių aukštingumą. Tam tikslui naudojama 
AERMAP paprogramė. Lietuvos mastu dažniausiai naudojami globalūs SRTM3 (Shuttle Radar 
Topography Mission) reljefo skaitmeniniai duomenys. Šių duomenų rezoliucija siekia 90 m. AERMOD 
View modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti 
poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos, tiek su Lietuvos 
Respublikos teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimais. 

  

9.3. Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 
 
Skuodo rajono savivaldybės gyventojų demografiniai, mirtingumo bei sergamumo duomenys 

gali netiksliai atspindėti nagrinėjamos teritorijos gyventojų duomenis. Vietinių gyventojų 
sergamumo bei mirtingumo rodikliai išsamiai nenagrinėti, nes prognozuojama, kad ūkinė veikla 
nedarys reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai, taip pat gyventojų sergamumo ar mirtingumo 
rodiklių pokyčiams. 

Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo 
metodikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų 
atitikimas realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo.  

Aplinkos oro teršalų skaičiavimams atlikti buvo naudota tam skirta metodika. Matematiniai 
skaičiavimų bei tyrimų metodai yra pakankamai tikslūs ir objektyvūs. Įvertinus tai, kad skaičiavimai 
buvo atlikti pagal metodinius nurodymus, laikoma, kad gauti rezultatai neviršija leistinų 
neapibrėžčių. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį. 
Šis Gauso tipo modelis remiasi ribinio sluoksnio panašumo teorija, kuri padeda apibrėžti tolydžius 
turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o tai leidžia geriau įvertinti dispersiją skirtinguose išmetimo 
aukščiuose. Skaičiuojant teršalų dispersiją, reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmetimus 
ir vietovės meteorologines sąlygas. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, 
turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių koncentracijoms 
(nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti. Oro taršos modeliavime 
galimos paklaidos daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų seka, todėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB "Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje" 
I priede pagrindiniams oro teršalams yra nustatytos neapibrėžčių ribos. Laikoma, kad modeliavimo 
rezultatai, gauti AERMOD View  programa, neviršija leistinų neapibrėžčių. 
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10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 
1) Suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje ir prie PŪV sklypų ribų neviršys HN 33:2011 1 lentelės 4 punkte 
nustatytų ribinių dydžių, SAZ ribos gali būti sutapatinamos su ūkininko Mindaugo Beniušio 
ūkio žemės sklypų išorinėmis ribomis; 

2) Prognozuojamas transporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 
neviršys HN 33:2011 1 lentelės 3 punkte nurodytų ribinių dydžių, SAZ ribos gali būti 
sutapatinamos su ūkininko Mindaugo Beniušio ūkio žemės sklypų išorinėmis ribomis; 

3) PŪV veiklos metu numatomas vietinis bendras aplinkos oro taršos padidėjimas yra 
nežymus, suskaičiuotos aplinkos oro teršalų CO, NO2, KD10, KD2.5, LOJ ir NH3 pažemio 
koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną, nagrinėjamos ūkinės veiklos teritorijoje 
ir už jos ribų neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai, SAZ ribos gali 
būti sutapatinamos su planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypų išorinėmis ribomis; 

4) PŪV veiklos metu numatomas vietinis bendras aplinkos oro taršos kvapais padidėjimas yra 
nežymus. Suskaičiuota aplinkos oro tarša kvapais artimiausios gyvenamosios aplinkos ore 
ir ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis neviršija, nustatytos HN 121:2010 nuo 2024 
m. įsigaliosiančios 5,0 OUE/m3 ribinės vertės.  

5) Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rezultatai nenumato galimo neigiamo poveikio 
visuomenės sveikatai, todėl kompensacinės priemonės nenumatomos. 

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS 
 
Ūkininko Mindaugo Beniušio ūkyje planuojamai ūkinei veiklai apskaičiuotos rekomenduojamos 

SAZ ribos, įvertinus ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos, taršos kvapais ir 
ūkinės veiklos dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygį. Rekomenduojamos SAZ ribos sutampa su 
išorinėmis visų sklypų ribomis, kuriuose vykdoma ir planuojama vykdyti ūkinė veikla. 
Rekomenduojamos SAZ plotas yra 12,8049 ha. Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos 
schema pateikta 3 priede. Į rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka, 
visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatenka. 

12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO STEBĖSENOS, EMISIJŲ 
KONTROLĖS IR PAN.  

 
Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas nereglamentuoja triukšmo šaltinių 

valdytojo pareigos vykdyti triukšmo monitoringą. Įstatymas nustato, kad triukšmo šaltinių valdytojas 
privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis 
neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių. 

Aplinkos oro taršos kontrolę numatoma vykdyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 
patvirtinimo“ (Žin. 2009, Nr. 113-4831 ir vėlesni pakeitimai) patvirtintais „Ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatais“.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsena netikslinga, nes neigiamas poveikis 
visuomenės sveikatai nenustatytas. 
 


