PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis.
Žemės sklypas, kuriame numatoma naujo pastato statyba, yra Klaipėdos rajono šiaurinėje dalyje,
Girkalių gyvenvietės gretimybėje. Atstumas iki jūros - 4000 m, iki magistralinio kelio A13 – 1150 m.
Sklypo adresas – Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Letūkų k., Anso Baltrio g. 24, kadastrinis Nr.
5528/0007:94. Plotas – 1.7220 ha. Sklypo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – specializuotų
sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai. Toks sklypo
naudojimo būdas nustatytas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-09
įsakymu Nr. AV-1737. Šiuo metu vykdomos tolimesnės teisės aktais nustatytos procedūros, siekiant
pakeisti kadastro duomenis, įrašyti naują žemės sklypo naudojimo būdą. VĮ Registrų centro duomenimis,
žemės sklypą nuomos teise valdo UAB "Noras LT".
Pagal kadastro duomenis sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
XX – Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos – 0.0314 ha,
XV – Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo
įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos - 1.7220 ha
VI - Elektros linijų apsaugos zonos – 0.1693 ha,
XVI – Kurortų apsaugos zonos - 1.7220 ha
XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 0.1256
ha.
Pagal geoportal.lt duomenis, visas sklypas patenka į aerodromo apsaugos zoną E.
Sklype galioja servitutai:
– teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas),
plotas – 0,1196 ha;
kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus
(tarnaujantis daiktas), plotas – 0,1196 ha.
Sklype stovi kitos (fermų) paskirties pastatai – sandėlis ir pašarų virtuvė su priestatu bei 130 m
gylio vandentiekio tinklų paskirties gręžinys. Statiniai nuosavybės teise priklauso UAB "Noras LT".
Sklypo, kuriame numatoma statyba, gretimybėse yra suformuoti žemės skypai ir privažiavimas.
Šiaurės pusėje – žvyruotas pravažiavimas, kuris sklypo ribose tęsiasi servituto teise. Iš rytinės pusės –
žemės ūkio paskirties sklypas, kadastro Nr. 5528/0007:745. Pietinėje pusėje – žemės ūkio paskirties
sklypai, kadastro Nr. 5528/0007:549, 5528/0007:465. Vakarinė gretimybė – žemės ūkio paskirties
sklypas Anso Baltrio g. 26, kadastro Nr. 5528/0007:789, kuriame stovi fermų paskirties kiaulidė. Šiaurės
vakarų kampe - žemės ūkio paskirties sklypas Anso Baltrio g. 34, kadastro Nr. 5528/0007:742, kuriame
stovi ferma. Šiaurės rytų kampe - žemės ūkio paskirties sklypas, kadastro Nr. 5528/0007:553. Sklypo
Anso Baltrio g. 24 viduje įsiterpęs elektros pastotės sklypas kadastro Nr. 5528/0007:422.
Teritorija nedaug įsisavinta inžineriniu požiūriu. Sklype yra elektros linijos, drenažas ir
vandentiekio gręžinys. Sklype yra dirbtinis vandens telkinys.
Statybos rūšis. Naujo statinio statyba.
Statinio paskirtis. Kitos (fermų) paskirties pastatai.
Statinio kategorija. Neypatingas statinys
Žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai (kai Teritorijų planavimo
įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba
konkrečiame žemės sklype leidžiama).
Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, sklypas patenka į
zoną, kurioje leistinas intensyvus tradicinis ūkininkavimas Ž 4.1. Tai nepasižyminčios gamtinėmis
vertybėmis ar svarbiomis apsauginėmis funkcijomis agrarinės teritorijos. Plėtojamas esamas tradicinis
žemės ūkis, iš esmės nekeičiantis įprastos agrarinio kraštovaizdžio struktūros. Numatomas veiklos
plėtimas neprieštarauja šiems sprendiniams.

Sklypo užstatymo rodikliai nustatyti atsižvelgiant į STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedo reikalavimus,
priešgaisrinius reikalavimus ir atstumus, higienos normas, esminius statinio reikalavimus ir kitus
galiojančius teisės aktus. Pastato tipas ir aukštis – vyraujantis teritorijoje. Viso bus užstatyta tik 12 proc.
sklypo, todėl lieka pakankamai vietos automobilių statymui, želdiniams ir veiklos vystymui ateityje.

žemės sklypas Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Letūkų k., Anso Baltrio g. 24, kadastrinis
Nr. 5528/0007:94.
Statomame pastate nebus vykdomos veiklos, kurios draudžiamos SAZ teritorijoje.
Pagal topografinį planą (2018-06-19) teritorijos reljefas - pakankamai lygus, žemės paviršiaus
altitudė per visą plotą svyruoja nuo 15.16 iki 16.99 pagal Lietuvos aukščių sistemą.
Sklype, kuriame numatomi statybos darbai, bei gretimybėse nėra registruotų nekilnojamųjų kultūros
paveldo objektų, sklypas nepatenka į LR Kultūros paveldo apsaugos įstatymu reglamentuojamą teritoriją.
Pagal Kultūros vertybių registrą, atstumas iki artimiausio kultūros paveldo objekto, Letūkų kaimo senųjų
kapinių – 780 m.
Teritorija nepatenka į „NATURA 2000” teritorijų ribas ir jų apsaugos zonas bei juostas. Sklype ir
gretimybėse jau eilę metų vystoma įvairi žemės ūkio veikla.
Statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jų gamybos, kitos planuojamos ūkinės
veiklos, paslaugų kiekis, butų, vietų skaičius ir kt.
Projektuojama ferma blokuojama prie kitų esamų 2 blokuotų fermų, kurių bendrasis plotas 609,85
m² ir 615,24 m². Projektuojamos fermos bendrasis plotas – 810 m². Požeminis tūris 2486 m³, antžeminis
tūris ±4300 m³. Planuojamas pastato aukštis - ±9,70, tai 0,5 m. aukščiau už esamas fermas. Automobilių
poreikis skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“. Pagal 30 lentelės 16 punktą sandėliavimo paskirties pastatams privaloma numatyti 1
automobilių sustojimo vietą 200 m² sandėlių ploto. Bendras visų pastatų plotas – 2035 m². Automobilių
poreikis – 11 automobilių. Aikštelė projektuojama 15 automobilių sustojimo vietų.
Projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami
projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų
parinkimo motyvai ir kita.
Prie esamo pastato - sandėlio, kurio paskirtis – ferma, numatoma pristatyti blokuojant naują, vieno
aukšto fermų paskirties pastatą. Statybos rūšis – nauja statyba. Prie esamo pastato naujasis statomas 2
metrų atstumu pagal ilgają kraštinę. Pastatai sublokuojami šiaurinėje dalyje, kur būtina įrengti

technologines jungtis per pastatų vidų. Projektuojamoje fermoje numatoma įrengti 1 akvakultūros
patalpą, kurioje bus auginamos žuvys. Projektuojami 6 į gruntą įgilinti gelžbetonio rezervuarai, kurie bus
užpildomi vandeniu. Žuvų auginimo technologiniai įrenginiai užtikrins tinkamas sąlygas žuvų auginimui.
Dėl technologinių reikalavimų patalpų aukštis projektuojamas 5 m. Atsižvelgiant į esamos fermos
dvišlaitį stogo nuolydį, naujajai taip pat projektuojamas dvišlaitis stogas. Pastato pamatai - juostiniai/
gelžbetoniniai; pastato laikančioji konstrukcija - gelžbetoninės (metalinės) kolonos; stogo laikančioji
konstrukcija - metalinės santvaros; stogo apšiltinimas - vata santvarų apačioje; lauko sienos –
termopaneliai.
Gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinis procesas (schema),
nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių
(elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo
šaltiniai.
Sklype planuojama statyti pastatą, kuriame bus įrengti žuvų auginimo baseinai. Juose numatoma
per metus užauginti apie 200 t lašišinės žuvies. Žuvis užsakovams bus parduodama gyva. Žuvies
skrodimas, apdorojimas ar perdirbimas neplanuojamas. Ūkyje numatoma naudoti uždarą žuvų auginimo
baseinų vandens recirkuliacinę sistemą.
Planuojama ūkinė veikla nepatenka į PAV įstatymo 1 ir 2 priedų veiklų rūšių sąrašus, kurioms
poveikis aplinkai privalo būti vertinamas arba kurioms turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai
vertinimo.
Nuo projektuojamo pastato arčiausios visuomeninės įstaigos yra toli, šiaurės kryptimi, todėl veikla
joms neturės jokios įtakos. Arčiausiai esanti ugdymo įstaiga – Kretingalės pagrindinė mokykla, Girkalių
skyrius (Sodų g. 2, Girkalių k.), nutolęs apie 1,4 km. Arčiausiai esanti sveikatos priežiūros įstaiga –
Kretingalės ambulatorija, Girkalių medicinos punktas (Artojų g. 17, Girkalių k.), nutolęs nuo
projektuojamo pastato 1 km.
Iki požeminių vandens telkinių (vandenviečių) SAZ ribos (Girkalių trečiosios vandenvietės juostos
ribos) – 213 m.
Vanduo
Vanduo, kaip vienas iš svarbiausių žuvų gyvybines funkcijas palaikantis komponentas, bus imamas
iš giluminių gręžinių. Gręžiniai bus įrengiami pagal parengtą ir suderintą požeminio vandens gavybos
gręžinių projektą. Planuojamų gręžinių gręžimo būdas, technologija ir gręžinių konstrukcija atitiks
geologines-hidrogeologines sąlygas, vandeningojo sluoksnio našumą ir gręžinio naudojimo režimą,
požeminė hidrosfera bus apsaugota nuo užteršimo ir išteklių išsekimo.
Planuojamoje ūkinėje veikloje numatoma naudoti apie 302,5 m3/d. (110,5 tūkst. m3/m.) požeminio
vandens: žuvų auginimui (baseinų užpildymui, nuolatiniam sistemos papildymui šviežiu vandeniu) –
300,0 m3/d.; buities reikmėms – apie 2,5 m3/d.
Vandens apskaitai ant įvadų į kiekvieną cechą bus sumontuota po skaitiklį.
Dėl galimai aukštų chlorido koncentracijų vanduo papildomai bus filtruojamas per granulinį
aktyvios anglies filtrą. Prieš patenkant į žuvų auginimo sistemą vanduo bus dezinfekuojamas
ultravioletinių spindulių filtro pagalba. Žuvų auginimui skirtas vanduo, 300,0 m3/d. (12,5 m3/val.), bus
tiekiamas į biologinio valymo filtrą. Toliau vanduo, pratekėjęs pro biologinį filtrą, CO2 išgarinimą,
baltymų separatorių, bus pilnai tinkamas žuviai ir tiekiamas į žuvų auginimo sistemą. Vanduo, skirtas
buities reikmėms, 2,5 m3/d., papildomai bus minkštinamas vandens minkštinimo įrenginio pagalba,
naudojant druską.
Cheminės medžiagos ir preparatai
Pavojingų (toksiškų, kancerogeninių, teratogeninių ir mutageninių) sudėtinių dalių turinčios
cheminės medžiagos ir preparatai nebus naudojami. Radioaktyvios medžiagos nenaudojamos ir
nesaugomos. URS įvairiose žuvų auginimo stadijose, inkubatoriuose bei prekinės žuvies baseinuose
užkrečiamų ligų prevencijai bus naudojama formalinas ikrų dezinfekcijai, natrio chloridas baseinų
apdorojimui, vandenilio peroksidas baseinų dezinfekcijai.

Oro teršalai ir kvapai
Nuotekų tvarkymo metu galimas tam tikras kvapų susidarymas, tačiau technologinio proceso metu
užtikrinant reikiamą temperatūrinį režimą, savalaikį atliekų išvežimą, sandarų jų laikymą, o pastate,
atsižvelgiant į technologinius procesus, pritaikius šiuolaikines kvapo mažinimo priemones pvz. anglies
filtrus, iš šių veiklų išsiskiriantys kvapai bus nežymūs. Numatoma, kad oras iš nuotekų ir dumblo
tvarkymo patalpų į aplinką pateks praėjęs pro oro valymo įrenginius, skirtus tiek patalpų
kondicionavimui, tiek oro teršalų ir nepageidaujamų kvapų šalinimui.
Įvertinant, kad išsiskiriantys oro teršalų kiekiai labai maži, prognozuojama teršalų pažemio
koncentracija, nesiekianti ribinių verčių nei ūkio teritorijoje, nei už jos ribų.
Kadangi artimiausia gyvenamoji aplinka yra už 230 m, todėl neigiamas kvapų poveikis
gyventojams nenumatomas, nes kvapas neviršys LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d.
įsakymu Nr. V-885 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė
vertė gyvenamosios aplinkos ore“ nurodytos didžiausios leidžiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės
gyvenamosios aplinkos ore, kuri lygi 8 OUE/m3, kvapai nebus juntami.
Triukšmas
Pagrindiniai triukšmo šaltiniai - šilumos siurblys, naudojamas žiemą patalpų šildymui, o vasarą vandens aušinimui, šaldymo įrenginiai atliekų laikino laikymo patalpose, vandens, nuotekų, dumblo
siurbliai.
Planuojama pirkti įranga bus nauja, atitinkanti ES normas. Pagrindiniai triukšmo šaltiniai bus
izoliuoti nuo aplinkos – sumontuoti pastato viduje arba šuliniuose (siurbliai).
Bendrovė statybų metu laikysis rekomendacijų dirbant su triukšmą skleidžiančia darbų įranga:
nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00–22:00 val.) ir nakties
(22:00–06:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių
ekspertizė, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai); taip pat pagal galimybes rinksis tylesnę
statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderins kelias triukšmingas
operacijas vienu metu).
Artimiausia gyvenamoji aplinka. Rytuose - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
sklypas Kiokių g. 1, Letūkų k., (pastatas neįregistruotas) nutolęs 230 metrų atstumu nuo projektuojamo
pastato. Pietuose - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos sklypas ir jame esantis
triejų butų gyvenamasis namas - už 297 m. Pietvakariuose – neužstatytas mažaaukščių gyvenamųjų namų
kvartalas - už 435 m. Šiaurėje – mažaaukščių gyvenamųjų namų kvartalas Melašių gatvėje - už 516 m.
Prognozuojamas triukšmo lygis kartu su foniniu triukšmu artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje,
neviršys HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje” nustatytų ekvivalentinių garso slėgio lygių.

6. Nuotekos
Nuotekos į aplinką bus išleidžiamos išvalytos iki normatyvinio lygio. Todėl poveikis paviršiniam ir
požeminiam vandeniui, jo kokybei, pakrančių zonoms, hidrologiniam rėžimui, nenumatomas.
Ūkyje susidarys iki 100,0 tūkst. m3/m. nuotekų. Nuotekos bus tvarkomos atskiroje patalpoje
moderniuose valymo įrenginiuose, kuriuose naudojami koaguliavimo, flotavimo, ultrafiltravimo ir
biologinio valymo technologijos. Valytos nuotekos bus išleidžiamos į melioracijos kanalą Ž-2-1
(20010726), esantį už 300 m nuo projektuojamo pastato. Projektuojamas pastatas nepatenka į kanalo
apsaugos zoną ar pakrantės apsaugos juostą.
Priklausomai nuo žuvų dydžio, ūkyje žuvų auginimas suskirstytas į etapus. Žuvų auginimo
recirkuliacinis vanduo iš visų baseinų pirmiausiai pateks į juostinį filtrą. Nuotekos iš šio filtro kartu su
nuosėdomis iš baseinų dugno, iš baltymų separatoriaus ir biologinio filtro bus tiekiamos į nuotekų
tvarkymo patalpas. Čia nuotekos bus koaguliuojamos ir flokuliuojamos.
Apie 10-15 % nuo bendro nuotekų kiekio bus papildomai valoma membraninio bioreaktoriaus
pagalba. Tikimasi, kad šis procesas leis sumažinti bendrojo azoto koncentracijas iki lygio, kuris nustatytas
išleidžiamam į aplinką vandeniui. Nuotekos iš membraninio filtro sumaišomos su likusiu valytų nuotekų
srautu, dezinfekuojamos UV filtro pagalba ir išleidžiamos į sklype įrengtą tvenkinį, skirtą nuotekų srauto
stabilizavimui. Iš šio tvenkinio nuotekos bus išleidžiamos į melioracijos kanalą Ž-2-1 (20010726).
Minėtas melioracijos kanalas įteka į melioracijos kanalą Ž-2 (20010725). Išleidžiamų nuotekų
užterštumas nepablogins geros būklės reikalavimų esant vidutiniam kanalo vandens debitui. Išleidžiamo
vandens sudėtis pagal fizikinius-cheminius kokybės elementų rodiklius neviršys leidžiamų dydžių.
Per metus planuojama, kad nuotekų valymo ir baseinų dugninių nuosėdų dumblo susidarys 100 m3.
Šis dumblas bus kaupiamas 30 m3 talpos sandariame rezervuare, iš kur periodiškai išvežamas pagal sutartį
su nuotekų valymo įrenginių periodinio aptarnavimo paslaugas teikiančia įmone. Dumblo rezervuaras bus
izoliuotas nuo aplinkos, todėl nemalonių kvapų nesklis.
Dumblas susidarys tvarkant nuotekas, kurios susiformuoja išskirtinai švarioje aplinkoje (žuvų
auginimo cikle), į jį nepatenka kitų pramonės įmonių dumblas, galintis užteršti aplinką sunkiaisiais
metalais ir pan., todėl tokio dumblo tvarkymui nekeliami reikalavimai kaip komunalinių ar pramoninių
nuotekų dumblui. Žuvų auginimo nuotekų dumblas yra aukštos kokybės, jo cheminė sudėtis tenkina
pagrindines savybes, taikomas organinėms trąšoms. Tręšimo sezono metu pagal parengtą planą dumblas
gali būti panaudojamas žemės ūkio kultūrų tręšimui.
Dumblas bus tvarkomas vadovaujantis Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti
aprašu (LRAM ir LRŽŪM 2011 09 26 įsak. Nr. D1-735/3D-700 aktualia redakcija).
Įmonėje dirbs šeši darbuotojai, iš kurių du technologai dirbs pamainomis. Darbuotojų buitinėse
patalpose susiformuos buitinės nuotekos, apie 365 m3/m., kurių pirminis valymas bus atliekamas septike,
po to jos bus nuvedamos į bendrą nuotekų valymo sistemą.
Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos teritorijoje planuojamos į esamą tvenkinį, dalis
paviršiaus vandens nuotekų susigers į gruntą.
Biologinė tarša
Planuojamame žuvininkystės ūkyje biologinė tarša nesusidarys. Visoje teritorijoje palaikoma
tvarka. Periodiškai atliekami geriamojo vandens biologiniai tyrimai. Darbuotojai bus apmokyti
apsisaugoti nuo užkrečiamų ligų, laikytis higienos reikalavimų ir biologinio saugumo protokolų.
Žuvys bus šeriamos sausu specialiai subalansuotu kombinuotu pašaru. Bus griežtai vykdoma
kenkėjų kontrolė, patalpų, įrangos priežiūra, dezinfekcija.
Kritusios žuvys, iki atiduodant utilizavimo ar perdirbimo įmonėms, bus laikomos šaldytuvuose
pagal sąlygas, atitinkančias veterinarinius reikalavimus.
Atliekos
Vykdant veiklą, susidarys šie atliekų kiekiai:
 nuskaidrinant gamybines nuotekas susidarys nuotekų dumblo, iki 100 m3/m. Dumblas bus
kaupiamas specialiame rezervuare ir 4 kartus metuose pagal sutartį išvežamas nuotekų
valymo įrenginių periodinio aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės arba tręšimo sezono

metu panaudojamas žemės ūkio kultūrų tręšimui;
 kritusios žuvys, apie 1,0 t/m., bus laikomos specialiuose šaldytuvuose. Šaldytuvai stovės žuvų
auginimo pastato viduje, atskirose patalpose. Šios atliekos bus laikomos ir išgabenamos iš
įmonės laikantis nustatytų reikalavimų. Kritusios žuvys pagal sutartis bus atiduodamos
veterinarinį patvirtinimą turinčioms įmonėms, perdirbančioms jas į paklausą turinčius
šalutinius produktus;
 komunalinės atliekos, 5 t/m., bus rūšiuojamos ir laikinai iki išvežimo laikomos sandariuose
konteineriuose teritorijoje;
 pakuočių atliekos bus rūšiuojamos, laikomos pastate pagalbinėse patalpose ir taip pat pagal
sutartis atiduodamos šių atliekų tvarkytojams;
 kai įmonėje susidarys mažas kiekis pavojingų atliekų – perdegusių dienos šviesos lempų, jos
bus laikinai laikomos žuvų auginimo pastate pagalbinėse patalpose sandariose užrakinamose
dėžutėse ir pagal sutartį bus perduotos pavojingų atliekų tvarkytojui.
Automobilių techninis aptarnavimas bus atliekamas autoservisuose, todėl techninės priežiūros
atliekos nesusidarys. Žuvų auginimo ūkyje atliekos nelaikomos, nenaudojamos ir nešalinamos.
Poveikį aplinkai mažinančios priemonės
Planuojamame žuvininkystės ūkyje bus naudojamos šios poveikį aplinkai mažinančios priemonės:
 visose žuvų auginimo stadijose bus naudojami cheminiai preparatai aplinkos
higienizavimui, patalpos, įrengimai, žuvų auginimo baseinai periodiškai bus valomi
specialiomis dezinfekcinėmis priemonėmis;
 žuvų auginimo veikla vykdoma pastate, specialiai įrengtuose baseinuose, žuvų patekimas į
paviršinio vandens telkinius neįmanomas nei įprastinėmis, nei neatitiktinėmis veiklos
sąlygomis. Žuvų auginimo sistema bus izoliuota nuo aplinkos.
 siekiant išvengti epizotijos ūkyje bus įrengtos atskiros, neturinčios sąlyčio, uždaros
recirkuliacinės sistemos, skirtos žuvų veisimui ir žuvų auginimui. Sistemoje atsiradus
užkratui, vanduo uždaru ciklu cirkuliuos tol, kol problema bus pašalinta ir vanduo bus
saugus išleisti į aplinką. Bakterijos ir virusai bus nukenksminami ultravioletinių spindulių
lempa;
 kritusios žuvys (ikrai, mailius, suaugusios žuvys) bus iš karto surenkamos ir patalpinamos į
specialius šaldytuvus, kur bus laikomos pagal sąlygas, atitinkančias veterinarinius
reikalavimus;
 dumblai, susidarantys vandens filtravimo kūginiuose filtruose visose nuotekų valymo
pakopose bus apdorojami kalkėmis, taip stabdant rūgštėjimo ir biocenozės procesus;
 visose patalpose bus įrengta ištraukiamoji ventiliacija. Patalpose, kuriose susidaro
nemalonius kvapus skleidžiančios dujos (atliekų laikino laikymo, nuotekų ir dumblo
tvarkymo patalpos), oras bus išvalomas specialiuose kasetiniuose aktyvuotos anglies
filtruose;
 triukšmo šaltiniai bus izoliuoti nuo aplinkos – sumontuoti pastato viduje arba šuliniuose
(siurbliai). Ūkinės veiklos sąlygoto triukšmo (įskaitant esamą foninį) leistinos normos nebus
viršijamos nei projektuojamoje teritorijoje, nei už jos ribų;
 vanduo žuvų auginimo sistemoje bus naudojamas daug kartų - išvalomas mechaninio ir
biologinio valymo filtruose ir grąžinamas į sistemą (recirkuliuojamas);
 ūkyje susidarančios nuotekos bus valomos moderniuose valymo įrenginiuose, kuriuose
naudojami koaguliavimo, flotavimo, ultrafiltravimo ir biologinio valymo technologijos;
 tikėtinas tik trumpalaikis poveikis žemei ir dirvožemiui planuojamo pastato ir įrenginių
statybų metu. Statybų metu žemės kasimo darbai bus atliekami tik nuėmus ir išsaugojus
viršutinį dirvožemio sluoksnį. Dirvožemio laikino laikymo principai bus detalizuoti
techniniu projektu. Bendruoju atveju juodžemis ir mineralinis gruntas bus atskirti, laikomi
krūvose šalia statybvietės ir saugojami nuo užteršimo kitomis statybinėmis medžiagomis ar
atliekomis. Baigus statybos darbus dirvožemis bus panaudotas sklype;



avarijų ir gaisrų priežastys galimos dėl žmogiškojo ir technologinio faktoriaus. Saugaus
darbo užtikrinimui bus laikomasi technologinio reglamento normų ir įrengimų
eksploatavimo instrukcijos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų. Darbų
saugos ir kitų atsakingų darbuotojų nuolatinė kontrolė ir priežiūra mažins avarinės situacijos
susidarymo galimybę. Visa elektrą naudojanti įranga bus montuojama su įžeminimu,
pastatuose bus įrengti žaibolaidžiai ir sukomplektuotos visos reikalingos pirminės gaisro
gesinimo priemonės.
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