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Kada bus atliktas kiaušinių tyrimas adresu Alytaus r. Alytaus sen., Genių k., Raudonikių g. 5, 

praėjo daug laiko nuo gaisro, jokios informacijos ar galima naudoti maistu? Paminėtas tik 

Jasunskų k. 

 

Kreipėmės informacijos į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT), atsakymas bus 

pateiktas gruodžio 10 d. 

Ar bus tiriamas dirvožemis privačiose valdose Žiedo, Smilgų g. Jeigu ne - ar galima atlikti 

mokamą tyrimą ir kur? 

 

Dirvožemio tyrimus atlieka Lietuvos geologijos tarnyba, tad reikėtų kreiptis į juos. 

Taip pat dirvožemio tyrimus atlieka Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (būtent 

gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos dirvožemio tyrimus). Jau atlikti tyrimai 10 -yje skirtingų 

Alytaus miesto ir Alytaus rajono vietovių. Šių tyrimų rezultatus galima pritaikyti platesnei vietovei, 

nebūtina tirti dirvožemio kiekviename sklype. Alytaus mieste ištirtas dirvožemis Putinų g., Šaltinių 

g., Juozapavičiaus g. Tyrimų rezultatai parodė, kad gaisro dūmai Alytaus miesto gyvenamųjų ir 

visuomeninių teritorijų dirvožemio neužteršė, dirvožemyje nustatytos  sunkiųjų metalų 

koncentracijos kelis kartus žemesnės nei leidžia higienos normos, taip pat nustatytos žemos ir 

nepavojingos dioksinų, furanų, polichlorintų bifenilų koncentracijos. 

Pažymėtina, kad nė viena Lietuvos laboratorija pati neatlieka dioksinų, furanų, polichlorintų 

bifenilų tyrimo dirvožemyje. Minėtus teršalus Alytaus dirvožemyje ištyrė Eurofins laboratorija 

Olandijoje. Norint privačiai išsitirti savo dirvožemį, gyventojai gali kreiptis į Eurofins atstovybę 

Lietuvoje -  Eurofins Labtarna ar kitą akredituotą laboratoriją dirvožemio tyrimams. Akredituotų 

laboratorijų sąrašas skelbiamas Nacionalinio  akreditavimo biuro svetainėje www.nab.lrv.lt 

 

Laba diena. Kada bus paskelbta gyvulių likvidavimo tvarka ir kokios numatomos 

kompensacijos? Ačiū 

 

Paskelbta bus po Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos (SESK) posėdžio ir bus nustatyta 

SESK sprendimu. 

Ar pavasarį bus atliekami dirvožemio tyrimai užterštose teritorijose? 

 

Tyrimai bus atliekami visose terpėse, kol nebus konstatuota, kad taršos nebėra. Tyrimų atlikimą 

koordinuoja Aplinkos apsaugos agentūra (AAA). Šiuo metu rengiama atsakingų institucijų bendra 

tyrimų programa kitiems metams. Planuojama atlikti dirvožemio tyrimus ankstyvą pavasarį, 

pasibaigus meteorologinei žiemai. (Pastaba: jei vis dėl reikėtų detalesnio komentaro, reikėtų kreiptis 

į Geologijos tarnybą) 

Kas kompensuos žmonėms gyvuliukus ar daržoves auginantiems savo reikmėms? 

 

Kompensuojama bendra tvarka teikiant Alytaus rajono savivaldybės administracijai (ARSA) 

motyvuotą prašymą. 

http://www.nab.lrv.lt/


Ar bus atliekamas gyventojų sveikatos tikrinimas? 

 

Ar padangų gaisras paveikė gyventojų sveikatą bus nustatyta atlikus  sunkiųjų metalų, dioksinų, 

furanų ir polichlorintų bifenilų tyrimus žmonių kraujyje. Tam bus parinktos tam tikro dydžio grupės 

žmonių (paveiktų dūmų ir nepaveiktų), kad būtų galima palyginti cheminių medžiagų, nustatytų 

žmonių bioterpėse, skirtumus. Sveikatos apsaugos ministro sudaryta darbo grupė parengė tyrimo 

programą ir šiuo metu laukiama Lietuvos bioetikos komiteto leidimo tyrimui atlikti. 

Kas kiek laiko tikslinamos užterštos teritorijos ribos? 

 

Kaip informavo Aplinkos apsaugos agentūra, užterštos teritorijos ribos tikslinamos nuolat, 

atsižvelgiant į gaunamus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų tyrimų rezultatus. 

Planuoju pradėti ūkininkauti paveldėtoje senelių žemėje Alytaus rajone, Genių kaime. Jei 

teritorija pavasarį bus užteršta ar galiu tikėtis kompensacijos dėl teisėtų lūkesčių 

neįgyvendinimo? 

 

Jums reiktų kreiptis į ARSA. Jeigu būtų pagrindas, reiktų bendra tvarka teikti ARSA motyvuotą 

prašymą. 
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