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INFORMACIJA APIE GAUT Ą UAB „TOKSIKA“ ŠIAULI Ų 
FILIALO PAVOJING Ų ATLIEK Ų SĄVARTYNO ĮRENGIMO BEI 
EKSPLOATAVIMO IR PAVOJING Ų ATLIEK Ų TVARKYMO 
ĮRENGINI Ų KEITIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
ATASKAIT Ą 

 
2014-09-25 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 62033. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
UAB „Toksika“ Šiaulių filialas, Jurgeliškių k. 10, 76103 Šiaulių r. sav., tel. (8 41) 211 029, 

faks. (8 41) 211030, el. p. b.skarbalius@toksika.lt. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 272 2537, faks. (8 5) 210 7211, 

el. p. viktorija.podgaiskyte@afconsult.com. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas bei eksploatavimas ir 

pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimas. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Šiaulių apskr., Šiaulių r. sav., Jurgeliškių k. 10 (buvęs adresas Šiaulių apskr., Šiaulių r. sav., 

Šiaulių k. sen., Aukštrakių k. pakeistas 2013 m. pabaigoje, tačiau UAB „Toksika“ Šiaulių filialo 
vykdomų ir planuojamų ūkinių veiklų vieta nesikeičia). 

 
Atsakinga institucija  
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 

8 706 62 000. 
 
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 
1. Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2013-10-18 raštu Nr. S-5177(9.10.7) „Dėl UAB 

„Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei eksploatavimo ir pavojingų 
atliekų tvarkymo įrenginių keitimo poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė poveikio 
aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programai. 

Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2014-08-27 raštu Nr. S-4174(9.10.7) „Dėl UAB 
„Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei eksploatavimo ir pavojingų 
atliekų tvarkymo įrenginių keitimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir 
planuojamos ūkinės veiklos galimybei pasirinktoje vietoje. 

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2013-12-18 raštu Nr. S-3582-11 „Dėl UAB 
Toksika poveikio aplinkai vertinimo programos“ nurodė, kad PAV programa yra neišsami ir 
informavo, kad pageidauja nagrinėti PAV ataskaitą. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2014-09-15 raštu Nr. S-2900-11 „Dėl UAB 
Toksika poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ nurodė, kad atsižvelgiant į rašte  išdėstytus 
argumentus mano, kad atsakymai dėl UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno 
įrengimo bei eksploatavimo ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo poveikio aplinkai 
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vertinimo ataskaitos yra neišsamūs ir nepakankami siekiant tinkamai įvertinti ūkinės veiklos 
poveikį. 

3. Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2013-12-18 raštu Nr. S-2651(3.24) „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo programos“ pateikė neigiamas išvadas dėl parengtos PAV programos, 
taip pat informavo, kad sutinka aptarti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pastabas dėl 
parengtos PAV programos. 

Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2014-09-17 raštu Nr. S-1858(3.24) „Dėl poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos“ suderino PAV ataskaitą su pastabomis. Šiaulių rajono savivaldybės 
administracija 2014-09-23 raštu Nr. S-1888(3.24) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 
informavo, kad papildo 2014-09-17 raštą Nr. S-1858(3.24) ir informuoja, kad derina PAV ataskaitą 
ir pritaria planuojamų ūkinių veiklų galimybėms. 

4. Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2013-11-27 raštu Nr. S1-2482 „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ suderino PAV programą. 

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-07-28 raštu Nr. S1-1179 „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo“ suderino PAV ataskaitą ir pritarė planuojamos 
ūkinės veiklos galimybėms. 

5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis padalinys 
2013-10-16 raštu Nr. (9.38-Š)2Š-654 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV 
programai bei nurodė, kad neprieštarauja planuojamai ūkinei veiklai ir nepageidauja nagrinėti PAV 
ataskaitos. 

6.  Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-02-28 raštu Nr. 
(4)-V3-456(7.20) „Dėl UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei 
eksploatavimo ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo poveikio aplinkai vertinimo 
programos“ pritarė PAV programai. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-08-13 raštu Nr. (4)-
V3-2055(7.21) „Dėl UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei 
eksploatavimo ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos“ nurodė, kad pritaria PAV ataskaitos kokybei ir neprieštarauja, kad būtų įgyvendinamas 
planuojamas UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas bei 
eksploatavimas ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimas. 

7. Aplinkos apsaugos agentūra 2014-04-04 raštu Nr. (2.6)-A4-1369 „Dėl UAB „Toksika“ 
Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei eksploatavimo ir pavojingų atliekų 
tvarkymo įrenginių keitimo poveikio aplinkai vertinimo programos“ PAV programą patvirtino. 

 
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Šiaulių rajono savivaldybės 

administracijos (2013-09-13), Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Šiaulių kaimiškosios 
seniūnijos (2013-09-13), Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (2013-09-13) skelbimų 
lentose; respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2013-09-14); rajoniniame laikraštyje 
„Šiaulių kraštas“ (2013-09-14); užsakovo UAB „Toksika“ tinklapyje (2013-09-13); Lietuvos 
Respublikos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento tinklapyje (2014-01-10). Aplinkos 
apsaugos agentūra 2013-09-17 savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie parengtą PAV programą. 

 
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Šiaulių 

rajono savivaldybės administracijos (2014-06-12), Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 
Šiaulių kaimiškosios seniūnijos (2014-06-12), skelbimų lentose; respublikiniame laikraštyje 
„Lietuvos žinios“ (2014-06-12); rajoniniame laikraštyje „Šiaulių kraštas“ (2014-06-12). Pasiūlymus 
pateikusieji suinteresuotos visuomenės atstovai informuoti raštu (registruotu paštu). Visuomenės 
susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2014-06-30 1730 val. Šiaulių rajono savivaldybės 
administracijos patalpose, adresu Vilniaus g. 263, Šiauliai. Viešajame susirinkime dalyvavo 
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planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjai, visuomenės 
atstovai.  

Po viešo visuomenės supažindinimo su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita 
susirinkimo, PAV dokumentų rengėjas gavo suinteresuotos visuomenės atstovo pastabas, į kurias 
atsakė 2014-08-29 raštu Nr. 29/08/14/R3 „Dėl pastabų dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“.  

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2014 m. spalio 9 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos 

apsaugos agentūrą) ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos klausimais. 


