1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių:
(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo
pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas,
pavardė)

Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius,
Vytauto g. 2, LT-40115, Kupiškis

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima
siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo
būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas,
kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)

Kontaktinis asmuo - projekto vadovas
Marius Berulis (UAB „Team urbanistai“),
Smolensko g. 10,Vilnius

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

Tel. (8 5) 278 8433, faks. (8 5) 278 8789,
el.paštas: m.berulis@teamgroup.lt

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją:
(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo UAB „Ekosistema“, įmonės kodas
pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, 140016636
pavardė)
(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima Kontaktinis asmuo Neda Nemirovienė
siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo (UAB „Ekosistema“),
būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, Taikos pr. 119, LT-94231 Klaipėda
kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)
(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

Tel. 8 46 430 463, faks. 8 46 430 469,
el. paštas. neda@ekosistema.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Gėlavandenių žuvų auginimo ir perdirbimo įmonės veikla
4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:
(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)

Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Visgiūnų
k.

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:

Planuojami 5 žuvų auginimo ir perdirbimo parkai (uždaro tipo dviejų aukštų statiniai, kurių vieno
plotas numatomas apie 5000 m2) žuvų auginimui uždarose recirkuliacinėse sistemose ir žuvų bei jų
produktų perdirbimui. Taip pat planuojamas elevatorius pašarų laikymui. Auginamos ir perdirbamos
žuvies kiekis penkiuose parkuose – 5000 t per metus (nagrinėjami du galimos produkcijos variantai:
jei bus gaminama tik žuvies filė - 208,5 t/mėn. žuvies filė ir 20,85 t/mėn. žuvies miltų; jei tik
apdorojama ir išdarinėjama žuvis - 333,6 t/mėn. žuvies produkcijos ir 8,34 t/mėn. žuvies miltų).
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje nurodoma, jog pritaikius modernius nuotekų
valymo įrenginius atgal į žuvų auginimo ir perdirbimo įmonės procesą bus grąžinama apie 80 proc.
išvalyto vandens, išvalytos nuotekos bus išleidžiamos į Lėvens upę. Gamybinių atliekų didžioji dalis

bus perdirbama, atliekos kurių antrinis panaudojimas neįmanomas bus perduodamos atliekas
tvarkančioms įmonėms. Planuojami statyti statiniai ir baseinuose esantis vanduo bus šildomi
naudojant elektros energiją.
6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis:
(sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis metrais, taršos šaltinis Sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribas
(-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos sanitarinių apsaugos zonų siūloma suformuoti su žemės sklypo,
kuriame numatoma vykdyti gėlavandenių
ribos)

žuvų auginimo ir perdirbimo įmonės
veiklą, ribomis. Žemės sklypo plotas –
246641 m2.

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

Ataskaitoje vertinama ūkinėje veikloje planuojamų naudoti stacionarių ir mobilių taršos šaltinių
sukeliama tarša. Vertinami teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, kietosios dalelės (KD10,
KD2,5), sieros dioksidas, nemetaniniai lakūs organiniai junginiai, angliavandeniliai, kvapai
(vertinama sieros vandenilio ir trimetilamino įtaka kvapų susidarymui), triukšmas. Pagal Ataskaitoje
pateiktus duomenis už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų teršalų ribinės vertės nebus
viršijamos.
8. Išvada:
(nurodyti, kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų
reikalavimus planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka
arba kokių teisės aktų (teisės akto pavadinimas, straipsnis,
dalis, punktas) reikalavimų neatitinka)

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka
Lietuvos higienos normos HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose
ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“, Lietuvos higienos normos HN
121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė
gyvenamosios aplinkos ore“, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007
m. birželio 11 d. įsakymo Nr. D1-329/V-469
„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr.
471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore
vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus,
sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro
užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d.
įsakymo Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro
užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“
reikalavimus.

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / neleistina (kas nereikalinga, išbraukti) pasirinktoje
vietoje.

