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

Panevėžio rajono Daukniūnų žemės ūkio
bendrovė,
įmonės kodas 168577867

(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)

Sodų g. 8, Daukniūnų k., Panevėžio sen.,
Panevėžio r.
Kontaktinis asmuo – Daukniūnų ŽŪB
pirmininkas Kęstutis Povilonis

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

Tel. 8 45 557141, 8 686 79507
El.p. kestutis.pov@gmail.com

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją:
(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“,
pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, Įmonės kodas 126381591
pavardė)
(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima S. Žukausko g. 33-53, LT-09129 Vilnius
siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo
būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas,
kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)
(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

Tel. 8 5 278 9595, faks. 8 5 277 8195
El. p. info@rachel.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Daukniūnų žemės ūkio bendrovės, adresu Sodų g. 8, Daukniūnų k., Panevėžio sen.,
Panevėžio r., pieno ūkio išplėtimas ir modernizavimas. Pagal EVRK 2: sekcija - A, skyrius – 01,
grupė - 01.4, klasė – 01.41 Pieninių galvijų auginimas.
4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:
(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)

Sodų g. 8, Daukniūnų k., Panevėžio sen.,
Panevėžio r.

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:

Plečiant ir modernizuojant esamą pienininkystės ūkį numatoma pastatyti 250 ir 500 vietų
karvių tvartus, 368 vietų prieauglio tvartą, veršiavimosi skyrių su veršide, 3 jungiamuosius
koridorius, 3 skystojo mėšlo rezervuarai, rekonstruoti esamą melžyklą bei pagalbinių patalpų bloką.
Po modernizacijos bendrovėje planuojama laikyti iki 1050 vnt. melžiamų karvių. Projektinis
sutartinių gyvulių (SG) skaičius – 1762. Projektuojamose karvidėse numatomas besaitis karvių
laikymas su poilsio boksais, veršiavimosi skyriuje numatomi ištisai kreikiami gardai. Prieauglio
tvarte numatomas grupinis prieauglio laikymas ant keičiamo kraiko. Skystasis mėšlas iš tvartų
šalinimas transporteriais, kraikinis mėšlas šalinamas traktoriniais krautuvais. Susidaręs skystas
mėšlas kaupiamas 2 esamuose (2x3768 m3 talpos) ir 3 projektuojamuose (3x4835 m3 talpos) skysto
mėšlo rezervuaruose. Skystas mėšlas bus tiekiamas į rezervuarų dugninę dalį, kad nebūtų suardoma
natūraliai susidaranti plaukiojanti pluta, mažinanti oro teršalų išskyrimą. Tirštas mėšlas bus
laikomas 640 m2 ir 828 m2 ploto mėšlidėse, kurios, kvapų mažinimui, bus uždengtos polietilenine
plėvele ir šiaudų sluoksniu. Ūkio veikloje susidarančios pavojingos ir nepavojingos atliekos pagal
sutartis atiduodamos atliekų tvarkytojams.
6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys (topografinė
nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos):

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis metrais, taršos Sanitarinės apsaugos zonos ribas siūloma
šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos sanitarinės suformuoti su žemės sklypo, kuriame bus
vykdoma ūkinė-komercinė veikla, ribomis.
apsaugos zonos ribų dydis)
Žemės sklypo kadastrinis Nr. 6611/0004:206
Daukniūnų k. v., plotas – 15,9284 ha,
pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio.
7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:
Po pieno ūkio modernizacijos ūkyje veiks nauji aplinkos oro taršos šaltiniai, 500 vietų tvartas (a.t.š.
Nr. 625), 250 vietų tvartas (a.t.š. Nr. 626), veršiavimosi skyrius su veršide (a.t.š. Nr. 627), 368 vietų
prieauglio tvartas (a.t.š. Nr. 628), 3 skysto mėšlo rezervuarai (a.t.š. Nr. 629, 630, 631), kraikinio mėšlo
mėšlidė, esanti pietinėje komplekso dalyje (esama, bet nebuvo naudojama) (a.t.š. Nr. 632). Vertinami oro
teršalai: amoniakas, kietosios dalelės, kvapai. Modeliuojant oro taršos sklaidą buvo įvertinti ir pieno ūkyje
esamų taršos šaltinių sukeliama oro tarša kvapais, amoniaku, kietosiomis dalelėmis, azoto oksidu, sieros
dioksidu, LOJ. Aplinkos foninis užterštumas buvo vertinamas pagal santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų
vietovių 2013 m. vidutinių metinių koncentracijų vertes. Oro taršos modeliavimas atliktas „ISC-AERMOD
View” kompiuterinių programų paketu.
Pagrindiniai stacionarūs triukšmo šaltiniai planuojamoje ir esamoje ūkinėje veikloje – mėšlo siurbliai
(garso lygis patalpų viduje – 85 dBA). Mobilūs taršos triukšmu šaltiniai – sunkiasvoris transportas ir žemės
ūkio technika, jų skleidžiamo triukšmo lygis – 95 dBA, darbuotojų lengvasis transportas (didžiausiais srautas
- 33 transp. priemonės per parą laukų tręšimo sezonu). Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas programa
„CadnA“.
Pagal poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje pateiktus skaičiavimus esamos ir
planuojamos ūkinės veiklos sukeliama pažemio oro tarša amoniaku, kietosiomis dalelėmis, kvapais, azoto
oksidais, sieros dioksidu, LOJ, taip pat triukšmu, neviršija teisės aktais nustatytų ribinių verčių už siūlomos
sanitarinės apsaugos zonos ribų.
8. Išvada:
(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo
visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus arba sąlygos atitinka visuomenės sveikatos
kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų saugos teisės aktų reikalavimus.
planuojamos ūkinės veiklos sąlygos neatitinka (nurodant
konkretaus teisės akto straipsnį, jo dalį, punktą)

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

