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1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS 

  
Pavadinimas: Papilės žemės ūkio bendrovė 
Adresas:  Daubiškių k., Papilės sen., Akmenės r. 
Įmonės kodas: 152979693 
Telefonas: (8 425) 37789 
El. p.: pzub@takas.lt 

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; Faksas: 8 656 02625 
El. p.: info@aplinkosvadyba.lt 
 
Kontaktinis asmuo: Kornelijus Klinga, mob. 8 640 35061. 
Ataskaitą parengė: Rimas Šiaulys, Kornelijus Klinga, 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 – Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtra, Laukų 

g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r. 
Įmonės veikla bus vykdoma pagal ekonominės veiklos rūšies kodą: 01.42 - Kitų galvijų ir 

buivolų 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, naudojami ištekliai 

 

Šiuo metu galvijų ūkyje laikoma 719 vnt. gyvulių. Pagal gyvulių kategorijas tai yra veršeliai iki 
1 m., prieauglis nuo 1 m. iki 2 m. bei veisliniai buliai. Naujame tvarte planuojama laikyti 380 vnt. 
galvijų, esamose tvartuose gyvulių kiekiai nepakis. Bendras planuojamas laikyti galvijų skaičius – 
1099 vnt. arba 439 SG. Galvijai tvartuose laikomi visus metus (365 d.). Planuojamas naujas tvartas 
bus stačiakampio formos, 66 m x 28 m matmenų, vieno aukšto, stogas – šlaitinis.  

Esami ir planuojami gyvulių kiekiai pagal SG ir gyvulių kategorijas pateikti 3.2.1 lentelėje. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@aplinkosvadyba.lt
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3.2.1 lentelė. Esami ir planuojami gyvulių kiekiai pagal SG ir gyvulių kategorijas 

Tvarto 
numeris 

Gyvulių 
grupė 

Esamas 
gyvulių 

skaičius, 
vnt. 

Vienas 
gyvūnas 

sudarantis 
SG 

Esamas 
gyvulių 

skaičius, SG 

Planuojamas 
gyvulių 

skaičius, vnt. 

Planuojamas 
gyvulių 

skaičius, SG 

Esamas tvartas 
Nr. 1 (plane „B“) 

Veisliniai buliai 2 1 2 2 2 

Veršeliai iki 1 
m. 

100 0,25 25 100 25 

Galvijai 
(prieauglis) 

261 0,7 183 261 183 

Esamas tvartas 
Nr. 2 (plane „C“) 

Veršeliai iki 1 
m. 

356 0,25 89 356 89 

Planuojamas 
tvartas Nr. 3 
(plane „A“) 

Veršeliai iki 1 
m. 

- 0,25 - 280 70 

Galvijai 
(prieauglis) 

nuo 1 iki 2 m. 
- 0,7 - 100 70 

Viso: 719 - 297 1099 439 

 

Naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai 
 

3.2.2 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos metu naudojamos medžiagos, žaliavos 
Žaliavos ar cheminės medžiagos 

pavadinimas 
Matavimo vnt. 

Numatomas preliminarus kiekis per 
metus 

Kombinuotieji pašarai t 285 

Silosas t 2100 

Šienainis t 67 

Kraikas (šiaudai) t 810 

Pienas veršeliams t 25 

Mineralinės medžiagos t 14 

Veterinariniai vaistai (medikamentai) Eurai 2200 

Kiti parašai t 20 

Dezinfekacinės medžiagos kg 45 

 
3.2.3 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos metu naudojamos dezinfekcinės medžiagos 

Cheminės 
medžiagos/ 

mišinio 
pavadinimas 

Planuojamas 
metinis 

cheminių 
medžiagų 

kiekis 
planuojamoje 

ūkinėje 
veikloje, kg 

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 

Klasifikavimas 
pagal direktyvas 
67/548/EEB arba 

1999/45/EB 

VIRKON S 22,5 

H302 Kenksminga prarijus 
H318 Smarkiai pažeidžia akis 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą 
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus 

H400 Labai toksiška vandens organizmams 
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 

pakitimus 
 

Xn; R22 
C, R34 

Xi, R36/38 

ECOCID S 22,5 
H315 

H319 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 
Xi ; R36/37/38 

C; R52 

 



POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS  
Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtra,  
Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r.                                                                                                                             5 

Fermos funkcionavimui patalpų apšvietimui, mechanizmų bei įrenginių veikimui reikalinga 
elektros energija. Vidutinis metinis elektros energijos poreikis – 64272 kWh. Įgyvendinus 
planuojamą veiklą elektros energijos poreikis maksimaliai padidės iki 100000 kWh.  

Planuojamo preliminaraus vandens kiekio galvijų girdymui skaičiavimas pateiktas 3.2.4 
lentelėje. Pagal gręžinio našumą geriamo vandens poreikis bus pilnai patenkintas. 

 
3.2.4 lentelė. Preliminaraus vandens kiekis galvijų girdymui 

Galvijų grupė 
Vidutinis suvartojamo 
vandens kiekis vienam 

galvijui, l/parą 
Galvijų skaičius, vnt. 

Vidutinis suvartojamo 
vandens kiekis galvijų 

grupei, m3/metus 
Veršeliai iki 6 mėn. amžiaus 20 440 3212 

Veislinės telyčios nuo 6 iki 24 
mėn. 

55 430 8632 

Penimi galvijai nuo 6 iki 21 
mėn. 

55 228 4597 

VISO: 130 1098 16441 

 

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

 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r. sav. ir šalia 
esančiame sklype, kuris neturi priskirto adreso, sklypo kadastrinis Nr. 3240/0007:288. 

Ūkinę veiklą planuojama vykdyti dviejuose sklypuose: 
1. Kadastrinis Nr. 3240/0007:404, unikalus numeris: 4400-2291-0196. Žemės sklypo 

naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai. Sklypo plotas 3,22 ha. Užstatyta teritorija 1,2278 ha. Sklypas nuosavybės teise 
priklauso Lietuvos Respublikai ir Papilės žemės ūkio bendrovei, sudaryta nuomos sutartis 
su Papilės žemės ūkio bendrove. Sklype yra 6 esami statiniai. 

2. Kadastrinis Nr. 3240/0007:288, unikalus numeris: 4400-0836-4496. Žemės sklypo 
naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai. Sklypo plotas 23,81 ha. Sklypas nuosavybės teise priklauso Papilės žemės ūkio 
bendrovei. Sklype statinių nėra. 

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 2017 m. III-IV ketv. 

2. Techninio projekto rengimas, derinimas, Statybą leidžiančio dokumento gavimas 2017 m. I-IV ketv. 

3. Objekto statybos darbai 2017 m. IV ketv. 

4. Leidimo higienos paso gavimas 2018 m. 

5. Numatomas eksploatacijos laikas Neterminuotas 

3.5. Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas 
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Poveikio visuomenės sveikatos vertinimas atliekamas sanitarinės apsaugos zonos nustatymo 
etape, kaip atskiras dokumentas. Šiuo metu yra atliktos procedūros dėl poveikio aplinkai vertinimo. 
Aplinkos apsaugos agentūra 2017-06-16 priėmė atrankos išvadą Nr. (28.6)-A4-6330 - poveikio 
aplinkai vertinimas neprivalomas.   

3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

 
Alternatyvių planuojamos ūkinės veiklos vietų nenumatyta.  

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ 

4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

 

Nagrinėjami sklypai yra Biliūniškių k. teritorijoje, į pietus nuo Papilės miestelio. Remiantis 
Lietuvos statistikos departamento visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis Biliūniškių 
kaime 2011 m. gyveno 87 asmenys. 

Naujo tvarto statyba numatoma žemės ūkio paskirties teritorijoje, kurios pagrindinis būdas - 
kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Gretimoje teritorijoje vyrauja žemės ūkio paskirties sklypai. 

Artimiausias gyvenamasis namas, esantis adresu Laukų g. 3, Biliūniškių k.1, nuo PŪV teritorijos 
nutolęs per ~0,06 km į rytus, jo gyvenamoji aplinka per ~0,03 km. Kitas artimiausias gyvenamasis 
namas, esantis adresu Laukų g. 5, Biliūniškių k., nuo PŪV teritorijos nutolęs per ~0,15 km į rytus, jo 
gyvenamoji aplinka per ~0,12 km.  

Kitos gyvenamosios teritorijos yra toliau – Biliūniškių kaime, į rytus nuo PŪV teritorijos nutolę 
per ~1 km. 

Informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir įregistravimą 
Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl 

specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652) 73 punktu 
pastatams, kuriuose laikomų galvijų sutartinių gyvulių skaičius (SG) yra nuo 300 iki 1199 nustatoma 
300 m normatyvinė sanitarinė apsaugos zona. 

Į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną, kai neatliekamas PVSV, (SAZ ribos pažymėtos nuo 
tvartų išorinių sienų) patenka 23 žemės sklypai, daugumą jų - žemės ūkio ir kitos paskirties žemės 
sklypai. Į normatyvinės SAZ ribas (300 m), kai poveikio visuomenės sveikatai vertinimas nebūtų 
atliekamas, patenka du gyvenamieji namai ir jų gyvenamosios aplinkos.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. 
įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 2 punktu - planuojamos ūkinės veiklos - planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procesų metu, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, 
Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžiai gali būti sumažinti. 

Taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 
16 d. įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, 
atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį 
visuomenės sveikatai, gali būti nustatyti kitokie negu Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos 
zonos ribų dydžiai.  

                                                           
1 Gyvenamojo namo savininkas - Papilės ŽŪB. Namą planuojama griauti. 
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Vadovaujantis 2004 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu Nr. V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles“ (Žin., 2004, Nr. 
134-4878 ir vėlesni pakeitimai), atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio tikslas 
įvertinus fizikinę ir cheminę taršą, jų sklaidos sąlygas, esamų ir planuojamų lygių vertes 
gyvenamojoje aplinkoje atlikti sanitarinės apsaugos zonos tikslinimą. Šioje PVSV ataskaitoje 
apskaičiuotos rekomenduojamos (patikslintos) SAZ ribos, įvertinus ūkinę veiklą, nustatytos pagal 
suskaičiuotą perspektyvinio planuojamos ūkinės veiklos, dienos triukšmo lygį. Rekomenduojamos 
sanitarinės apsaugos zonos ribos apima visą sklypą, kurio kadastrinis Nr. 3240/0007:404 (3,22 ha) ir 
dalį sklypo, kurio kadastrinis Nr. 3240/0007:288 (0,483 ha). Rekomenduojamos SAZ plotas yra 3,703 
ha. Į rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka nepatenka. 

4.2. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, informacija 

 
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma dviejuose žemės sklypuose: 
1. Kadastrinis Nr. 3240/0007:404, unikalus numeris: 4400-2291-0196. Žemės sklypo 

naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai. Sklypo plotas 3,22 ha. Užstatyta teritorija 1,2278 ha. Sklypas nuosavybės teise 
priklauso Lietuvos Respublikai ir Papilės žemės ūkio bendrovei, sudaryta nuomos sutartis 
su PŪV organizatoriumi - Papilės žemės ūkio bendrove. Sklype yra šeši statiniai. 

2. Kadastrinis Nr. 3240/0007:288, unikalus numeris: 4400-0836-4496. Žemės sklypo 
naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai. Sklypo plotas 23,81 ha. Sklypas nuosavybės teise priklauso Papilės žemės ūkio 
bendrovei. Sklype statinių nėra.  

4.3. Vietovės infrastruktūra , atliekų susidarymas ir tvarkymas 

 

Vandens tiekimas. Planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo bus tiekiamas iš esamo 
eksploatacinio gręžinio Nr. 2354, kuris priklauso PŪV vykdytojui.  

Energijos tiekimas. Fermos funkcionavimui patalpų apšvietimui, mechanizmų bei įrenginių 
veikimui reikalinga elektros energija, reikiamam elektros energijos tiekimui įrengta elektros pastotė-
transformatorinė.  

Nuotekų surinkimas. Veiklos metu susidarys buitinės bei paviršinės nuotekos. Buitinės 
nuotekos uždaru vamzdynu tiekiamos į esamą 1300 m3 talpos, 22 m diametro srutų rezervuarą. 
Periodiškai buitinės nuotekos išsiurbiamos ir išvežamos į bendrovės Vigirių kaime Papilės sen. esantį 
srutų rezervuarą, po to – kartu su srutomis išlaistomos tręšimo laukuose. Švarios lietaus nuotekos 
nuo stogų lietvamzdžiais nuvedamos į drenažo sistemą. Nuo tiršto mėšlo mėšlidžių kritulių vanduo 
nuteka į srutų rezervuarą. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. Planuojamos ūkinės veiklos objekto statybos 
darbų vykdymo metu statybos aikštelėje statybinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių 
atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637, Žin. 
2007, Nr. 10-403 ir vėlesni pakeitimai).  

Veiklos metu susidariusios atliekos laikomos, kol bus sukauptas optimalus atliekų kiekis 
perdavimui atliekų tvarkytojams, tačiau pavojingosios atliekos laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius, 
nepavojingosios ne ilgiau kaip 1 metus nuo jų susidarymo dienos. Kritę gyvūnai, pagal nustatytą 
tvarką, priduodami UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ kaip šalutiniai gyvūniniai produktai. 
Radioaktyvių atliekų nesusidarys. 
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Susisiekimo, privažiavimo keliai. Į PŪV teritoriją privažiavimas numatomas žvyrkeliu (Laukų g.), 
į kurį patenkama iš rajoninio kelio Nr. 1011 Papilė-Gumbakiai-Švendriai. PŪV teritorijoje numatoma 
žvyro danga. 

4.4. Ūkinės veiklos vietos įvertinimas atsižvelgiant į kitas teritorijas, statinius 

 

Remiantis Akmenės r. sav. teritorijos bendrojo plano sprendinių žemės naudojimo ir apsaugos 
reglamentų brėžiniu planuojama ūkinė veikla bus vykdoma žemės ūkio paskirties žemėje, kuri 
priskirta intensyvaus žemės ūkio zonai labai geros ir geros ūkinės vertės žemėse. Esamas teritorijos 
užstatymas ir teritorijoje vykdoma veikla atitinka Akmenės r. sav. bendrojo plano sprendinius. 

Artimoje PŪV teritorijos aplinkoje nėra esamų bei numatytų apsauginių želdinių, rekreacinių 
objektų, visuomeninės paskirties objektų, kultūros paveldo objektų teritorijų. 

PŪV teritorijos aplinka tankiai apgyvendinta nėra, vyrauja žemės ūkio paskirties sklypai, 
Artimiausias gyvenamasis namas, esantis adresu Laukų g. 3, Biliūniškių k.2, nuo PŪV teritorijos 
nutolęs per ~0,06 km į rytus, jo gyvenamoji aplinka per ~0,03 km. Kitas artimiausias gyvenamasis 
namas, esantis adresu Laukų g. 5, Biliūniškių k., nuo PŪV teritorijos nutolęs per ~0,15 km į rytus, jo 
gyvenamoji aplinka per ~0,12 km. Kitos gyvenamosios teritorijos yra toliau – Biliūniškių kaime, į rytus 
nuo PŪV teritorijos nutolę per ~1 km. Artimoje PŪV aplinkoje (1 km spinduliu) visuomeninės 
paskirties pastatų nėra. 

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 

APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS   

5.1. Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos vertinimas 

 
Suskaičiuotos teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu planuojamos ūkinės 

veiklos aplinkoje bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija nustatytų aplinkos oro 
užterštumo normų. 

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

 
Kvapo koncentracija gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų, susijusių su 

apgyvendinimu (viešbučių, bendrabučių, kalėjimų, kareivinių, areštinių, vienuolynų ir kt.), 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų, neformaliojo švietimo 
mokyklų patalpų, kuriose vyksta mokymas ir ugdymas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, 
kuriose būna pacientai, bei jų žemės sklypų ne didesniu kaip 40 m atstumu nuo gyvenamojo namo 
ar nurodytų visuomeninės paskirties pastatų nebus viršijama.  

5.3. Fizikinės taršos vertinimas 

 
Prognozuojama, kad po Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r., 

ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie ūkinės veiklos 
objekto rekomenduojamų SAZ ribų dienos ir vakaro metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, 
reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą. 

                                                           
2 Gyvenamojo namo savininkas - Papilės ŽŪB. Namą planuojama griauti. 
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Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su Papilės ŽŪB galvijų ūkio 
Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r. veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis po 
ūkinės veiklos objekto plėtros artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu neviršys triukšmo 
ribinio dydžio, reglamentuojamo pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą. 

Į Papilės ŽŪB galvijų ūkio Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r. teritoriją autotransportas atvyks 
ir iš jos išvyks tik dienos metu, todėl autotransporto srautas, susijęs su ūkinės veiklos objektu, vakaro 
ir nakties triukšmo lygiui įtakos neturės. 

5.4. Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai 

 

Planuojama ūkinė veikla visuomenės sveikatai neigiamo poveikio neturės, todėl kiti veiksniai 

nenagrinėjami. 

5.5. Ekonominiai, socialiniai, psichologiniai planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai 
įtaką darantys veiksniai 

 
PŪV veikla numatoma žemės ūkio paskirties sklypuose, artimoje aplinkoje vyrauja žemės ūkio 

paskirties sklypai, sutinkami keli pavieniai žemaaukštės statybos pastatai. Naujas tvartas statomas šalia 
esamų tvartų, kuriuose jai vykdoma ūkinė veikla, tad naujas tvartas iš esamo kraštovaizdžio neišsiskirs, 
visuomenei psichologinis poveikis dėl kraštovaizdžio pakitimo nenumatomas.  

Remiantis Šiaulių teritorinės darbo biržos informacija 2017 m. gegužės mėn. nedarbo lygis (DAG 
mėnesio pabaigoje) Akmenės r. sav. siekė 11,5 %. PŪV veiklos metu bus sukuriamos naujos darbo 
vietos, tai padės mažinti nedarbo lygį Akmenės r. sav.. Šiuo metu įmonėje dirba 6 darbuotojai. 
Planuojama, kad išplėtus ūkį įmonėje dirbs 8 darbuotojai. Manoma, kad atsiradusios naujos darbo 
vietos visuomenei darys teigiamą ekonominį, socialinį ir psichologinį poveikį. 

6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI  

Planuojama ūkinė veikla visuomenės sveikatai neigiamo poveikio neturės, todėl papildomos 

priemonės jam mažinti nenumatomos. 

7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ  

7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  

 
Išanalizavus Akmenės r. savivaldybės bei Lietuvos demografinius rodiklius, matyti, kad 

dauguma demografinių rodiklių yra panašūs ir niekuo neišsiskiriantys iš bendro Lietuvos rodiklių 

konteksto. 

7.2. Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 

 
Išanalizavus Akmenės r. savivaldybės bei Lietuvos gyventojų sergamumo rodiklius, matyti, kad 

dauguma sergamumo rodiklių yra panašūs ir niekuo neišsiskiriantys iš bendro Lietuvos rodiklių 

konteksto. 
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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 tris 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; 
3) Vartotojai – tai grupė asmenų, kurie naudoja įmonės teikiamas paslaugas. 
PŪV veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms pateiktas 7.3.1 lentelėje. 
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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 ir oro tarša 

Remiantis Lietuvos statistikos 
departamento 2011 m. visuotinio 

gyventojų ir būstų surašymo 
duomenimis Biliūniškių kaime gyveno 

87 asmenys 

0 
Neigiamas poveikis artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje dėl planuojamos 
ūkinės veiklos nenumatomas 

2. Darbuotojai Gyvulių auginimas 8 darbuotojai 0 
Pradėjus veiklą bus atliktas darbo vietų 

profesinės rizikos vertinimas 

3. Veiklos produktų vartotojai Užauginti gyvuliai Neapibrėžtas skaičius + 
Aprūpinami produkcija naudotojai 

(tolimesnis auginimas, skerdimas ar kt.) 

4. Mažas pajamas turintys asmenys 0 0 nevertinta 0 

5. Bedarbiai Tvartai 2 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 
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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. Galvijų ūkio veiklos 
metu galimas nežymus vietinis triukšmo ir aplinkos oro taršos padidėjimas dėl automobilių transporto 
manevravimo teritorijoje bei aplinkos oro taršos šaltinių. Suskaičiuotos oro teršalų koncentracijos ir 
apskaičiuoti triukšmo lygiai neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.  

8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO PAGRINDIMAS 

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl 
specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652) 73 punktu 
pastatams, kuriuose laikomų galvijų sutartinių gyvulių skaičius (SG) yra nuo 300 iki 1199 nustatoma 
300 m normatyvinė sanitarinė apsaugos zona. 

Į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną, kai neatliekamas PVSV, (SAZ ribos pažymėtos nuo 
tvartų išorinių sienų) patenka 23 žemės sklypai, daugumą jų - žemės ūkio ir kitos paskirties žemės 
sklypai. Į normatyvinės SAZ ribas (300 m), kai poveikio visuomenės sveikatai vertinimas nebūtų 
atliekamas, patenka du gyvenamieji namai ir jų gyvenamosios aplinkos.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. 
įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 2 punktu - planuojamos ūkinės veiklos - planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procesų metu, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, 
Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžiai gali būti sumažinti. 

Taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 
16 d. įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, 
atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį 
visuomenės sveikatai, gali būti nustatyti kitokie negu Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos 
zonos ribų dydžiai.  

Vadovaujantis 2004 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu Nr. V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles“ (Žin., 2004, Nr. 
134-4878 ir vėlesni pakeitimai), atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio tikslas 
įvertinus fizikinę ir cheminę taršą, jų sklaidos sąlygas, esamų ir planuojamų lygių vertes 
gyvenamojoje aplinkoje atlikti sanitarinės apsaugos zonos tikslinimą. Šioje PVSV ataskaitoje 
apskaičiuotos rekomenduojamos (patikslintos) SAZ ribos, įvertinus ūkinę veiklą, nustatytos pagal 
suskaičiuotą perspektyvinio planuojamos ūkinės veiklos, dienos triukšmo lygį. Rekomenduojamos 
sanitarinės apsaugos zonos ribos apima visą sklypą, kurio kadastrinis Nr. 3240/0007:404 (3,22 ha) ir 
dalį kito sklypo, kurio kadastrinis Nr. 3240/0007:288 (0,483 ha). Rekomenduojamos SAZ plotas yra 
3,703 ha. Į rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka nepatenka. 
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9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS  

9.1. 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 mobilių taršos šaltinių skaičiavimą remtasi Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 125 patvirtinta „Teršiančių medžiagų, išmetamų 
į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika“. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant ADMS 4.2 programinę įrangą. 
ADMS 4.2 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos kartos oro 
dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem parametrais 
- ribinio sluoksnio gyliu ir Monin-Obuchov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis meteorologinėmis 
sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema gali modeliuoti 
sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, kvapų sklidimą, pastatų ir sudėtingo reljefo 
įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos šaltinių išskiriamų 
teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės reljefą, geografinę padėtį, 
meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. ADMS 4.2 programinė įranga 
įraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos 
agentūros Direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos 
skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200). 
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Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos, tiek su Lietuvos Respublikos teisės aktų bei 
norminių dokumentų reikalavimais. 

9.2. Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

 

Akmenės r. sav. 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. 
Laikoma, kad paklaidos, susiję su skaičiavimo metodikos ir CadnaA skaičiavimo tikslumu yra 
nykstamai mažos, o turint tikslius įvesties duomenis, laikoma, kad sumodeliuoto triukšmo paklaida 
neviršija 1 dBA į didesnę ar mažesnę pusę. 

Aplinkos oro teršalų iš mobilių taršos šaltinių ir katilinės skaičiavimams atlikti buvo naudotos 
tam skirtos metodikos. 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 ADMS 4.2 programinę įrangą. 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 ADMS 4.2 programa, neviršija leistinų neapibrėžčių. 
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10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 

 
1) Prognozuojama, kad po Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r., 

ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie ūkinės veiklos 
objekto rekomenduojamų SAZ ribų dienos ir vakaro metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, 
reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą, SAZ ribos gali būti 
sumažinamos; 

2) Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su Papilės ŽŪB galvijų ūkio 
Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r. veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis po ūkinės 
veiklos objekto plėtros artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu neviršys triukšmo ribinio 
dydžio, reglamentuojamo pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą, SAZ ribos gali būti sumažinamos; 

3) Suskaičiuotos teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu planuojamos ūkinės 
veiklos aplinkoje bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija nustatytų aplinkos oro 
užterštumo normų. SAZ ribos gali būti sumažinamos; 

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

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS 

 
Papilės žemės ūkio bendrovės planuojamai ūkinei veiklai apskaičiuotos rekomenduojamos SAZ 

ribos, įvertinus ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotą perspektyvinio planuojamos ūkinės veiklos, 
dienos triukšmo lygį. Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribos apima visą sklypą, kurio 
kadastrinis Nr. 3240/0007:404 (3,22 ha) ir dalį kito sklypo, kurio kadastrinis Nr. 3240/0007:288 
(0,483 ha). Rekomenduojamos SAZ plotas yra 3,703 ha. Į rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji 
namai ir gyvenamoji 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. 

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

 


