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Įvadas 

AB "Vilniaus paukštynas" yra vieno didžiausių, moderniausių ir ekonomiškai 

stipriausių gamybinių susivienijimų Lietuvoje – įmonių grupės "KG Group" dalis. 

Ši įmonių grupė orientuota į Lietuvos žemės ūkio plėtrą, žemdirbystės, gamybos 

bei vartotojų poreikius, kurie tenkinami integruojant skirtingas veiklas ir teikiant 

kompleksines paslaugas. AB "Vilniaus paukštynas" siejamas su giliomis 

paukštininkystės tradicijomis, brandžia patirtimi, aukšta darbo organizavimo, 

darbuotojų profesionalumo ir vadovavimo kultūra, kokybe, gamybos 

technologijų modernumu. Paukštyno veikla organizuojama vadovaujantis 

kokybės vadybos ir produktų saugos standartais: ISO 22000 bei Didžiosios 

Britanijos mažmeninės prekybos tinklų konsorciumo sistemos visaapimančiu 

maisto saugos standartu BRC. Tarptautiniai standartai įdiegti visuose veiklos 

etapuose – nuo perinimo iki galutinio produkto sukūrimo ir pristatymo į prekybos 

vietas. 

Paukštyno veikla suskirstyta į pagrindines 4 sritis: 

› Šviežios mėsos verslas ir pusgaminių verslas (Inkubacinių kiaušinių 

gamyba, vienadienių viščiukų perinimas, viščiukų broilerių auginimas, 

šviežia vištienos produktų gamyba, vištienos pusgaminiai) 

› Mėsos gaminių ir pusgaminių verslas (gaminių gamyba) 

› Firminių vištienos parduotuvių tinklas (38 firminės vištienos parduotuvės 

visoje Lietuvoje) 

› Šalutinių gyvūninių produktų verslas  

AB "Vilniaus paukštynas" planuoja keisti auginamų paukščių rūšį – vietoje 

veislinių paukščių auginti viščiukų broilerius, pritaikant esančius pastatus 

Dusinėnų padalinyje. Planuojamos ūkinės veiklos pajėgumas – 5 445 000 vnt. 

broilerių per metus. Šiuo metu eksploatuojamos paukštidės bus rekonstruotos, 

įrengiant naujas ir modernias, standartus atitinkančias girdymo, šėrimo, 

vėdinimo ir mėšlo surinkimo sistemas. 
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AB "Vilniaus paukštynas" planuojama ūkinė veikla patenka į LR Planuojamos 

ūkinės veiklos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, patvirtinto 1996 metų 

rugpjūčio 15 d. LR Prezidento įsakymu Nr. I-1495 ir vėlesniais jo pakeitimais, I 

priede nurodytų veiklų sąrašą, kurioms privalomas poveikio aplinkai vertinimas 

(remiantis 1.2. punktu "Intensyvus naminių paukščių auginimas, jeigu yra 

daugiau kaip 85 000 vietų broileriams, 60 000 vietų vištoms"). 

Remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymu, LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-

370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo” ir 2006 m. birželio 23 

d. įsakymu Nr. D1-311 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose 

institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo”, planuojamos veiklos organizatorius 

arba jo įpareigotas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas parengia ir 

suderina planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą su 

poveikio aplinkai vertinimo subjektais, supažindina visuomenę ir teikia nagrinėti 

bei tvirtinti Aplinkos apsaugos agentūrai.  

AB "Vilniaus paukštynas" pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo sutartį su UAB 

"COWI Lietuva", kuria įpareigojo poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją 

UAB „COWI Lietuva” parengti AB "Vilniaus paukštynas" viščiukų broilerių 

auginimo Dusinėnų aikštelėje esančiose paukštidėse poveikio aplinkai vertinimo 

programą ir ataskaitą, ją derinti su poveikio aplinkai vertinimo subjektais, aptarti 

su visuomene ir pateikti svarstyti bei tvirtinti Aplinkos apsaugos agentūrai. 

Viščiukų broilerių auginimo AB "Vilniaus paukštynas" Dusinėnų aikštelėje 

esamose paukštidėse poveikio aplinkai vertinimo programa (toliau – PAV 

programa) parengta vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimais ir Poveikio aplinkai vertinimo 

programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, patvirtintais 2005 m. gruodžio 23 d. 

LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-636, atsižvelgiant į PŪV specifiką ir 

apimtis. 

PAV programos 1 skyriuje pateikta informacija apie PAV organizatorių ir rengėją, 

objekto pavadinimas, paskirtis ir terminai. 2-ajame programos skyriuje 

detalizuota informacija apie PŪV, aprašytos pagrindinės technologijos ir 

sprendimai. Šioje stadijoje informacija apie PŪV technologinius sprendimus yra 

preliminari ir gali būti tikslinama PAV ataskaitos rengimo metu. 3-iasis 

programos skyrius skirtas PŪV vietos ir jos gretimybių aprašymui, kuriame 

paanalizuota esama gamtinė-socialinė aplinka. 4-ajame programos skyriuje 

pateikta glausta PAV programa ir preliminarus PAV ataskaitos turinys. Po 

derinimo su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene, esant poreikiui, 

programa bus patikslinta ir papildyta bei panaudota rengiant PAV ataskaitą. 

Poveikio aplinkai vertinimo tikslai: 

› nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos 

ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, 

dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, 
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kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir 

materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių 

aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai; 

› sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį visuomenės 

sveikatai ir aplinkos komponentams arba šio poveikio išvengti; 

› nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį 

aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje. 

PAV programa derinama su PAV subjektais:  

› Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentu; 

› Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba; 

› Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriumi; 

› Vilniaus rajono savivaldybės administracija. 

PŪV PAV programą tvirtina atsakinga institucija: 

› Aplinkos apsaugos agentūra. 
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1 Bendrieji duomenys 

1.1 PŪV organizatorius (užsakovas) 

Kontaktinis asmuo: Andrius Vizbaras, aplinkosaugos specialistas 

Įmonės pavadinimas: AB "Vilniaus paukštynas" 

Adresas: Gamyklos g. 27, Rudaminos k., LT-13249 Vilniaus r. sav. 

El. paštas: a.vizbaras@kggroup.eu 

Tel.: +370 650 72272 

1.2 PŪV PAV programos rengėjas (vykdytojas) 

Kontaktiniai asmenys: Jurgita Murauskienė Aplinkosaugos departamento 

vadovė, tel. +370 650 58894, el. p. juja@cowi.lt; Milda Andriūnaitė  

Aplinkosaugos departamento specialistė, tel. +370 671 84579, el. p. 

miat@cowi.lt. 

Įmonės pavadinimas: UAB "COWI Lietuva"  

Adresas: Ukmergės g. 369A, 12142 Vilnius 

1.3 PŪV pavadinimas, paskirtis, įrengimo terminai 

PŪV pavadinimas: Viščiukų broilerių auginimas AB "Vilniaus paukštynas" 

Dusinėnų aikštelėje esančiose paukštidėse  

PŪV paskirtis: viščiukų (broilerių) auginimas  

Veiklos apimtys: iki 5 445 000 broilerių per metus 

Terminai: esamose paukštidėse viščiukus broilerius planuojama pradėti auginti 

2020–2021 metais; planuojama paukštidžių rekonstrukcijos darbų pradžia – 

2020 m., pabaiga – 2021 m., PŪV numatoma pradėti vykdyti iš karto baigus 

rekonstrukcijos darbus. 

Alternatyvios PŪV vietos: Nenumatomos  

Numatomas objekto eksploatacijos laikas: ne mažiau 50 metų  

mailto:a.vizbaras@kggroup.eu
mailto:krja@cowi.lt
mailto:miat@cowi.lt
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2 Informacija apie planuojamą ūkinę 

veiklą 

2.1 Esama padėtis 

Šiuo metu visose  AB "Vilniaus paukštynas" Dusinėnų aikštelėje esančiose 

paukštidėse (22 vnt.) auginami veisliniai paukščiai. Vienoje paukštidėje vienu 

metu laikomų paukščių skaičius – 9 320 vnt., 22 paukštidėse yra 205 040 vietų, 

o per metus išauginama 410 080 vnt. veislinių paukščių. Per metus paukštidės 

užpildomos du kartus, todėl laikoma, kad naudojama dviejų auginimo ciklų per 

metus schema, nors iš tiesų vienas auginimo ciklas trunka 10 mėn. (9 mėn. 

paukščiai auginami, 1 mėn. – profilaktinis laikotarpis, kurio metu atliekami 

paukštidžių valymo ir dezinfekavimo darbai). 

Ūkinė veikla vykdoma 15,0662 ha ploto žemės ūkio paskirties sklype, esančiame 

Užupio g. 2A, Dusinėnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav., kurio kadastrinis Nr. 

4177/0100:296 (Rudaminos k. v.). Į rytus nuo nagrinėjamo sklypo ribų plyti 

Dusinėnų miškas. Iš kitų pusių sklypą supa žemės ūkio paskirties (dirbama) 

žemė. Vakarinėje dalyje išsidėstę keli Dusinėnų k. namai. 

14,7622 ha teritorijos yra užstatyta, 0,3040 ha sudaro keliai. Pagrindiniai sklype 

šiuo metu esantys ir ūkinei veiklai naudojami pastatai ir statiniai: 

› 22 paukštidės; 

› administracinis pastatas; 

› 2 sandėliai; 

› laboratorija. 

Pagrindiniai technologiniai procesai: kraiko atvežimas, pašarų pristatymas, 

paukščių auginimas, kiaušinių surinkimas, transportavimas ir rūšiavimas, 

kiaušinių dezinfekavimas, kiaušinių sandėliavimas, taros sandėliavimas, 

paukštidžių valymas. 
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› Kraiko atvežimas. Kraikas, t. y. medžio drožlės (vidutinis tankis apie 200 

kg/m3), į paukštides atvežamas autotransportu ir „Bobcat“ tipo krautuvu 

paskirstomas į paukštides. Kraikas keičiamas kas 9 mėnesius. 

› Pašarų pristatymas. Pašarai į paukštides pristatomi spec. transportu ir 

iškraunami pneumotransporto sistemos pagalba į atskirus silosų bokštus, iš 

kurių kasdien išskirstomi į dienos bunkerius, esančius paukštidėse. 

› Paukščių auginimas. Veislinių paukščių pulką sudaro vištos ir gaidžiai, 

santykiu maždaug 10:1. Paukščiai auginami nuo 140 d. iki 400–420 d. 

amžiaus. Prasidedant naujam auginimo ciklui, į ūkinės veiklos teritoriją 

atvežamas 140 d. amžiaus paukščių prieaugis, kuris toliau auginamas 9 

mėn. Paukščiai į Dusinėnų padalinį atvežami iš AB "Vilniaus paukštynas" 

priklausančios Druskininkų fermos arba Darsūniškio padalinio. Prieš įkeliant 

veislinius paukščius į paukštides, jos dujinių šildytuvų pagalba įšildomos 

nuo +18 iki +20 °C temperatūros, kuri palaikoma per visą auginimo ciklą. 

Inkubavimui skirti kiaušiniai kiekvieną dieną išvežami į inkubacijos cechą, 

kur sandėliuojami šaldytuvuose ir laikomi ne ilgiau kaip 7 paras 15–20 ºC 

temperatūroje. Maistiniai – inkubavimui netinkami kiaušiniai kiekvieną dieną 

išvežami į kaušinių sandėlį, kur yra išrūšiuojami pagal maistinių kiaušinių 

standartus. Vėliau realizuojami į prekybos tinklus. Visi paukštidėse kritę ar 

sergantys paukščiai pašalinami per paukštidžių vartuose įrengtą varstomą 

angą bei dedami į rakinamus sandarius, apsaugotus nuo kenkėjų 

konteinerius (įrengtas rakinamas šaldiklis). Iš čia kritę paukščiai atiduodami 

į utilizacijos įmonę. Padalinyje taip pat auginamas veislinių paukščių 

pakaitinis prieaugis. Prieaugis užaugintas iki 126 dienų amžiaus perkeliamas 

į suaugusių paukščių paukštides, o nuo 170 dienų laikomi suaugusiais 

paukščiais, iš kurių gaminama produkcija – inkubaciniai ir maistiniai 

kiaušiniai.   

› Paukštidėse įrengta technologinė įranga:  

› Automatiniai lizdai su laktomis, skirti kiaušinių surinkimui. 

› Lovelinė lesinimo sistema – suaugusiems veisliniams paukščiams.  

› Nipelinės girdymo sistemos.  

› Ventiliacinė sistema. Oro padavimas į paukštides vykdomas per 

šonines langines, o ištraukimas per stoginius ventiliatorius. Vasarą 

numatytas kombinuotas vėdinimas – oras paduodamas per paukštidės 

išilginėse sienose įrengtas oro padavimo angas (žaliuzes), o 

ištraukiamas per paukštidės gale sienoje įrengtus sieninius 

ventiliatorius.  

› Apšvietimo sistema. 

› Šildytuvai. Šiuo metu kiekviena paukštidė šildomos dujiniais šildytuvais 

95 kW (po du kiekvienoje paukštidėje). Per metus sudeginama apie 

825 tūkst. Nm3 gamtinių dujų. Administracinių patalpų šildymui yra 

sumontuoti du gamtinėmis dujomis kūrenami buitiniai vandens šildymo 

katilai po 50 kW, kurie per metus sudegina po 12 994 Nm3 gamtinių 

dujų. 
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› Kiaušinių surinkimas, transportavimas ir rūšiavimas. Paukštidės pastato 

viduryje įrengti lizdai, iš jų kiaušiniai patenka į rūšiavimo patalpą iš kur 

nukreipiami ant transportavimo vėžimėlio (inkubaciniai kiaušiniai) arba į 

dėžes (maistiniai kiaušiniai), kurios statomos ant europaletės trimis 

aukštais ir gabenamo į kiaušinių laikymo sandėlį. 

› Paukštidžių valymas. Pasibaigus auginimo ciklui ir išvežus visus paukščius, 

vykdomas paukštidžių valymas ir dezinfekavimas. Pirmiausia iš paukštidžių 

pašalinamas kraikas. Iš paukštidžių kraikas išstumiamas kaušiniu krautuvu į 

surinkimo aikšteles, o iš jų – pakraunamas į specialias transporto priemones 

ir išvežamas į AB "Vilniaus paukštynas" priklausančią Rudaminos mėšlo 

perkrovimo aikštelę. Prieš dezinfekuojant, paukštidės yra plaunamos. 

Plovimo procesą sudaro mirkymas (patalpos aplaistomos vandeniu ir 

paliekamos parai laiko) ir plovimas naudojant aukšto slėgio plovimo 

sistemą. Tam, kad sklandžiai galima būtų plauti paukštides, kiekvienoje jų 

yra įrengti 3 vandens prisijungimo taškai (paukštidės pradžioje, jos viduryje 

ir pabaigoje). Paukštidžių patalpų plovimo nuotekos nekaupiamos, o 

išlaistomos ant sauso kraikinio mėšlo. Baigus plovimo procesą vykdoma 

paukštidžių dezinfekcija, kurią sudaro du etapai: 

› Šlapia dezinfekcija (paukštidės sienos, grindys, lubos, t. y. pilna 

paukštidės kvadratūra, padengiama spec. dezinfekavimo tirpalu); 

› Aerozolinė dezinfekcija.  

Paukštidžių paruošimo naujam auginimo ciklui trukmė apie 30 dienų arba 1 

mėn.  

Mėšlo ir srutų tvarkymas  

Visos paukščių auginimo metu susidarančios organinės trąšos (paukščių mėšlas 

ir paukštidžių plovimo nuotekos (srutos)) vėliau panaudojamos žemės ūkyje 

laukų tręšimui – pagal sutartis parduodamos ūkininkams. Nepriklausomai nuo 

agregatinio būvio, tiek kraikinis mėšlas, tiek srutos tvarkomos laikantis LR 

Aplinkos ministro ir LR Žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 

D1-367/3D-34 patvirtintu Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų 

aprašu.  

Šiuo metu mėšlas (kraikas) iš paukštidžių šalinamas vieną kartą per 10 

mėnesių, pasibaigus auginimo ciklui. Mėšlas paukštidėse surenkamas sausuoju 

būdu. Pakrovus mėšlą į transporto priemonės priekabą, ji uždengiama tentu kad 

išvengti dulkėjimo ir maksimaliai sumažinti kvapų patekimą į aplinką (remiantis 

Direktyvos 96/61/EB reikalavimais ir GPGB technologijomis). Mėšlas iš visų AB 

"Vilniaus paukštynas" padalinių transportuojamas į Rudaminos mėšlo perkrovimo 

aikštelę, iš kurios, laikantis veterinarijos ir saugos reikalavimų, perkraunamas į 

ūkininkų transportą. Tai daroma tam, kad iš svetimų ūkių atvykę transporto 

priemonės neįvežtų paukščiams pavojingų ligų. Mėšlas, perkrautas į ūkininkų 

transportą, yra uždengiamas ir išvežamas. 
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Dalis AB "Vilniaus paukštynas" susidarančių organinių trąšų yra fasuojama į 25 

kg svorio maišus ir parduodama smulkiems pirkėjams. Stambūs ūkininkai ar 

korporacijos turi mėšlo kaupimo įrenginius savo ūkiuose, todėl mėšlas perkamas 

ištisus metus. 

Srutų, susidariusių paukštidžių plovimo metu, paskleidimo laukuose būdas 

parenkamas priklausomai nuo ūkininkų, kurie jas superka, turimos technikos 

galimybių (barstytuvai arba lietinimo įranga). Dėl patogesnio transportavimo ir 

dėl to, kad dauguma ūkininkų turi barstytuvus, šiuo metu paukštidžių plovimo 

metu susidarančios srutos išlaistomos ant sauso kraikinio mėšlo. 

Atliekų tvarkymas 

Šiuo metu susidarančių atliekų kiekiai pateikti 2.1 lentelėje. 

2.1 lentelė Ūkinės veiklos metu susidarančios atliekos ir jų kiekiai 

Atliekų 

pavadinimas 

Kodas Pavojingumas Atliekų 

susidarymo 

šaltinis/procesas 

Kiekis, 

t/metus 

Tvarkymo būdas 

Plastikinės 

pakuotės atliekos 

15 01 

01 

Nepavojingos Pakuotė  4 Perduodama tvarkyti 

UAB "Žalvaris" 

Liuminescencinės 

lempos 

20 01 

21 

Pavojingos, 

H14 

Bendrovės 

patalpos 

0,3 UAB “Nemėžio 

komunalininkas” 

Mišrios 

komunalinės 

atliekos 

20 03 

01 

Nepavojingos Tvarkant 

patalpas, 

įmonės teritoriją 

210 UAB “Ecoservice” 

2.2 Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas  

Planuojama ūkinė veikla – viščiukų broilerių auginimas AB "Vilniaus paukštynas" 

Dusinėnų aikštelėje esančiose paukštidėse. Įgyvendinus PŪV AB „Vilniaus 

paukštynas“ Dusinėnų aikštelėje esančiose paukštidėse (22 vnt.) vietoje šiuo 

metu auginamų veislinių paukščių, bus auginami viščiukai broileriai. PŪV 

vykdymui numatoma rekonstruoti esamas 22 paukštides. Įgyvendinus PŪV 

maksimaliai kiekvienoje paukštidėje bus laikoma po 33 000 vnt. broilerių. Vienos 

partijos metu bus išauginama 726 000 vnt. broilerių, per metus (auginat 7,5 

ciklo) – 5 445 000 vnt. broilerių. 

Pakeitus paukščių auginimo technologiją ir vietoje veislinių paukščių pradėjus 

auginti broilerius, esamose paukštidėse bus sumontuotos naujos ir modernios 

lesinimo, girdymo, apšvietimo ir ventiliacijos sistemos. Atlikus minėtus 

pakeitimus ir įgyvendinus Viščiukų broilerių gerovės apsaugos taisyklių 

reikalavimus, esamose paukštidėse planuojama auginti iki 42 kg/m2 tankumo 

būrius (17–19 vnt./m2). 

Numatomi 7,5 auginimo ciklai per metus. Vieną ciklą sudaro 40 dienų paukščių 

auginimo ciklas ir 7 dienų profilaktinis laikotarpis, kuris apima paukštidžių 

valymo, plovimo ir dezinfekavimo darbus prieš naują auginimo ciklą. 

Pastatų išdėstymas pateikiamas sklypo plane, kuris pridedamas 2 priede 

"Grafiniai priedai". 
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2.2.1 Technologiniai procesai 

Viščiukų broilerių auginimas. 

Į PŪV teritoriją vienos dienos broilerių viščiukai bus atvežami specialiu 

transportu dėžutėse iš pasirinktos peryklos ir išskirstomi po paukštides. 

Kiekvienam auginimo ciklui bus atvežama 726 000 vienadienių viščiukų (po 33 

000 viščiukų vienoje paukštidėje). Paukštidžių grindys bus padengtos giliu sauso 

durpių kraiko (storis 5–7 cm) sluoksniu. Viščiukai broileriai bus auginami iki 6 

savaičių amžiaus (40–42 parų). Priimama, kad vidutinis broilerio gyvas svoris – 

2,6 kg, mirtingumas – iki 5 proc. 37–38 kiekvieno auginimo ciklo dienomis bus 

vykdomi "atgaudymai", t. y., sugaunami apie 2 kg svorio sveriantys didesnieji 

broileriai (vidutiniškai 20 proc. visų paukščių), likusieji auginami iki 40–42 d. 

amžiaus.  

Kiekvienoje paukštidėje paukščių girdymui bus įrengtos ir 5 eilėmis išdėstytos  

nipelinės girdyklos. Tokio tipo girdyklos stambiais lašais dozuoja vandenį ir 

neleidžia jam nutekėti ant kraiko. Tai leidžia kiek įmanoma sumažinti gamybinių 

nuotekų susidarymą, kraiko irimą ir dujų išsiskyrimą. Vanduo į nipelines 

girdyklas bus tiekiamas iš AB "Vilniaus paukštynas" Kalviškių aikštelėje esančio 

vandens gręžinio.  

Lesalai bus tiekiami iš AB „Kauno grūdai“ ir  atvežami specialiu transportu. Prie 

paukštidžių bus įrengtos 32 t tūrio lesalų talpyklos, iš kurių lesalai bus 

paduodami į lesinimo linijas, paukštidėse išdėstytas 4 eilėmis. Lesalą sudarys  

kombinuotieji pašarai (85 %) ir kviečiai (15 %). Lesalinės bus užpildomos vienu 

metu, tokiu būdu mažinant sukeliamą triukšmą ir dulkėjimą. Planuojamos įrengti 

lesinimo linijos, pasižymės minimaliu lesalų išbarstymu, tai padės išvengti 

išbyrėjusių pašarų sukeliamo gedimo proceso ir dujų išsiskyrimo.  

Paukštidžių šildymui bus naudojami dujiniai šildytuvai. Bus įrengta po 2 dujinius 

šildytuvus (galingumas po 120 kW) kiekvienoje paukštidėje. Dingus elektrai arba 

nukritus temperatūrai įsijungs garsinė signalizacija. Kiekvienoje paukštidėje 

planuojama įrengti mišrią vėdinimo sistemą: t. y. žiemos-pavasario-rudens 

periodu oras bus ištraukiamas per valdomus pastovaus greičio stoginius 

ventiliatorius, sumontuotus į kaminus, o šiltuoju metų laiku (vasarą) oras bus 

ištraukiamas per kaminuose sumontuotus ventiliatorius ir papildomai per 

galinėje sienoje įmontuotus didelio našumo ventiliatorius. Oro padavimo 

sklendės bus tolygiai išdėstytos šoninėse sienose. Vasaros periodu papildomai 

bus naudojamos priekinėje sienoje išdėstytos didelės oro padavimo sklendės. 

Kritę paukščiai bus laikomi specialiuose sandariuose konteineriuose, ir pagal 

sutartį atiduodami utilizacijai į UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija". 

Po kiekvieno auginimo ciklo paukštidėse numatomas apie savaitę trunkantis 

profilaktinis laikotarpis, kurio metu pašalinamas mėšlas, valomos lubos, sienos, 

grindys, valoma lesinimo ir girdymo įranga. Paukštidžių valymo/paruošimo darbų 

vykdymo schema tokia: 

1 diena. Išvežus paukščius, mėšlas pastatuose minitraktoriumi „Bobcat" bus 

stumiamas į krūvas, autokrautuvu pakraunamas į traktoriaus „MTZ-82" priekabą 
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arba į kita autotransportą ir išvežamas į Rudaminos perkrovimo aikštelę. 

Iššluojami mėšlo likučiai.  

2 diena. Patalpų, įrenginių paviršiai, aparatūra, ventiliacijos kanalai mechaniškai 

bus išvalomi bei nuplaunami aukšto slėgio plovimo įrenginiu vandeniu, nes purvo 

dalelės, riebalų bei baltymų likučiai sumažina dezinfekcijos priemonių 

efektyvumą. Patalpos džiovinamos. 

3 diena. Atliekama patalpų bei įrengimų profilaktinė dezinfekcija, plaunama 

aukšto slėgio plovimo įrenginiu Multicid tirpalu. Patalpos nusausinamos. 

4 diena. Antra dezinfekcija atliekama plaunant visus paukštides paviršius aukšto 

slėgio plovimo įrenginiu su AntiVirus (Multicid) tirpalu. Patalpos džiovinamos. 

5 diena. Paukštidėje pakreikiami sausi švarūs pakratai, sumontuojami šildymo, 

lesinimo bei girdymo įrengimai. Atliekama dūminė dezinfekcija dūminimo 

įrenginiu „Plus Fog", panaudojant AntiVirus (Multicide) dezinfektantus. 

6 diena. Paukštide išvėdinama, pašildoma iki 32°C. Baigiami paruošiamieji 

darbai prieš viščiukų atvežimą. 

2.2 lentelė Pagrindiniai gamybos rodikliai, atsižvelgiant į alternatyvą 

 Matavimo 
vienetai 

0 alternatyva: esama 
situacija 

(2 auginimo ciklai per 
metus, veisliniai 

paukščiai) 

I alternatyva 

(7,5 auginimo ciklų per 
metus, mėsiniai 

viščiukai (broileriai)) 

Paukštidžių skaičius Vnt. 22 22 

Auginimo ciklo trukmė dienos 290–310  47–49  

Paukščių auginimo trukmė cikle dienos 260–280  40–42  

Paukštidžių paruošimo trukmė 
(profilaktinis laikotarpis) 

dienos 30 7 

Paukščių skaičius vienoje 
paukštidėje 

vnt. 9 320 33 000 

Išauginama paukščių per ciklą vnt. 205 040 726 000 

Išauginama paukščių per metus vnt.  410 080 5 445 000 

Lesalų sunaudojimas per ciklą t 47 700 1 932 

Lesalų sunaudojimas per metus t 95 400 14 493 

Kraiko sunaudojimas per metus t 10 500 medžio drožlių 1094 durpių 

Mėšlo susidarymas per metus t 2131 5940 

Vandens sunaudojimas paukščių 
girdymui per ciklą 

m3 102 320 5132 

Vandens sunaudojimas paukščių 
girdymui per metus 

m3 204 640  38 490,5 
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2.2.2 Mėšlo tvarkymas  

Pasibaigus kiekvienam broilerių auginimo ciklui (po 40–42 dienų nuo viščiukų 

atvežimo), mėšlas paukštidėse minitraktoriumi "Bobcat" bus sustumiamas į 

krūvas, autokrautuvu pakraunamas į traktoriaus "MTZ-82" priekabą, arba kitą 

transporto priemonę, ir išvežamas perkrovimui į Rudaminos mėšlo perkrovimo 

aikštelę, kurioje bus sumaišomas su nuotekų valymo dumblu ir kaip organinė 

trąša parduodamas ūkininkams. Kalviškių aikštelėje mėšlas nebus kaupiamas 

ir/ar laikomas. Vėliau, papildomai įdiegus biosaugos priemones, numatoma, kad 

mėšlas nebebus perkraunamas, o ūkininkai galės atvykti jo pasiimti tiesiai iš 

paukštidžių. 

2.2.3 Energijos išteklių naudojimas ir/arba gamyba 

Šiuo metu administracinio pastato bei paukštidžių apšvietimui ir įvairių 

technologinių įrenginių reikmėms sunaudojama apie 1070 MWh elektros 

energijos per metus. Numatoma, kad įgyvendinus PŪV sunaudojamas elektros 

energijos kiekis nepasikeis.  

Tiek šiuo metu, tiek auginant broilerius, paukštidės bus šildomos dujiniais 

šildytuvais (po du kiekvienoje paukštidėje). Šiuo metu eksploatuojami 95 kW 

galingumo generatoriai, ateityje, pradėjus vykdyti PŪV, bus pakeisti 

galingesniais – 120 kW galingumo – generatoriais. Administracinių patalpų 

šildymui ir toliau bus naudojami esami, du gamtinėmis dujomis kūrenami, 

buitiniai vandens šildymo katilai. 

Gamtines dujas AB "Vilniaus paukštynas" perka pagal galiojančią sutartį su UAB 

"Lietuvos dujų tiekimas".  

2.2.4 Nuotekų tvarkymas 

Pradėjus auginti broilerius ir naudoti 7,5 ciklų/metus auginimo schemą, 

padaugės paukštidžių plovimo ciklų bei jų metu susidarančių nuotekų. Jų 

surinkimui planuojama įrengti 11 vnt. (po vieną 2 paukštidėms) 10–15 m3 talpų. 

Talpose surinktos nuotekos (srutos) bus išsiurbiamos ir panaudojamos kaip 

organinės trąšos žemės ūkyje. Atsižvelgiant į ūkininkų tręšimui naudojamą 

techniką, srutos bus perduodamos skystos, arba išlaistomos ant kraikinio mėšlo, 

ir atiduodamos tręšimui kaip tiršta frakcija. Įmonė savo laukų netręš, visos 

organinės trąšos bus parduodamos pagal sutartis.  

Atsiradus laikiniems mėšlo ir srutų realizacijos sutrikimams, šaltuoju metų 

periodu, 6 mėnesių mėšlo ir srutų kiekis bus kaupiamas AB "Vilniaus 

paukštynas" Šalčininkėlių k. Šalčininkų r. esančioje mėšlidėje. 

Dusinėnų padalinyje lietaus vanduo nuo paukštidžių stogų nubėga ir infiltruojasi 

į tarp pastatų esančias vejas, be sąlyčio su važiuojamąja dalimi. Aikštelės 

teritorija bus prižiūrima ir valoma, bus važinėjama techniškai tvarkingu 

transportu, todėl net ant kietų dangų susidariusios lietaus nuotekos nebus 

užterštos kenksmingomis medžiagomis, ir atitiks užterštumo reikalavimus, 

reglamentuotus Paviršinių vandenų reglamente, todėl joms bus leidžiama 

infiltruotis į gruntą žaliosiose teritorijos zonose. 
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Buitinės nuotekos bus valomos vietiniuose valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į 

Rudaminos upę. PŪV veikloje panaudotas vanduo bus išvalomas iki Paviršinių 

vandenų reglamente nustatytų užterštumo verčių, taikomų nuotekoms, 

išleidžiamoms į paviršinius vandens telkinius. 

2.2.5 Atliekų susidarymas ir numatomi tvarkymo būdai 

PŪV metu susidarysiančių atliekų kiekiai ir tvarkymo būdai pateikti 2.3 lentelėje.  

2.3 lentelė PŪV metu susidarysiančios atliekos ir jų kiekiai 

Atliekų 

pavadinimas 

Kodas Pavojingumas Atliekų 

susidarymo 

šaltinis/procesas 

Kiekis, 

t/metus 

Tvarkymo būdas 

Popieriaus – 

kartono atliekos 

20 01 

01 

Nepavojingos Pakuotė  8 Perduodama tvarkyti 

UAB "Žalvaris" 

Liuminescencinės 

lempos 

20 01 

21 

Pavojingos, 

H14 

Bendrovės 

patalpos 

0,3 UAB “Nemėžio 

komunalininkas” 

Mišrios 

komunalinės 

atliekos 

20 03 

01 

Nepavojingos Tvarkant 

patalpas, 

įmonės teritoriją 

210 UAB “Ecoservice” 

 

Vykstant paukštidžių rekonstrukcijos darbams susidarys gali susidaryti statybinių 

atliekų, kurios bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių 

atliekų tvarkymo taisyklėmis. 
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3 Informacija apie planuojamos ūkinės 

veiklos vietą ir jos gretimybes 

3.1 Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

Ūkinė veikla planuojama 15,0662 ha ploto žemės ūkio paskirties sklype, 

esančiame Užupio g. 2A, Dusinėnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav., kurio 

kadastrinis Nr. 4177/0100:296 (Rudaminos k. v.). 14,7622 ha teritorijos yra 

užstatyta, 0,3040 ha sudaro keliai.  

Į rytus nuo nagrinėjamo sklypo ribų plyti Dusinėnų miškas (Vilniaus miškų 

urėdijos Juodšilių girininkija). Iš kitų pusių sklypą supa žemės ūkio paskirties 

(dirbama) žemė. Vakarinėje dalyje išsidėstę keli Dusinėnų k. namai. (PŪV vietos 

situacinė schema pateikta 2 priede "Grafiniai priedai"). 

3.2 Ūkinės veiklos teritorijos naudojimo 
reglamentas 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma žemės sklype Kad. Nr. 4177/0100:296 

(plotas – 15,0662 ha, paskirtis – žemės ūkio). Žemės sklypas nuosavybės teise 

priklauso Lietuvos Respublikai, AB "Vilniaus paukštynas" sklypu naudojasi 2000-

10-27 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 11 pagrindu. Visi sklype 

esantys pastatai nuosavybės teise priklauso AB "Vilniaus paukštynas" 

(nekilnojamojo turto registro išrašas pridedamas 2 priede "Dokumentai"). 

Sklypui nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos:  

› VI. Elektros linijų apsaugos zonos; 

› I. Ryšių linijų apsaugos zonos. 
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3.3 Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos 
atitikimas strateginio ir teritorijų planavimo 
sprendiniams 

Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, kuris buvo 

patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. 

sprendimu Nr. T3-323, nagrinėjamas sklypas patenka į vyraujančios kitos 

paskirties žemės teritorija, įtakota Vilniaus miesto aglomeracinio proceso (U). 

Bendrojo plano sprendiniai buvo parengti 10 metų laikotarpiui, savivaldybės 

tarybos sprendimu jų galiojimas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 4 metams 

(žr. 3.1 pav.). 

Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo 

plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 

metų gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, nagrinėjamas sklypas 

patenka į U2 – planuojamų gamybos ir sandėlių – urbanistinių teritorijų 

kraštovaizdžio tvarkymo zonai (žr. 3.2 pav.).  

Remiantis parengtu Vilniaus rajono savivaldybės dalies ("U" žemės naudojimo 

funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir 

Zujūnų seniūnijoje) bendruoju planu, kurio baigiamojo etapo stadijų užbaigimas 

patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 

balandžio 4 d. įsakymu Nr. A27(1)-798, PŪV sklypas dalis priskirtas pramonės ir 

sandėliavimo teritorijoms, (žr. 3.3 pav.).   

PŪV neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams. 
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3.1 pav. Ištrauka iš Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos 
reglamentų brėžinio 
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3.2 pav. Ištrauka iš Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano sprendinių 
brėžinio 
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3.3 pav. Ištrauka iš Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies ("U" žemės naudojimo funkcinės zonos 
Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijoje) bendrojo plano teritorijų 
vystymo funkcinio zonavimo brėžinys 

3.4 Artimiausios urbanizuotos teritorijos 

Artimiausia planuojamai ūkinei veiklai apgyvendinta teritorija – Dusinėnų kaimas 

(404 gyventojai, 2011 metų surašymo duomenimis). Artimiausia gyvenamoji 

sodyba nutolusi apie 75 m atstumu į vakarus nuo PŪV sklypo ribos (žr. situacinę 

schemą, pateiktą 2 priede "Grafiniai priedai").  

Artimiausios gydymo įstaigos: 

› viename pastate įsikūrusios Juodšilių ambulatorija ir palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė, esančios šv. Uršulės g. 25, Juodšiliuose, nuo PŪV sklypo 

ribų nutolusios 1,7 km atstumu į šiaurės vakarus.  

› Rudaminos ambulatorija, Taikos g. 10, Rudamina, nuo PŪV sklypo ribų 

nutolusi 3,6 km atstumu į šiaurės rytus. 

Artimiausia mokymosi įstaigos: 

› Juodšilių "Šilo" gimnazija, nuo PŪV sklypo ribų nutolusi per 0,93 km į 

šiaurės vakarus. 

› Valčiūnų darželis, nuo PŪV sklypo ribų nutolęs 0,985 km į pietvakarius; 
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› Juodšilių Šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija nuo PŪV sklypo ribų nutolusi 

per 1,485 km į šiaurės vakarus. 

3.5 Žemės gelmės ir dirvožemis  

Naudingų iškasenų telkiniai. Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos 

duomenimis, naudingųjų iškasenų telkinių šalia PŪV sklypo ir aplinkinėse 

teritorijose 3,9 km spinduliu nėra.  

Artimiausias naudingųjų iškasenų telkinys – eksploatuojamas Pagirių–Kaišialakių 

smėlio ir žvyro telkinys/karjeras (identifikacinis Nr. 771), nuo PŪV sklypo ribų 

nutolęs per 3,9 km į pietvakarius.  

Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos. Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos 

parengtais kvartero geologinių pjūvių žemėlapiais, kvartero nuogulų bendras 

storis PŪV supančiose teritorijose (artimiausi gręžiniai, kuriuose buvo darytas 

pjūvis – Raistelių kaime, nutolusiame nuo PŪV sklypo ribų apie 4,5 km į šiaurės 

vakarus, Rudaminoje, nutolusioje apie 4 km į šiaurės rytus, ir Totorinės kaime, 

nutolusiame per 2 km į rytus) kinta nuo 100 iki 150 m. Remiantis Lietuvos 

Geologijos tarnybos duomenimis, šių darinių storymėje vyrauja Baltijos 

fliuvioglacialinės nuogulos (f III nm3), sudarytos iš įvairios litologijos smėlių ir 

priesmėlių.  

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos interaktyviais žemėlapiais, 

nagrinėjamoje vietoje, kur planuojama vykdyti ūkinę veiklą ir jos apylinkėse po 

kvartero nuogulomis slūgso prekvartero darinių storymė, kurią daugiausiai 

sudaro smėlingos kreidos, mergelio, smėlio ir aleurito sluoksniai.  

Esant būtinybei nustatyti tikslias nagrinėjamos PŪV teritorijos geologines – 

hidrogeologines sąlygas ir esamą požeminių žemės sluoksnių sudėtį bei būklę, 

rengiant PAV ataskaitą bus atlikti nagrinėjamo sklypo inžineriniai geologiniai 

tyrimai.Ūkinei teritorijai artimiausios eksploatuojamos požeminio vandens 

vandenvietės yra: 

› Vandenvietė Nr. 4353 (eksploatuojamas gėlas geriamasis vanduo), esanti 

AB "Vilniaus paukštynas" Kalviškių aikštelės sklypo rytiniame pakraštyje 

(Kalviškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.); geologinis indeksas agIII-

IIgr-md; nuo PŪV sklypo ribų nutolusi 1,31 km atstumu į šiaurės rytus; 

› Vandenvietė Nr. 3782 (eksploatuojamas gėlas geriamasis vanduo), esanti 

Juodšilių kaime, Juodšilių seniūnijoje, Vilniaus r. sav.; geologinis indeksas 

agIIdn-dz; nuo PŪV sklypo ribų nutolusi 1,744 km atstumu į šiaurės 

vakarus; 

› Vandenvietė Nr. 3788 (eksploatuojamas gėlas geriamasis vanduo), esanti 

Valčiūnų Gelež-lio g. Juodšilių seniūnijoje, Vilniaus r. sav.; geologinis 

indeksas agIIžm-dn; nuo PŪV sklypo ribų nutolusi 1,529 km atstumu į 

pietvakarius; 
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› Vandenvietė Nr. 3712 (eksploatuojamas gėlas geriamasis vanduo), esanti 

Valčiūnų kaime, Juodšilių seniūnijoje, Vilniaus r. sav.; geologinis indeksas 

agIIžm-dn; nuo PŪV sklypo ribų nutolusi 1,567 km atstumu į pietvakarius; 

› Vandenvietė Nr. 4321 (eksploatuojamas gėlas geriamasis vanduo), esanti 

AB "Vilniaus paukštynas" Rudaminos padalinio teritorijoje (Rudaminos k., 

Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.); geologinis indeksas agIIžm-dn; nuo PŪV 

sklypo ribų nutolusi 3,821 km atstumu į šiaurės rytus. 

Sklypas, kuriame bus vykdoma veikla, patenka į Vilniaus Pagirių vandenvietės 

Nr. 148 (eksploatuojamas gėlas geriamasis vanduo), esančios Pagirių k., Pagirių 

sen., Vilniaus r. sav. geologinis indeksas agII-Ižm-dn; PR2; apsaugos zonos 

projekto 3B juostą. Vilniaus Pagirių vandenvietė priskiriama II gr. Vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu 

Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (Žin.,1992, Nr. 

22-652; 2011, Nr. 89-4249) 942. punktu, II grupės vandenviečių 3B juostoje 

veiklos apribojimai netaikomi. Arčiausiai PŪV vietos esančios vandenvietės ir jų 

apsaugos zonos pateiktos 3.4 pav. 

 

3.4 pav. PŪV vieta vandenviečių ir jų apsaugos zonų atžvilgiu 

Dirvožemis. Remiantis Lietuvos dirvožemių tipologiniu rajonavimu (Lietuvos 

dirvožemių klasifikacija (LTDK-99)), Vilniaus rajonui būdingi išplautžemių 
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(Luvisols) tipo dirvožemiai. Išplautžemiai formuojasi esant išplaunamajam 

rėžimui ir sezoniniam įšalui, vyraujant išdumblėjimo (išmolėjimo) procesui. 

Juose vyksta nesuardytų molio dalelių migracija iš eliuvinės profilio dalies į 

iliuvinę. Jie formuojasi priemolingose giliai karbonatingose nuogulose. Tai gerai 

išvystytą profilį turintys, vieni iš Lietuvos teritorijos gamtinėms sąlygoms 

būdingiausių dirvožemių. Išplautžemiams būdinga: 

› Ryški profilio diferenciacija į eliuvinę ir iliuvinę dalis, bei El (eliuvinio) 

horizonto su Bt (iliuvinio, kuriame kaupiasi iš eliuvinės profilio dalies 

išnestos molio dalelės) horizonto intarpais formavimasis; 

› Chemiškai nesuardyto fizinio molio, dumblo ir oksidų išplovimas iš eliuvinio 

horizonto ir kaupimasis iliuviniame; 

› pH – vidutiniškai rūgšti, giliau, esant karbonatams – neutrali ar šarmiška; 

› Išplautžemių sorbciniame komplekse vyrauja Ca++ ir Mg++ katijonai; 

› Pasižymi nepalankiomis fizinėmis savybėmis – prasta struktūra (grumstiška, 

plokštiška, prizmiška), glūdus iliuvinis horizontas. 

Be išvardintų savybių, Vilniaus rajono dirvožemiai nepasižymi dideliu 

humusingumu – didžioji jų dalis (apie 70,9 %) yra labai mažo ir mažo 

humusingumo, taigi tai dirvožemiai, kurie nėra itin tinkami auginti įvairioms 

žemės ūkio kultūroms.  

Vilniaus rajone dirvožemiai nėra derlingi, jų našumo balas vidutiniškai siekia 

36,2 balo, o PŪV sklype – tik 28,5.  

3.6 Kraštovaizdis, gamtinis karkasas, vietovės 
reljefas 

3.6.1 Informacija apie kraštovaizdį 

Kraštovaizdžio sąvoka yra daugiareikšmė, apimanti visą šalies erdvę – miestus ir 

kaimus, miškus, vandenis, laukus, išskirtines ir utilitarias, apleistas teritorijas. 

Apibendrintai kraštovaizdis suprantamas kaip gamtinių veiksnių ir žmogaus 

ūkinės veiklos sukurtas mozaikiškas teritorinis ir erdvinis vietovės darinys, o jo 

vizualinę struktūrą nulemia trys formuojantys veiksniai: vertikalioji sąskaida, 

horizontalioji sąskaida bei dominantiškumas. 

Lietuvoje išskiriami 5 pagrindiniai kraštovaizdžio tipai: gamtinis (natūralus arba 

subnatūralus), kaimiškasis (antropogeninis, agrarinis), miestiškasis 

(antropogeninis, urbanizuotas), kultūrinis ir funkcinis. Lietuvoje vyrauja 

kaimiškojo tipo kraštovaizdis (užima apie 75 % šalies teritorijos). Didesni 

gamtinio kraštovaizdžio arealai išlikę šalies rytinėje ir pietrytinėje dalyje, 

vakarinėje Žemaičių aukštumos dalyje, stambiųjų deltų zonose ir neviršija 15% 

Lietuvos teritorijos. Apie 10 % užima sparčiai besiplečiantis miestiškas, 

urbanizuotas kraštovaizdis. 
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Nagrinėjama vieta, kurioje planuojama vykdyti veiklą, priskirtina kaimiškojo 

kraštovaizdžio tipui – tai dėl gamtinių procesų ir žmonių veiklos sąveikos 

susiformavęs ir svarbiausius gamtinės struktūros bruožus išsaugojęs 

kraštovaizdis (žemės ūkio naudmenos, ekstensyviai užstatyti kaimai).  

Remiantis Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir 

jos tipų identifikavimo studija, nagrinėjamos ūkinės veiklos teritorija pagal 

bendrojo kraštovaizdžio pobūdį priskiriama banguotų smėlingų lygumų 

kraštovaizdžio tipo teritorijoms, kuriose vyraujantys medynai – pušys. 

Teritorijoje vyrauja miškingas, mažai urbanizuotas krašrovaizdis, kuriam 

būdingas etnokultūriškumas. 

Pagal Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos 

tipų identifikavimo studiją, PŪV teritorija priklauso V0H1-b pamatiniam 

vizualinės struktūros tipui, kuriam būdinga neišreikšta vertikalioji sąskaida 

(lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais) ir vyraujančios pusiau 

uždaros, iš dalies peržvelgiamos erdvės. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje 

išreikšti tik horizontalieji dominantai.  

Santykinai stabilios formos gyvieji organizmai kraštovaizdyje išsidėsto tam 

tikromis kombinacijomis, sukurdami kraštovaizdžio biogeninės morfostruktūros 

kompleksų – biomorfotopų, apibūdinamų tam tikra vertikalia ir horizontalia 

struktūrine biotos erdvine organizacija – mozaiką. Pagal Lietuvos Respublikos 

kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studiją, 

nagrinėjamos ūkinės veiklos teritorijai būdinga mozaikinė stambioji horizontalioji 

biomorfotopų struktūra, vidutinio kontrastingumo pereinamojo aukščio 

vyraujanti agrokompleksų ir/arba pelkių (miškų plotai < 500 ha) vertikalioji 

biomorfotopų struktūra, kaimų agrarinis plotinės technogenizacijos tipas su 

1,001 – 1,500 km/kv. km infrastruktūros tinklo tankumu, didelio buferiškumo 

geocheminė toposistema ir išsklaidančios migracinės struktūros tipu. 
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Vyraujantys medynai 

 

 

3.5 pav. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros 
įvairovės ir jos tipų identifikavimo studijos 

3.6.2 Informacija apie gamtinį karkasą 

Gamtinis karkasas – tai vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų 

tinklas, jungiantis gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas – rezervatus, 

draustinius, valstybinius parkus, atkuriamuosius ir genetinius sklypus, 

ekologines apsaugos zonas bei kitas ekologiškai svarbias vandenų, miškų, žemės 

ūkio, kitos paskirties teritorijas. Remiantis Aplinkos apsaugos įstatymo 12 str. 

PŪV vieta 
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bei Saugomų teritorijų įstatymo 21 ir 22 str. nuostatomis, visas šalies gamtinis 

karkasas nėra išskirtas į atskirą saugomų teritorijų kategoriją, t. y. tas 

saugomas teritorijas, kurios Lietuvoje registruojamos saugomų teritorijų 

valstybės kadastre. Šiose teritorijose ūkinę veiklą reglamentuoja atitinkami 

Saugomų teritorijų ir kiti įstatymai bei Gamtinio karkaso nuostatai (Žin., 2007, 

Nr. 22-858; TAR, 2014, Nr. 2014-00264).   

Pagal geosistemų, kurios atlieka ekokompensacines funkcijas, dydį ir svarbą 

gamtinio karkaso struktūrinės dalys skirstomos į europinės, nacionalinės, 

regioninės ir vietinės reikšmės. Pagal natūralumo laipsnį ir gebėjimą atlikti 

ekologinio kompensavimo funkcijas, teritorijų planavimo dokumentuose 

išskiriamos patikimo, riboto ir silpno geoekologinio potencialo gamtinio karkaso 

teritorijos.  

Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, kuris buvo 

patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. 

sprendimu Nr. T3-323, nagrinėjamas sklypas nepatenka į gamtinio karkaso 

teritoriją ir jam pagal Gamtinio karkaso nuostatus (TAR, 2014, Nr. 2014-00264), 

nėra privaloma atlikti poveikio gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei 

vertinimo procedūrų, numatyti priemonių antropogeniniam poveikiui 

kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti ar 

atkurti. 

3.6.3 Informacija apie vietovės reljefą 

Geomorfologinio Lietuvos rajonavimo požiūriu nagrinėjama teritorijoje vyrauja 

holoceno ir vėlyvojo ledynmečio reljefas, fliuvioglacialinių (senųjų) terasų 

lygumos. Nagrinėjama vieta įsikūrusi Baltijos aukštumose, Pietryčių lygumos 

fiziniame – geografiniame rajone. Jam būdingi 4 paviršiaus ruožai: žvirgždinga 

banguota zandrinė lyguma, plokščias smėlingas senslėnis, žemyninės kopos ir 

limnoglacialinė lyguma. Nagrinėjamai vietovei būdingas lygus reljefas. Žemės 

paviršiaus altitudė ūkinės veiklos sklypo teritorijoje svyruoja nuo 151 m iki 152 

m virš jūros lygio. 

3.7 Hidrografinis tinklas 

Arčiausiai PŪV sklypo esantys paviršinio vandens telkiniai (žr. 3.6 pav.): 

› Rudaminos upė, tekanti už 140 m į šiaurės vakarus nuo PŪV sklypo ribos 

(Vokės dešinysis intakas, Nemuno baseinas, Neries mažųjų intakų (su 

Nerimi) upių pabaseinis); 

› Nemėža – dešinysis Rudaminos upės intakas, įtekantis į Rudaminos upę 780 

m atstumu nuo šiaurės rytinės sklypo ribos; 

›  R-2 – dešinysis Rudaminos upės intakas, įtekantis į Rudaminos upę 780 m 

atstumu nuo šiaurės rytinės sklypo ribos. 

PŪV teritorija nepatenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ir 

pakrantės apsaugos juostas. PŪV vieta nutolusi 50 m nuo Rudaminos upės 

pakrantės apsaugos juostos. 
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Ežerų ir tvenkinių 2,4 km spinduliu aplink PŪV sklypą nėra. Artimiausias 

tvenkinys, įtrauktas į LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą – Juodšilių tvenkinys – 

nuo PŪV sklypo ribų nutolęs per 2,4 km į šiaurės vakarus. 

 

 Paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta 

 Paviršinio vandens telkinio apsaugos zona 

3.6 pav. PŪV teritorijos padėtis vandens telkinių atžvilgiu (https://uetk.am.lt/portal/) 

3.8 Saugomos teritorijos 

Planuojamos ūkinės veiklos sklypas neturi saugomos teritorijos statuso ir 

nepatenka į Natura 2000 tinklo teritorijas.  

Artimiausios saugomos teritorijos: 

› Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinis draustinis (0210200000043) nuo 

PŪV vietos nutolęs 4,8 km į šiaurės vakarus; įsteigtas, siekiant išsaugoti 

Vokės fluvioglacialinio senslėnio šlaitinę juostą; 

› Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis (0230100000053) nuo 

PŪV vietos nutolęs 7,4 km į šiaurę; įsteigtas, siekiant išsaugoti Neries 

paslėnio zonoje esantį erozinį kalvyną, gausias retųjų augalų – tamsialapio 

skiautalūpio, žaliosios plateivės, dirvinio česnako – augimvietes; kultūros ir 

istorijos objektus; 
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› Pavilnių regioninis parkas (0700000000028) ir Ribiškių kraštovaizdžio 

draustinis (0230100000136) nuo PŪV vietos nutolę 9,0 km į šiaurę. 

Remiantis Aplinkos ministro 2009 balandžio mėn. 22 d. įsakymu Nr. D1–210 

(Žin., 2009, Nr. 135–5903) „Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių 

apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos 

Komisijai“, artimiausios Natura 2000 tinklo teritorijos: 

› Šveicarijos miškas (1000000000049) nuo PŪV vietos nutolęs 8,8 km į 

rytus; priskyrimo Natura 2000 buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms 

(BAST) tikslas – Melvenynų, Aukštųjų eutrofinių žolynų, Šienaujamų 

mezofitų pievų, Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, Šarmingų 

žemapelkių, Plačialapių ir mišrių miškų, Žolių turtingų eglynų, Pelkėtų 

lapuočių miškų, Pelkinių miškų, Aliuvinių miškų, Šiaurinio auksinuko 

(Lycaena helle) ir Didžiojo auksinuko (Lycaena dispar) buveinių apsaugai; 

› Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelis (1000000000002) nuo PŪV vietos 

nutolęs 8,4 km į šiaurės vakarus; priskyrimo Natura 2000 buveinių 

apsaugai svarbioms teritorijoms (BAST) tikslas – kūdrinio pelėausio (Myotis 

dasycneme) buveinių apsauga. 

       3.7 pav. PŪV teritorijos padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu (https://stk.am.lt/portal/) 

Apsaugos zona ir pakrantės apsaugos juosta. PŪV teritorija nepatenka į 

paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas. PŪV 

vieta nutolusi 50 m nuo Rudaminos upės pakrantės apsaugos juostos. 

Sklypas patenka į Aerodromų apsaugos zoną D, kurioje, remiantis 1992 m. 

gegužės 12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 343 patvirtintomis "Specialiosiomis 

žemės ir miško naudojimo sąlygomis" ir vėlesniais jų pakeitimais, draudžiama 

"statyti ir rekonstruoti statinius ir įrengti įrenginius, kurių aukštis aerodromo 

žemiausio KTT slenksčio altitudės atžvilgiu yra 45 metrai ir didesnis". Kadangi 
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PŪV sklype šiuo metu yra ir planuojami statyti mažaaukščiai pastatai, tai 

neprieštarauja draudimams, galiojantiems aerodromų D apsaugos zonai. 

3.9 Biotopai ir biologinė įvairovė 

PŪV sklypo rytuose plyti Dusinėnų miškas (Vilniaus miškų urėdijos Juodšilių 

girininkija). Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio 

specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2014 metų gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, 

Dusinėnų miškas priskiriamas rekreacinių miškų zonai, nedidelė dalis ekosistemų 

apsaugos miškų zonai (žr. 3.2 pav.) 

Remiantis 2017 m. gegužės 2 d. suformuotu išrašu iš Saugomų rūšių 

informacines sistemos Nr. SRIS-2017-12812849 (pridedama 1 priede 

"Dokumentai"), artimiausia saugomų gyvūnų radavietė – skiauterėtojo tritono 

(Triturus cristatus) nuo PŪV vietos nutolusi 1,5 km į šiaurės vakarus. 

 

3.8 pav. Artimiausios esančios saugomos rūšys 

3.10 Nekilnojamosios kultūros vertybės 

Nagrinėjamame sklype, kuriame planuojama ūkinė veikla nėra kultūros paveldo 

objektų. Remiantis Kultūros paveldo departamento duomenimis, artimiausi 

nagrinėjamai teritorijai kultūros paveldo objektai: 
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› Dusinėnų pilkapynas (kodas 16474) – nuo PŪV sklypo ribų nutolęs 0,516 

km į rytus; 

› Dusinėnų pilkapynas II (kodas 5665) – nuo PŪV sklypo ribų nutolęs 1,02 

km į rytus; 

› Juodšilių pilkapynas (kodas 16522) – nuo PŪV sklypo ribų nutolęs 1,7 km į 

pietvakarius. 
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4 PAV ataskaitos rengimo nuostatos, 

apimtis ir turinys 

4.1 PŪV poveikio aplinkai vertinimo nuostatos 

› PŪV poveikio aplinkai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis vertinimo 

proceso laikotarpiu galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

įstatymų ir normatyvinių aktų, standartų, projektavimo taisyklių, 

rekomendacijų bei metodikų reikalavimais. Pagrindinis jų – PAV įstatymas 

bei su juo susiję poįstatyminiai teisės aktai, kuriais reglamentuota PAV 

proceso eiga, parengtų dokumentų (PAV programos ir PAV bei PVSV 

ataskaitų) viešinimas bei derinimas su vertinimo subjektais. 

› Poveikio aplinkai vertinimo metu bus įvertintas ir palygintas svarstomų 

alternatyvų – nulinės ir I alternatyvos , poveikis aplinkai. (plačiau apie 

alternatyvas žr. poskyryje 4.5.2).   

› Vertinimo metu nustačius nepriimtiną PŪV poveikį aplinkai bus siūlomos ir 

vertinamos neigiamą poveikį aplinkai mažinančios priemonės.   

4.2 Poveikio aplinkai vertinimo metodai 

PAV proceso metu taikomi metodai apims: 

› Duomenų apie planuojamą ūkinę veiklą bei jos vietą, gautų iš pirminių ir 

antrinių šaltinių, analizė; renkant ir analizuojant esamos situacijos 

duomenis, PAV rengėjas konsultuosis su atitinkamomis susijusiomis 

valstybės institucijomis, PŪV organizatoriumi. 

› Statistinių duomenų analizė;  

› Informacijos, susijusios su paukštininkystės ūkių daromu poveikiu aplinkos 

komponentams, analizė, remiantis LR galiojančiais teisės aktais ir kitais 

normatyviniais dokumentais, ES šalių leidiniais, ten pateiktomis 

metodikomis ir rekomendacijomis, duomenų bazėmis, moksliniais 

straipsniais, tyrimais ir kt.; 
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› Oro taršos ir kvapų įvertinimui bus naudojama AermodView kompiuterinė 

modeliavimo programa; 

› Triukšmo sklaidos skaičiavimui ir triukšmo lygių nustatymui bus naudojama 

kompiuterinė programa CadnaA; 

› Aplinkosauginiu požiūriu vertinant PŪV įrenginius ir technologijas, bus 

vadovaujamasi informacija apie geriausiai prieinamus gamybos būdus 

(GPGB); 

› PAV ataskaitos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dalis bus rengiama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. 

liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 patvirtintais Poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo metodiniais nurodymais (Žin., 2004 07 08, Nr.106-3947).  

› PAV dokumentų rengėjas – UAB „COWI Lietuva“, turinti licenciją poveikio 

visuomenės sveikatai vertinti (Licencijos Nr. 74, kopija pridedama 1 priede 

"Dokumentai"). 

4.3 Siūlomas PAV ataskaitos turinys 

PAV ataskaitos pavadinimas: Viščiukų broilerių auginimas AB "Vilniaus 

paukštynas" Dusinėnų aikštelėje esančiose paukštidėse. 

Ataskaitą sudarys dvi pagrindinės dalys: tekstinė dalis (A) ir grafiniai bei 

tekstiniai priedai (B). 

Būsimos PAV ataskaitos preliminarus turinys (kuris gali nežymiai keistis) 

pateiktas žemiau. Šios programos 4.4 skyriuje išvardinti pagrindiniai PŪV 

poveikiai aplinkos komponentams, preliminariai numatyta jų tikimybė, išvardinti 

vertinimo metodai. 

Viščiukų broilerių auginimas AB "Vilniaus paukštynas" Dusinėnų aikštelėje 

esančiose paukštidėse. 

 

ĮVADAS 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1 Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) 

1.2 Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos rengėjas (vykdytojas) 

1.3 Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, aprašymas, veiklos vykdymo 

etapai 

1.4 Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų sąsaja su projektavimo etapais 

1.5. Duomenys apie gaminius (produkciją) 

1.6. Duomenys apie kuro ir energijos vartojimą 

1.7. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar 

preparatus, jų saugojimą 

1.8. Numatomos prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygos 

  

II. TECHNOLOGINIAI PROCESAI 

2.1 Esamoje ir planuojamoje ūkinėje veikloje numatomų taikyti 

technologinių procesų aprašymas 



 

 

 

 
VIŠČIUKŲ BROILERIŲ AUGINIMAS AB "VILNIAUS PAUKŠTYNAS" DUSINĖNŲ AIKŠTELĖJE ESANČIOSE PAUKŠTIDĖSE 

PAV PROGRAMA 

 35  

  

2.6 Siūlomų gamybos būdų palyginimas su geriausiais prieinamais 

gamybos būdais (GPGB)  

  

III. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETĄ 

3.1 Planuojamos ūkinės veiklos vietos aprašymas 

3.2 Teritorijų planavimo sprendiniai 

3.3 Vietovės meteorologinės ir klimatinės sąlygos 

3.4 Hidrografinės ir geologinės-hidrogeologinės vietovės sąlygos 

3.5 Kraštovaizdis, gamtinis karkasas, vietovės reljefas 

3.6 Saugomos teritorijos 

3.7 Biotopai ir biologinė įvairovė 

3.8 Jautrios aplinkos apsaugos požiūriu teritorijos 

3.9 Apgyvendintos teritorijos ir antropogeninė aplinka 

3.10 Duomenys apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes 

  

IV. ATLIEKOS 

V. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMAS POVEIKIS ĮVAIRIEMS 

APLINKOS KOMPONENTAMS IR POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIOS 

PRIEMONĖS 

5.1 Vanduo 

5.1.1 Planuojamas vandens naudojimas 

5.1.2 Planuojama vandenų tarša 

5.1.3 Galimas (numatomas) poveikis vandens telkiniams 

5.1.4 Poveikio sumažinimo priemonės 

 

5.2 Aplinkos oras 

5.2.1 Į aplinkos orą išmetami teršalai 

5.2.2 Aplinkos oro užterštumo prognostinis vertinimas 

5.2.3 Priemonės aplinkos oro užterštumo sumažinimui 

 

5.3 Dirvožemis 

5.3.1 Poveikis dirvožemiui statybos darbų metu 

5.3.2 Poveikis dirvožemiui Kalviškių aikštelės eksploatacijos metu 

5.3.3 Poveikio sumažinimo priemonės 

 

5.4 Žemės gelmės 

  

5.5 Biologinė įvairovė 

  

5.6 Kraštovaizdis 

  

5.7 Socialinė-ekonominė aplinka 

  

5.8 Etninė-kultūrinė aplinka 

  

5.9 Visuomenės sveikata 

  

VI. Tarpvalstybinis poveikis 

VII. Alternatyvų analizė 

VIII. Monitoringas 

IX. Rizikos analizė ir jos vertinimas 

X. Visuomenės informavimas ir pasiūlymų įvertinimas 

 PAV ataskaitos santrauka 

 Literatūros sąrašas 

 Tekstiniai ir grafiniai priedai 
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4.4 PŪV galimas poveikis įvairiems aplinkos 
komponentams ir poveikį mažinančios 
priemonės 

Įgyvendinus PŪV, galimi poveikiai šiems aplinkos komponentams: 

› Gamtinės aplinkos: 

› aplinkos orui (aplinkos oro teršalai ir kvapai);  

› paviršiniam vandeniui; 

› biologinei įvairovei (augmenijai ir gyvūnijai);  

› dirvožemiui;  

› žemės gelmėms; 

› kraštovaizdžiui ir saugomoms teritorijoms;  

› Socialinės – ekonominės aplinkos:  

› visuomenei ir jos sveikatai (triukšmas, oro tarša ir kvapai);  

› socialinei aplinkai ir materialiajam turtui; 

› kultūros paveldui. 

4.4.1 PŪV poveikis aplinkos orui 

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Sklypas, kuriame vykdoma ūkinė veikla, yra 

kaimiškosiose vietovėse, pakankamai toli nuo 

pramonės ir/ar energetikos centrų (Vilniaus miesto 

centras nutolęs daugiau, nei 10 km atstumu). 

Aplink vyrauja žemės ūkio ir miško paskirties 

sklypai, kaimai ir nedideli miesteliai. Išsamesnė 

esamos situacijos analizė bus pateikta PAV 

ataskaitoje. 

Poveikis rekonstrukcijos 

darbų metu 

Prieš pradedant ūkinę veiklą, bus atliekama 

paukštidžių rekonstrukcija. Šių darbų metu galimas 

laikinas ir nežymus poveikis aplinkos oro kokybei 

dėl išmetimų iš rekonstrukcijos ir pervežimo 

darbams naudojamų transporto priemonių ir 

mašinų su vidaus degimo varikliais. Galimas 

dulkėjimas dėl žemės darbų ir transporto priemonių 
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bei mašinų judėjimo teritorijoje. 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

PŪV vykdymo metu aplinkos oras bus teršiamas 

teršalais patenkančiais į aplinkos orą iš: 

› Dujinių katilų, kuriais bus šildomos 

administracinės patalpos (išmetami teršalai – 

anglies monoksidas (CO) ir azoto oksidai 

(NOx)); 

› Dujinių šildytuvų, kuriais bus šildomos 

paukštidės (išmetami teršalai – anglies 

monoksidas (CO) ir azoto oksidai (NOx)); 

› Dyzelinių transporto priemonių (išmetami 

teršalai – anglies monoksidas (CO), azoto 

oksidai (NOx) , kietosios dalelės, sieros 

dioksidas (SO₂) ir lakieji organiniai junginiai 

(LOJ)); 

› Paukštidžių (išmetami teršalai – kietosios 

dalelės, amoniakas, lakieji organiniai junginiai 

(LOJ)). 

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus ir 

nustačius teršalų pažemio koncentracijų ribinių 

verčių viršijimus, bus pateikti aplinkos oro taršos 

reguliavimo (teršalų išsiskyrimo mažinimo, 

išmetamų dujų valymo, išmetimo parametrų 

gerinimo įrenginių įrengimo ir kt.) techniniai 

sprendiniai, bei pateikti papildomi aplinkos oro 

teršalų sklaidos skaičiavimai įgyvendinus šiuos 

techninius sprendinius. 

Vertinimo metodas Numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų kiekių 

skaičiavimai bus atlikti vadovaujantis Europos 

aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų 

apskaitos metodikos (anglų kalba – EMEP/EEA Air 

pollutant emission inventory guidebook 2016) 

pirmos ir antros pakopos (angl. Tier 1 ir Tier 2) 

skaičiavimo būdu 

(http://www.eea.europa.eu/publications/emep-

eea-guidebook-2016 ), kuris įrašytas į aplinkos 

ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 

patvirtintų metodikų sąrašą. Pagal poreikį, bus 

naudojamos ir kitos teršalų vertinimo metodikos, 

patvirtintos minėtu įsakymu.  

Siekiant įvertinti PŪV poveikį aplinkos orui, bus 

atliktas teršalų sklaidos modeliavimas naudojant 

AERMOD View kompiuterinę programą, įvertinant 5 

metų meteorologinius duomenis nagrinėjamoje 

vietovėje, bei foninį užterštumą.  

Suskaičiuotos pagrindinių aplinkos oro teršalų 

pažemio koncentracijos bus palygintos su 

atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo 

vertėmis, nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos 

ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro 

užterštumo normų nustatymo”. Amoniako, geležies 

oksido ir mangano oksidų pažemio koncentracijos 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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bus palygintos su vienkartinėmis (pusės valandos) 

ribinėmis vertėmis, kurios nustatytos 2007-06-11 

LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro  

įsakymu Nr. D1-329/V-469 "Teršalų, kurių kiekis 

aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos 

kriterijus, sąrašas ir teršalų, kurių kiekis aplinkos 

ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas 

ir ribinių aplinkos oro užterštumo vertės". 

4.4.2 PŪV poveikis vandeniui 

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija PŪV teritorija nepatenka į paviršinių vandens 

telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos 

juostas. Sklypas, kuriame bus vykdoma veikla, 

patenka į Vilniaus Pagirių vandenvietės Nr. 148 

(eksploatuojamas gėlas geriamasis vanduo), 

esančios Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. 

geologinis indeksas agII-Ižm-dn; PR2; apsaugos 

zonos projekto 3B juostą. Vilniaus Pagirių 

vandenvietė priskiriama II gr. Vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 

12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų 

žemės ir miško naudojimo sąlygų (Žin.,1992, Nr. 

22-652; 2011, Nr. 89-4249) 942. punktu, II grupės 

vandenviečių 3B juostoje ūkinės veiklos apribojimai 

netaikomi. 

Išsamiau aprašyta Programos 3.5 ir 3.7 skyriuose. 

Poveikis rekonstrukcijos 

darbų metu 

Išsamesnė informacija bus pateikta PAV 

ataskaitoje. 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

Paukščių girdymui, patalpų ir įrangos plovimui, 

darbuotojų buities reikmėms bus naudojamas 

vanduo iš AB "Vilniaus paukštynas" Kalviškių 

aikštelėje esančio vandens gręžinio. 

Administracinėse patalpose susidarys tik ūkio 

buities nuotekos. Paukštidžių valymo ir jose 

sumontuotos įrangos plovimo metu – gamybinės 

nuotekos. Gamybinės nuotekos bus kaupiamos 

srutų rezervuaruose ir atiduodamos kaip trąša 

ūkininkams. Paviršinės nuotekos bus sąlyginai 

švarios dėl nuolat valomos ir prižiūrimos teritorijos. 

Jos be valymo infiltruosis į žalius plotus, esančius 

teritorijoje.  Išsamesnė galimo poveikio 

paviršiniams vandens telkiniams ir vandenvietėms 

analizė bus pateikta PŪV PAV ataskaitoje. 

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Buitinės nuotekos bus surenkamos ir valomos 

vietiniuose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose iki 

Paviršinių vandenų reglamente nustatytų 

užterštumo verčių, taikomų nuotekoms, 

išleidžiamoms į paviršinius vandens telkinius. 

Paukštidžių plovimo nuotekos bus surenkamos 10–

15 m3 tūrio rezervuaruose, esančiuose prie 
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paukštidžių, ir atiduodamos kaip trąšos ūkininkams. 

Įvertinus galimą poveikį bei jo mastą, PAV 

ataskaitoje gali būti numatytos papildomos ir/arba 

kitos poveikio sumažinimo priemonės.   

Vertinimo metodas Bus atlikta informacijos šaltinių ir statistinių 

duomenų analizė; PAV ataskaitoje bus pateiktas 

sklypo planas su pažymėtais nuotekų tvarkymo 

sprendiniais, informacija apie paviršinius vandens 

telkinius, paviršinių nuotekų kiekių ir kiti 

skaičiavimai (pagal poreikį).  

4.4.3 PŪV poveikis biologinei įvairovei 

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Nagrinėjamame PŪV sklype ir jo gretimybėse nėra 

saugomų rūšių augaviečių ir radaviečių. Artimiausia 

jų nuo sklypo ribų nutolusi per 1,5 km. Išsamiau 

aprašyta 3.9 skyriuje. 

Poveikis rekonstrukcijos 

darbų metu 

Neigiamas poveikis mažai tikėtinas. 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

Neigiamas poveikis mažai tikėtinas. 

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Poveikio sumažinimo priemonės nėra tikslingos. 

Vertinimo metodas Esamų informacijos šaltinių, žemėlapių ir duomenų 

bazių analizė. 

4.4.4 PŪV poveikis dirvožemiui 

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Išsamesnė esamos situacijos analizė, pateikiant 

duomenis apie nagrinėjamos teritorijos užterštumą 

ir artimiausius teršiančius objektus, bus pateikta 

PAV ataskaitoje. 

Poveikis rekonstrukcijos 

darbų metu 

Poveikio dirvožemiui nenumatoma. 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

Poveikis ūkinės veiklos vykdymo metu mažai 

tikėtinas, ir galimas nebent dėl avarinių situacijų, 

kuomet į aplinką patenka užterštos nuotekos. 

Normalios objekto eksploatacijos metu, dėl 

planuojamų mėšlo ir nuotekų tvarkymo sprendinių, 

kieta, vandeniui nelaidžia danga dengtų kelių ir 

reikšmingas neigiamas poveikis dirvožemiui 

nenumatomas. Išsamesnė analizė bus pateikta PAV 

ataskaitoje, tame tarpe ir apie saugumo priemones, 

kurios neleistų susidaryti avarinėms situacijoms bei 
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jų valdymą.  

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Eksploatacijos metu galimo poveikio dirvožemiui 

bus išvengiama įrengus ir tinkamai eksploatuojant 

buitinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, 

užtikrinant tik techniškai tvarkingo transporto 

judėjimą teritorijoje vandeniui nelaidžia danga 

padengtais keliais bei sklandžiai vykstančius mėšlo 

tvarkymo (perdavimo tvarkytojams) procesus. 

Išsamesnė analizė bus pateikta PAV ataskaitoje. 

Vertinimo metodas Esamų informacijos šaltinių ir atliktų tyrimų 

duomenų analizė, skaičiavimai, planuojamų 

technologijų analizė, ir kt. 

4.4.5 PŪV poveikis žemės gelmėms 

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija PŪV numatoma vykdyti žemės ūkio paskirties 

sklype, kuriame šiuo metu vykdoma analogiška 

planuojamai veikla. Esant būtinybei nustatyti 

tikslias nagrinėjamos PŪV teritorijos geologinės – 

hidrogeologinės sąlygas, esamą požeminių žemės 

sluoksnių sudėtį bei būklę bus atlikti inžineriniai 

geologiniai tyrimai. 

Poveikis rekonstrukcijos 

darbų metu 

Poveikio žemės gelmėms nenumatoma. 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

Žemės gelmės ir požeminis vanduo gali būti 

užterštas nebent įvykus avarinei situacijai, ir 

teršalams nekontroliuojamai iššliejus į aeracijos 

zoną ir vandeningus sluoksnius. 

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Išsamesnė analizė bus pateikta PAV ataskaitoje, 

tame tarpe ir apie saugumo priemones, kurios 

neleistų susidaryti  avarinėms situacijoms bei jų 

valdymą. 

Vertinimo metodas Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazės ir kitų 

prieinamų šaltinių duomenų analizė ir vertinimas, 

nustatant potencialius taršos šaltinius ir galimą jų 

poveikį 

4.4.6 PŪV poveikis kraštovaizdžiui 

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija PŪV numatoma vykdyti sklype, apsuptame žemės 

ūkio naudmenų, miško žemių ir kaimiškosioms 

vietovėms būdingų statinių. Nagrinėjama teritorija 

nepasižymi vizualiai vertingu kraštovaizdžiu ir  

nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją. Išsamiau 

nagrinėjamos teritorijos ir jos gretimybių 
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kraštovaizdis aprašytas 3.6.1 Programos skyriuje.  

Poveikis rekonstrukcijos 

darbų metu 

Poveikio nenumatoma. 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

Reikšmingas poveikis eksploatacijos metu mažai 

tikėtinas, nes planuojama vykdyti veikla ir jai 

reikalinga infrastruktūra neišsiskirs iš bendro 

teritorijoje vystomų ūkio šakų konteksto, nesukels 

ženklios aplinkinių teritorijų ir esamo kraštovaizdžio 

kaitos ar urbanizacijos lygio padidėjimo.  

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Poveikio sumažinimo priemonės nėra tikslingos. 

Vertinimo metodas Esamų informacijos šaltinių, atliktų tyrimų ir studijų 

duomenų, žemėlapių analizė. 

4.4.7 PŪV poveikis saugomoms teritorijoms 

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Nagrinėjamas PŪV sklypas nepatenka ir nesiriboja 

su saugomomis teritorijomis, artimiausia jų nuo 

sklypo ribų nutolusi per 4,8 km. Išsamiau aprašyta 

3.8 skyriuje. 

Poveikis rekonstrukcijos 

darbų metu 

Poveikis nenumatomas. 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

Neigiamas poveikis mažai tikėtinas. 

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Poveikio sumažinimo priemonės nėra tikslingos. 

Vertinimo metodas Esamų informacijos šaltinių, žemėlapių ir duomenų 

bazių analizė. 

4.4.8 PŪV poveikis visuomenės sveikatai  

Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija PAV ataskaitoje bus išsamiai aprašyta ir įvertinta 

esama visuomenės sveikatos būklė ir artimiausios 

gyvenamosios, visuomeninės bei rekreacinės 

paskirties teritorijos. 

Poveikis statybos darbų 

metu 

Tikėtinas laikinas poveikis objekto statybos metu 

(transporto priemonių ir mechanizmų triukšmas, 

judėjimas, aplinkos oro tarša ir kt.). 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

PAV ataskaitoje bus išsamiai aprašyti ir įvertinti 

darantys įtaką visuomenės sveikatai veiksniai 

(cheminiai, fizikiniai, biologiniai ir kt.), atliktas 

taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 

sveikatai, vertinimas. Bus įvertintas galimas 
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planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės 

sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės veiklos metu į 

aplinką skleidžiamus kvapus.  

Sanitarinės apsaugos zona. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. 

nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-

652; 2012, Nr. 110-5578) XV skyriaus „Pastatų, 

kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie 

jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, 

sanitarinės apsaugos zonos“ 73 p., pastatuose, 

kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, nustatytų 

sutartinių gyvulių skaičius (SG) – broilerių, vištų 

(nuo 300), esamai ūkinei veiklai reglamentuojamas 

SAZ dydis yra 1000 m. Pradėjus paukštidėse 

auginti viščiukus broilerius, sutartinių gyvulių 

skaičius (SG) bus mažesnis nei 300. Dusinėnų 

aikštelėje vienu metu paukštidėse bus auginama 

726 000 vnt. broilerių, tai sudarys 290,4 SG (1 SG 

sudaro 2 500 vnt. viščiukų broilerių) todėl PŪV SAZ 

nebus taikoma. 

Poveikį mažinančios 

priemonės 

PAV ataskaitoje bus svarstomas ir vertinamas 

aplinkos monitoringo poreikis, neigiamą poveikį 

mažinančių priemonių  bei kompensacinių 

priemonių poreikis.  

Vertinimo metodas PAV ataskaitos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo dalis bus rengiama vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 patvirtintais 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodiniais nurodymais (Žin., 2004 07 08, Nr.106-

3947). PŪV supančių teritorijų gyventojų 

demografinių rodiklių duomenys bus pateikiami 

remiantis duomenų bazėmis (Lietuvos statistikos 

departamento duomenimis). Gyventojų sergamumo 

duomenys bus pateikiami iš Higienos instituto, 

Lietuvos statistikos departamento duomenų bazių.  

Siekiant įvertinti PŪV kvapų poveikį visuomenės 

sveikatai, bus atliktas kvapų sklaidos modeliavimas 

naudojant AERMOD View kompiuterinę programą, 

įvertinant 5 metų meteorologinius duomenis 

nagrinėjamoje vietovėje. Skaičiavimų rezultatai bus 

lyginami su HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos 

ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ nurodyta 

kvapo koncentracijos ribine verte. 

Siekiant įvertinti PŪV triukšmo poveikį visuomenės 

sveikatai, bus atliktas triukšmo sklaidos 

modeliavimas naudojant CADNA/A kompiuterinę 

programą. Skaičiavimų rezultatai bus lyginami su 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodytais triukšmo 

ribiniais dydžiais. 
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4.4.9 PŪV poveikis materialiajai aplinkai ir kultūros 
paveldui 

 Nagrinėjamas 

aspektas 

PAV ataskaitoje pateikiama informacija 

Esama situacija Nagrinėjamame sklype nėra kultūros paveldo 

vertybių, artimiausia jų nuo sklypo ribų nutolusi per 

516 m. Išsamiau aprašyta 3.10 skyriuje.  

Poveikis rekonstrukcijos 

darbų metu 

Neigiamas poveikis mažai tikėtinas. 

Poveikis eksploatacijos 

metu 

Sklype jau daug metu veikia paukštynas todėl 

įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą poveikis 

materialiajai aplinkai mažai tikėtinas.  

Poveikį mažinančios 

priemonės 

Poveikio sumažinimo priemonės nėra tikslingos. 

Vertinimo metodas Esamų informacijos šaltinių, žemėlapių ir duomenų 

bazių analizė. 

4.5 Kiti PAV ataskaitoje planuojami nagrinėti 
aspektai 

4.5.1 Tarpvalstybinis poveikis 

Planuojamos ūkinės veiklos objektas yra pietrytinėje Lietuvos dalyje, nuo 

valstybinės sienos su Baltarusija nutolęs apie 31 km. Teritorija nepriskiriama 

pasienio ruožui, į valstybės sienos apsaugos zoną nepatenka ir su ja nesiriboja. 

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos mastą ir poveikį aplinkai, planuojama 

ūkinė veikla neturės tarpvalstybinio poveikio, todėl šis aspektas PAV ataskaitoje 

nebus plačiau nagrinėjamas. 

4.5.2 Alternatyvų analizė 

Ūkinė veikla planuojama jau eksploatuojamo paukštyno teritorijoje, kurioje yra 

ūkinei veiklai vykdyti reikalingi pastatai ir infrastruktūra. Dėl šios priežasties 

vietos alternatyva nesvarstoma. 

PŪV poveikio aplinkai metu bus išnagrinėtos ir palygintos dvi alternatyvos: 

› 0 (nulinė) alternatyva – jei planuojama ūkinė veikla nebūtų vykdoma, t. 

y., AB "Vilniaus paukštynas" Dusinėnų aikštelėje nebūtų rekonstruojamos 

esamos paukštidės, ir nebūtų pereita prie broilerių auginimo; priimama 

esama situacija (vertinant 2017 metus); 

› I alternatyva – įgyvendinama planuojama ūkinė veikla: pereinama prie 

viščiukų broilerių auginimo esamose paukštidėse, jas rekonstravus. 
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4.5.3 Monitoringas 

PAV ataskaitoje bus pateiktas PŪV aplinkos monitoringo planas, kuriame bus 

nurodyti aplinkos komponentai, kurių monitoringas bus atliekamas, numatant 

kiekvieno komponento stebėjimų periodiškumą, parametrus ir stebėjimų vietas. 

Aplinkos monitoringo planas bus parengtas pagal Ūkio subjektų aplinkos 

monitoringo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-

09-16 įsakymu Nr. D1-546. 

4.5.4 Rizikos analizė ir jos vertinimas 

Remiantis LR Vyriausybės 2008 09 10 nutarimu Nr. 913 „Dėl LR Vyriausybės 

2004 08 17 nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir 

tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 109-4159), 1996 12 

16 Europos Tarybos direktyva 96/82/EB Dėl stambių, su pavojingomis 

medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės ir 2003 12 16 Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/105/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos 

direktyvą 96/82/EB Dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų 

pavojaus kontrolės, nagrinėjama planuojama ūkinė veikla neatitinka ten 

išvardintų kriterijų, todėl ji nėra priskirtina prie pavojingųjų objektų. Tokių 

objektų nėra ir PŪV sklypo gretimybėse, todėl planuojamos ūkinės veiklos 

pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir susidariusių ekstremaliųjų 

situacijų yra minimali. PŪV PAV ataskaitoje avarijų rizikos analizė ir jos 

vertinimas nebus nagrinėjami, tačiau bus pateikta informacija apie gaisrines ir 

sanitarinės saugos priemones. 

4.5.5 Visuomenės dalyvavimas PAV procese 

Vadovaujantis PAV įstatymo nuostatomis, apie PŪV visuomenė turi būti 

informuojama sudarant jai sąlygas dalyvauti PAV procese PAV įstatyme ir LR 

aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakyme Nr. D1-370 „Dėl visuomenės 

informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo procese tvarkos patvirtinimo” nustatyta tvarka.  

PAV dokumentų rengėjas, parengęs PŪV PAV programą ir ataskaitą, atliks 

Visuomenės informavimo ir motyvuotų pasiūlymų įvertinimą tokia seka: 

PAV programa: 

› apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą, PAV dokumentų 

rengėjas prieš pateikdamas ją nagrinėti PAV subjektams praneša 

visuomenės informavimo priemonėse ir atsakingai institucijai; 

› atsakinga institucija gavusi pranešimą apie parengtą PŪV PAV programą per 

3 darbo dienas paskelbia pranešimą savo interneto tinklalapyje; 

› visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV, kurie 

registruojami ir pateikiami atsakymai į juos; 
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› atsakinga institucija, patvirtinusi PAV programą, per 3 darbo dienas 

paskelbia raštą apie PAV programos patvirtinimą savo tinklalapyje.  

PAV ataskaita: 

› apie parengtą PAV ataskaitą, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki viešo 

susirinkimo, bus paskelbta visuomenės informavimo priemonėse, Aplinkos 

apsaugos agentūros ir PAV ataskaitos rengėjo tinklapiuose; PAV proceso 

metu pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams raštu 

(registruotu laišku);  

› viešas susirinkimas bus surengtas savivaldybės (seniūnijos) 

administracinėse patalpose arba kitoje pasirinktoje su savivaldybe 

(seniūnija) suderintoje vietoje. Susirinkimo metu  suinteresuotos 

visuomenės atstovams bus pristatoma PŪV PAV ataskaita; 

› visuomenės pateikti pasiūlymai iki visuomenės viešo susirinkimo pradžios, 

jo metu ir po jo bus registruojami;  

› bus parengtas argumentuotas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų 

įvertinimas ir raštu atsakyta pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos 

visuomenės atstovams, kaip atsižvelgta į jų pasiūlymus; 

› atsakinga institucija, gavusi PAV ataskaitą, planuojamos ūkinės veiklos PAV 

subjektų išvadas dėl ataskaitos bei planuojamos ūkinės veiklos leistinumo, 

taip pat argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, per 

5 darbo dienas turi paskelbti pranešimą savo tinklalapyje; 

› atsakinga institucija per 3 darbo dienas po sprendimo dėl planuojamos 

ūkinės veiklos leistinumo priėmimo, jį turi paskelbti savo interneto 

tinklalapyje; 

› užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atsakingos institucijos 

sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, 

per 10 darbo dienų turi apie tai pranešti visuomenei, paskelbdamas 

nurodytose visuomenės informavimo priemonėse. 
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6 GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazė 

https://epaslaugos.am.lt/ 

7 Saugomų rūšių informacinė sistema 

https://sris.am.lt/portal/startPageForm.action 

8 Lietuvos erdvinės informacijos portalas http://www.geoportal.lt/geoportal/ 

9 Statistikos departamentas http://www.stat.gov.lt/ 

10 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto svetainė 

http://www.vstt.lt/VI/index.php/ 

11 Kultūros paveldo departamento interneto tinklapis http://www.kpd.lt/ 

12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos internetinis tinklapis 

www.vrsa.lt 

  

https://epaslaugos.am.lt/
https://sris.am.lt/portal/startPageForm.action
http://www.geoportal.lt/geoportal/
http://www.stat.gov.lt/
http://www.vstt.lt/VI/index.php/
http://www.kpd.lt/
http://www.vrsa.lt/
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IŠRAŠAS

IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

Nr. SRIS-2017-12812849

2017-05-02 09:51:24

Išrašą užsakiusio asmens duomenys:

DĖMESIO! Išraše esančius duomenis, kuriuose yra tikslios saugomų gyvūnų, augalų ir gyvūnų rūšių radaviečių ar augaviečių
koordinatės, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti jų kitiems asmenims, jei tai galėtų sukelti grėsmę saugomų rūšių
išlikimui.

Vardas

Pavardė

Pareigos

Asmens kodas / įmonės kodas

Prašymo numeris

Prašymo data

Adresas

El. paštas

Telefonas

Išrašo gavimo tikslas

ADELĖ

SAKALAUSKAITĖ

Aplinkosaugos inžinierė

49003120089

SRIS-2017-12812849

2017-04-27

Žirmūnų g. 10b-19, Vilnius

adsa@cowi.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Jakšto 4/9, Vilnius LT-01105 e-paštas: info@am.lt

tel.: +370 5 2663661, faks.: +370 5 2663663

Išrašo suformavimo data:

Duomenys bus naudojami informacijos
atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo
rengimui.

31/

Kituose puslapiuose pateikiami detalūs prašytoje teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių ar augaviečių bei jų
stebėjimų duomenys:

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

2017-04-26Išraše pateikiama situacija iki:
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-12812849

Užsakė: ADELĖ SAKALAUSKAITĖ

1. RAD-TRICRI081566 (Skiauterėtasis tritonas)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-TRICRI081566Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Skiauterėtasis tritonas

Triturus cristatus

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2009-04-29 [nėra duomenų] suaugęs individas stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [581340,00 6049983,00]

3Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2/
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-12812849

Užsakė: ADELĖ SAKALAUSKAITĖ

Išrašo santrauka

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:

Išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas:

Eil. nr. Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Radavietės kodas Paskutinio
stebėjimo data

1. Skiauterėtasis tritonas Triturus cristatus RAD-TRICRI081566 2009-04-29

3Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 3/
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