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DĖL SKELBIMO APIE PARENGTĄ PAV PROGRAMĄ
Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Ţin., 2005, Nr. 93-3472; 2011, Nr. 582790) 14, 18, 19 punktais, prašome skelbimų lentoje paskelbti skelbimą (pridedamas) apie
parengtą PAV programą su informacine ţyma apie gavimo faktą ir datą.
Maloniai prašome skelbimo kopiją su informacine ţyma apie gavimo faktą ir datą
atsiųsti el. p. viktorija.podgaiskyte@afconsult.com arba faksu 8 5 210 72 11.

Aplinkosaugos konsultantė

Viktorija Podgaiskytė

tel. 8 5 272 25 37
viktorija.podgaiskyte@afconsult.com

UAB AF-Consult
Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius Lietuva
Tel. +370 5 210 7210, Faks. +370 5 210 7211. www.afconsult.com
Įmonės kodas: 135744077 PVM mok. kodas: LT357440716

Informacija apie parengtą UAB „Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno
įrengimobei eksploatacijos ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo poveikio
aplinkai vertinimo (PAV) programą
1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB ”Toksika” Šiaulių filialas, Jurgeliškių
k., 76103 Šiaulių r., tel. 8 41 211029, faks. 8 41 211030.
2. PŪV PAV dokumentų rengėjas: UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, tel. 8 5
210 7210, faks. 8 5 210 7211.
3. PŪV pavadinimas: UAB „Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas bei
eksploatavimas ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimas.
4. PŪV vieta: Šiaulių apskritis, Šiaulių r., Kaimiškoji sen., Jurgeliškių k.
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas:
Šiaulių rajono savivaldybė; Šiaulių miesto savivaldybė; Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos, Šiaulių teritorinis padalinys; Šiaulių visuomenės sveikatos centras;
Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Atsakinga institucija, kuri priims
sprendimą – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 5 706
6208, faks. 8 5 706 6200.
6. Susipaţinti su PŪV PAV programa ir pateikti pastabas bei motyvuotus pasiūlymus per 10
darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:
UAB „Toksika” Šiaulių filiale, Jurgeliškių k., 76103 Šiaulių r., el. p. a.dziugys@toksika.lt
(darbo dienomis I-IV nuo 7.30 iki 16.15 val. ir V nuo 7.30 iki 15.00 val.);
UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, tel. 8 5 210 7210, faks. 8 5 210 7211,
el. p. viktorija.podgaiskyte@afconsult.com (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.);
Šiaulių r. savivaldybės, Šiaulių Kaimiškojoje sen. Vilniaus g. 324, Vijolių kaimas, Šiaulių
rajonas, tel. 8 41 596 692 (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.).
7. Pasiūlymus galima teikti raštu UAB „AF-Consult“ Lvovo g. 25, LT-09320 (darbo dienomis
nuo 9.00 iki 16.00 val.), pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją
PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
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INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PAV PROGRAMĄ
Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Ţin., 2005, Nr. 93-3472; 2011, Nr. 58-2790) 14
punktu, informauojame apie parengtą UAB „Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno
įrengimo bei eksploatacijos ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo poveikio aplinkai
vertinimo (PAV) programą (informacinis skelbimas pridedamas).

Aplinkosaugos konsultantė

Viktorija Podgaiskytė

tel. 8 5 272 25 37
viktorija.podgaiskyte@afconsult.com

UAB AF-Consult
Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius Lietuva
Tel. +370 5 210 7210, Faks. +370 5 210 7211. www.afconsult.com
Įmonės kodas: 135744077 PVM mok. kodas: LT357440716

Informacija apie parengtą UAB „Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno
įrengimo bei eksploatacijos ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo poveikio
aplinkai vertinimo (PAV) programą
1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) uţsakovas: UAB ”Toksika” Šiaulių filialas, Jurgeliškių k.,
76103 Šiaulių r., tel. 8 41 211029, faks. 8 41 211030.
2. PŪV PAV dokumentų rengėjas: UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, tel. 8 5
210 7210, faks. 8 5 210 7211.
3. PŪV pavadinimas: UAB „Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas bei
eksploatavimas ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimas.
4. PŪV vieta: Šiaulių apskritis, Šiaulių r., Kaimiškoji sen., Jurgeliškių k.
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Šiaulių
rajono savivaldybė; Šiaulių miesto savivaldybė; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos, Šiaulių teritorinis padalinys; Šiaulių visuomenės sveikatos centras; Šiaulių
apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą –
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 5 706 6208, faks. 8
5 706 6200.
6. Susipaţinti su PŪV PAV programa ir pateikti pastabas bei motyvuotus pasiūlymus per 10
darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:
UAB „Toksika” Šiaulių filiale, Jurgeliškių k., 76103 Šiaulių r., el. p. a.dziugys@toksika.lt
(darbo dienomis I-IV nuo 7.30 iki 16.15 val. ir V nuo 7.30 iki 15.00 val.);
UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, tel. 8 5 210 7210, faks. 8 5 210 7211,
el. p. viktorija.podgaiskyte@afconsult.com (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.);
Šiaulių r. savivaldybės, Šiaulių Kaimiškojoje sen. Vilniaus g. 324, Vijolių kaimas, Šiaulių
rajonas, tel. 8 41 596 692 (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.).
7. Pasiūlymus galima teikti raštu UAB „AF-Consult“ Lvovo g. 25, LT-09320 (darbo dienomis
nuo 9.00 iki 16.00 val.), pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją
PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Informacija apie parengtq UAB ,,Toksika" Siauliq filialo pavojingq atliekg s4vartyno
irengimobei eksploatacijosir pavojingq atliekq tvarkymo irenginiq keitimo poveikio
aplinkai vertinimo (PAV) programq
1. Planuojamosiikin6s veiklos (POVI uZsakovas:UAB "Toksika" Siauliq filialas, JurgeliSkiq
k., 76103Siaulirlr., tel.8 41 211029,faks.8 41 211030.
Lvovo g.25,LT-09320,Vilnius,tel. 8 5
UAB ,,AF-Consult",
2. PUV PAV dokumentqrengejas:
2 1 0 7 2 1 0 , f a k s5. 82 1 07 2 1 . .
3. PUV pavadinimas:UAB,,Toksika" Siauliq filialo pavojingqatliekq s4vartynofrengimasbei
ir pavojingqatliekqtvarkyrnoirenginiqkeitimas.
eksploatavimas
k.
4. PUV vieta:Siauliqapskritis,Siauliqr., Kaimi5kojisen.,JurgeliSkiq
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetencijq nagrinds PAV dokumentus, teiks iSvadas:
prie
Siauliq rajono savivaldybe;Siauliq miesto savivaldybe;Kulttiros paveldodepartamento
Kulturos ministerijos, Siauliq teritorinis padalinys; Siauliq visuomenessveikatoscentras;
Siauliq apskrities prieigaisrine gelbejimo valdyba. Atsakinga institucija, kuri priims
- Aplinkosapsaugos
g. 9, 09311Vilnius,tel. 8 5 706
agentiira,
A. Juozapavidiaus
sprendim4
6208,faks.I5 706 6200.
6. SusipaZintisu PUV PAV proglama ir pateikti pastabasbei motyvuotuspasiulymusper 10
darbodienqnuo Siosinformacijospaskelbimodienosgalima:
k.. 76103Siauliqr., el. p. a.dziugys@toksika.lt
UAB,,Toksika" Siauliq filiale, JurgeliSkiq
(darbodienomisI-IV nuo 7.30iki i6.15 val. ir V nuo7.30iki 15.00val.);
UAB ,,AF-Consult",Lvovo g.25,LT-09320,Vilnius,tel. I5 210 7210,faks.8 5 210 7211,
(darbodienomisnuo 9.00iki 16.00val.);
el. p. viktorija.podgaiskyte@afconsult.com
Siauliq KaimiSkojojesen.Vilniausg.324, Vijoliq kaimas,Siauliq
Siauliqr. savivaldyb€s,
tel. 8 41 596692 (darbodienomisnuo 8.00iki 17.00val.).
rajonas,
7. Pasiulymusgalimateikti raitu UAB ,,AF-Consult'oLvovo g. 25, LT-09320 (darbodienomis
nuo 9.00 iki 16.00val.), pasi[lymq kopijospapildomaigali buti pateiktospagalkompetencij4
PAV subjektamsir atsakingaiinstitucijai.
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Marijos
globoje
AUDRIUS MAKAUSKAS
a.makauskas@lzinios.lt

užsienis

Dievas nėra policininkas. Jis yra davęs
žmogui laisvę, ir jei šis ja piktnaudžiauja,
anksčiau ar vėliau pats įsitikins savo
veiksmų pasekmėmis. Kauno arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius pabrėžia, kad yra
problemų, kurių patys nesame pajėgūs
išspręsti, – kartais reikia tiesiog pavesti
savo rūpesčius Marijos globai.
Kunigų pensijų klausimas,
valstybės ir Bažnyčios santy
kiai, seksualinių mažumų par
adai – daug yra dalykų, apie
kuriuos įdomu paklausti Lie
tuvos vyskupų vadovo. Tačiau
baigiantis Šiluvos atlaidams
kalbamės apie Mergelę Ma
riją. Apie Jėzaus pradėjimo
stebuklą, apie liaudišką pamal
dumą ir planuojamą pasaulio
paaukojimą Marijos Širdžiai,
o pabaigoje trumpai – apie
Lietuvos ir jos vaikų rūpes
čius – LŽ interviu su Kauno ar
kivyskupu, Lietuvos Vyskupų
Konf er enc ij os pirm in ink u
Sigitu Tamkevičiumi SJ.

3p.

Politinis ringas

Ukrainos boksininkas Vitalijus
Kličko politiniame ringe gali mesti
rimtą iššūkį šalies prezidentui Vik
torui Janukovyčiui. 2012-aisiais į
Ukrainos parlamentą išrinktas opo
zicinės partijos UDAR lyderis
V.Kličko užsiminė, kad nori 2015
metais vyksiančiuose prezidento
rinkimuose susigrumti su dabartiniu
šalies prezidentu. 42 metų boksi
ninkas ir Ukrainos parlamento na
rys negaili kritikos V.Janukovyčiaus
vykdomai politikai ir pasisako prieš
bet kokias autoritarinės valdžios ap
raiškas Ukrainoje. „Mąstau apie ga
limybę dalyvauti rinkimuose“, – sa
kė V.Kličko, kuriam bokso gerbėjai
yra prikabinę Daktaro Geležinio
Kumščio pravardę.
6p.

Šiandien su dienraščiu

Oresto Gurevičiaus nuotrauka

S.Tamkevičius:
„Dievas apsireiškia ten,
kur žmogus yra atviras priimti
Dangaus žinią. Taip buvo
ir prieš 400 metų Šiluvoje.“
+ TV programos

Studijos Kembridže pakibo ant plauko
Magistro studijų krimsti į Kemb
ridžo universitetą pakviesta
ukmergiškė apgailestauja netu
rinti iš ko susimokėti už mokslus
ir ieško, kas galėtų paremti jos
studijas. Ji žada atsidėkoti už
paramą būsimam darbdaviui,
jei toks Lietuvoje rastųsi.

22 metų Augustė Usonytė, šią va
sarą geriausiais pažymiais baigusi
Jungtinės Karalystės Esekso univer
sitetą, nuo šio spalio kviečiama stu
dijuoti viename pačių prestižiškiau
sių pasaulyje Kembridžo universitete.
Į Lotynų Amerikos šalių politiką,
ekonomiką, sociologiją ir kultūrą gi

Orai

lintis pasirengusi mergina tikisi rasti
rėmėjų, nes pati neišgali susimokėti
už metus truksiančias studijas.
Jas baigusi A.Usonytė žada sugrįžti
į Lietuvą, panaudoti sukauptas žinias
ir nuoširdžiai atidirbti padėjusie
siems baigti garsųjį universitetą.

4p.

Debesuota su
pragiedruliais,
kai kur palis.
Temperatūra dieną
16–18 laipsnių
šilumos.
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Klasifikuoti skelbimai
BUTAI

UAB Global Solution
dideliais kiekiais superka spygliuočių medieną
(eglę, pušį, popiermedį ir kt.)

PARDUODA
3 kambarių butą Vilniuje, Lazdynuose
(monolitinio 16 aukštų namo VI a.,
geras išplanavimas, pietvakarių pusė,
kaina – iki 190 000 Lt). Tel. 8 673 03 733.

Kontaktiniai duomenys: Jolanta; tel. 8 604 80 655. 

4 kambarių butą Panevėžyje (mūrinis 8 butų
namas, statytas 1992 m., 78 kv. m., kambariai nepereinami, yra du įstiklinti balkonai,
kaina – 125 000 Lt). Tel. 8 699 75 245.
KEIČIA
38 kv. m butą Palangos centre (mūrinio
namo II a., maži mokesčiai) į 1 kambario
butą Vilniuje, arba parduoda.
Tel. 8 675 44 822.

PERKA

SODYBOS, SKLYPAI
PARDUODA
20 a sklypą 3 km nuo Palangos (yra projektas
namui statyti, kaina – 50 000 Lt).
Tel. 8 675 44 822.
14,0 a namų valdos sklypą prie Vilniaus
miesto ribos, Lozoraičio g. gale (yra elektra,
galima statyti dvibutį namą, 10 km iki Katedros aikštės, 1 a kaina – 4600 Lt, be
tarpininkų). Tel. +370 656 17 413.

Sodybą Viesų kaime, prie Širvintos upės
(5 km nuo Širvintų Ukmergės link, yra 0,6 ha
žemės, 116 kv. m gyvenamasis namas, ūkiniai pastatai, šalia asfaltuotas kelias,
netoliese parduotuvė, kaina – 60 000 Lt),
prie sodybos, kitoje kelio pusėje yra 3,4 ha
žemės sklypas (kaina – 28 000 Lt).
Tel. (8 5) 273 2008.
Brangiai mišką su žeme arba išsikirsti,
žemes, pievas. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 676 41 155.

Užs. R-188

NAMAI, PATALPOS
PARDUODA
RAB “Suskystintos dujos” parduoda
patalpas biurui, esančias Smolensko g. 1,
Vilniuje. Patalpos per du aukštus: 1-as
aukštas 107 kv. m, 2-as aukštas 349 kv. m.
Telefonas pasiteirauti: 8 687 13 837.

Užs. LM-3256

PASLAUGOS
Prijungiu, taisau automatines skalbykles. Suteikiu garantiją. Konsultuoju įsigyjant naują,
su transportavimo defektais arba naudotą
buitinę techniką. Tel.: (8 5) 230 0203,
8 610 21 588.

Užs. LM-2942

Taisau televizorius namuose. Konsultuoju,
derinu ir t.t. Vilnius, tel.: (8 5) 241 2501,
8 605 72 219.
Profesionali siuvėja, turinti ilgametę darbo
patirtį, pagal individualius užsakymus siuva
ir taiso kailinius, odos ir tekstilės gaminius.
Vilnius, tel. +370 684 49 195.
Šildymo, vandentiekio sistemų, katilinių, katilų montavimas, remontas, keitimas.
Ilgametė darbo patirtis. Nebrangiai, nuolaidos, garantijos. Vilnius, tel. 8 600 67 464.

AUTOMOBILIŲ REMONTAS
Kokybiškai iš odos ir veliūro siuvu automobilių sėdynių užvalkalus. Taisau, keičiu
suplyšusius salonų ir sėdynių apmušalus.
Tel.: (8 5) 231 8014, 8 676 34 662.

MEDICINOS PASLAUGOS
Teismo medicinos profesorius konsultuoja,
atlieka tyrimus, nustato tėvystę, sveikatai
padarytą žalą. Tel.: 8 674 91 550,
8 615 16 310, (8 5) 278 8403.

STATYBOS PASLAUGOS
Klijuojame plyteles, montuojame gipskartonį, tinkuojame, betonuojame grindis,
atliekame kitus statybos ir remonto darbus.
Tel. 8 609 91 421.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ viešame aukcione parduoda nekilnojamąjį turtą Vilniaus mieste:
Adresas
1.

Boilerinė
Kovo 11-osios g. 25b,
Grigiškės
2. Boilerinė
Šviesos g. 9b, Grigiškės
3. Boilerinė
Šviesos g. 14b,
Grigiškės
4. Boilerinė
Volungės 18A
5. Žalgirio g. 106A
Administracinis pastatas
Dirbtuvės
Sandėlis
Garažas
Garažas
Kiemo statiniai
6. Boilerinė
Liepkalnio 24
7. Boilerinė
Linksmoji g. 45
8. Boilerinė
Vaduvos 8a
9. Boilerinė
Minties g. 8d
10. Boilerinė
Žalgirio g. 99a

Unikalus nr.

Bendras
plotas,
kv.m

1300-1038-8012

99,03

1977

0,0152

55

30.000,00

1300-1041-6017

97,79

1978

0,0118

56

30.000,00

1300-1039-0017

99,24

1980

0,0118

56

30.000,00

1098-0015-1019:0001

73,11

1980

0,0093

99

130.000,00

1096-2047-3016
1096-2047-3027
1096-2047-3038
1096-2047-3049
1096-2047-3070
1096-2047-3081
1097-2005-8018:0029

721,36
1242,50
323,49
19,00
55,00

1979
1962
1992
1992
1987
1962

0,4353

99

2.200.000,00

118,10

1972

0,0120

50

120.000,00

99,22

1988

-

patalpa pastate

48.420,00

120,06

1987

0,0182

99 m.

180.078,00

157,81

1966

0,0158

be sutarties

106.580,00

100,55

1980

0,0132

99 m.

151.230,00

1098-8005-3010:0079
1098-7024-6014
1098-7027-0010
1098-7030-5016

Statyb.
metai

Sklypo
plotas,
ha

Valstyb. žemės
nuoma metais

Pradinė
kaina Lt
(be PVM)

Aukcioną organizuoja ir vykdo AB „Vilniaus šilumos tinklai“.
Aukcionas vyks 2013 m. spalio 3 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. AB „Vilniaus šilumos tinklai“, I-o aukšto salėje, adresu: V.Kudirkos g. 14, Vilnius. Registracijos pradžia – 13.00 val.
Aukciono vedėjas – AB „Vilniaus šilumos tinklai“ vadovaujantis inžinierius Andrius Vaicekauskas, tel.: (8 5) 210 7432,
faks.: (8 5) 210 7430. Parduodamą turtą, iš anksto suderinus su aukciono vedėju, galima apžiūrėti jo buvimo vietoje 2013 m.
rugsėjo 23-27 dienomis nuo 10.00 iki 15.00 val.
Aukciono laimėtojas už perkamą turtą privalo per 10 dienų nuo aukciono pabaigos pilnai apmokėti aukcione paskelbtą galutinę pardavimo kainą.
Su aukciono sąlygomis ir pirkimo-pardavimo sutarties projektu galima susipažinti AB „Vilniaus šilumos tinklai“, V.Kudirkos g. 14,
Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val.
Norintys dalyvauti aukcione turi pateikti banko dokumentus, patvirtinančius, kad į AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atsiskaitomąją sąskaitą LT53 7044 0600 0121 9501 SEB banke pervestas 1 000 Lt registracijos (dalyvio) mokestis bei pradinis
Užs. LM-3281
įnašas – 10 proc. nuo pradinės pardavimo kainos. Žiūrovo bilieto kaina – 100 Lt. 

Ekologiški vandens minkštinimo įrenginiai.
Apsauga nuo kalkėjimo. Montavimas. Garantija. Vilnius, tel. 8 687 73 616.

LEIDINIAI
PARDUODA
Įvairių šalių pašto ženklų rinkinius (kaina –
sutartinė). Šilutė, tel. (8 441) 53 570.
Išleista Rasos Norkutės knyga “Psichoterapeuto patarimai. Iš kur atsiranda ligos. Kaip
išgyventi be vaistų”. Parduodama visuose
Lietuvos knygynuose. Adresas pasiteirauti:
Rasa Norkutė, iki pareikalavimo, Centrinis
paštas, LT-92129 Klaipėda.

ĮVAIRŪS
Parduodu pianiną „Riga“ (kaina – 1000 Lt,
galima derėtis). Vilnius, tel.: (8 5) 244 5092,
8 612 84 842.

PRANEŠIMAI
Kooperatinė bendrovė „Katos inovacija“
(kodas 300028287, PVM kodas
LT100001121613, registro tvarkytojas VĮ
registrų centras, adresas: Kęstučio g. 61,
Kaunas) keičia pavadinimą į kooperatinė
bendrovė „Katos grupė“, tel. 8 611 57 390.

Užs. LM-3273

2013 08 20 Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto UAB “KALANKĖ“ (j. a.
k. 124143876), nutartis įsiteisėjo 2013 08 31. Bankroto administratorius UAB
Ekvalda praneša, kad kreditoriai gali pateikti kreditorinius reikalavimus iki 2013
10 15 adresu: Žalgirio g. 90-409A, 09303 Vilnius. Vadovaujantis ĮBĮ 10 str. 7 d. 4
p., UAB “KALANKĖ“ sudarytos sutartys nebus vykdomos. Nuo 2013 08 31 teisė
valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. UAB “KALANKĖ“ antspaudas laikytinas negaliojančiu.
Užs. LM-3275
Papildoma informacija tel. (8 5) 200 1681, info@ekvalda.lt. 
Informacija apie parengtą UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų
sąvartyno įrengimobei eksploatacijos ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių
keitimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą
1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB ”Toksika” Šiaulių filialas,
Jurgeliškių k., 76103 Šiaulių r., tel. (8 41) 21 10 29, faks. (8 41) 21 10 30.
2. PŪV PAV dokumentų rengėjas: UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 210 7210, faks. (8 5) 210 7211.
3. PŪV pavadinimas: UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno
įrengimas bei eksploatavimas ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimas.
4. PŪV vieta: Šiaulių apskritis, Šiaulių r., Kaimiškoji sen., Jurgeliškių k.
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks
išvadas: Šiaulių rajono savivaldybė; Šiaulių miesto savivaldybė; Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos, Šiaulių teritorinis padalinys; Šiaulių visuomenės sveikatos centras; Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą – Aplinkos apsaugos agentūra, A.Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 5) 706 6208, faks. (8 5) 706 6200.
6. Susipažinti su PŪV PAV programa ir pateikti pastabas bei motyvuotus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:
UAB „Toksika” Šiaulių filiale, Jurgeliškių k., 76103 Šiaulių r., el. p.: a.dziugys@toksika.lt (darbo dienomis I-IV nuo 7.30 iki 16.15 val. ir V nuo 7.30 iki 15.00 val.);
UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 210 7210, faks. (8 5)
210 7211, el. p.: viktorija.podgaiskyte@afconsult.com (darbo dienomis nuo
9.00 iki 16.00 val.);
Šiaulių r. savivaldybės, Šiaulių Kaimiškojoje sen. Vilniaus g. 324, Vijolių kaimas,
Šiaulių rajonas, tel. (8 41) 59 66 92 (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.).
7. Pasiūlymus galima teikti raštu UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320 (darbo
dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.), pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. 
Užs. LM-3280

LAIKRAŠČIO „LIETUVOS ŽINIOS“ PRENUMERATA
PRIIMAMA PRIVAČIOSE PLATINIMO TARNYBOSE:
N.AKMENĖ
PAKRUOJIS
KURŠĖNAI
RADVILIŠKIS
ŠAKIAI
ELEKTRĖNAI
JONIŠKIS
Druskininkai
GargŽdai
KaiŠiadorys
KELMĖ
KRETINGA
LAZDIJAI
PLUNGĖ
ROKIŠKIS
ŠIAULIAI
ŠILALĖ
ŠVENČIONYS

Respublikos g. 7
Kęstučio g. 8-3
J.Basanavičiaus g. 1
S.Dariaus ir S.Girėno g. 30
J.Basanavičiaus g. 67
Sodų g. 13-3
Žemaičių g. 2-9
V.Kudirkos g. 45
Žemaitės g. 6
Gedimino g. 59
Statybininkų g. 19
Birutės g. 11
Seinų g. 3
T.Vaižganto g. 27
Nepriklausomybės a. 13
Trakų g. 20
Žemaitės g. 4-18
Adutiškio g. 39

(8 425) 56 588
(8 421) 61 704
(8 41) 58 57 61
(8 422) 53 451
8 612 97 522
(8 528) 39 200
(8 687) 89 040
(8 313) 51 075, 8 685 47 526
(8 46) 45 21 14, 8 686 21 345
(8 346) 51 378, 8 605 19 330
(8 427) 51657, 8 612 33 150
(8 445) 53 949, 8 687 12 779
(8 318) 52 374, 52 375
(8 448) 72 418, 8 686 51 464
(8 458) 33 241, 8 656 76 207
(8 41) 50 07 10, 50 07 11
(8 449) 51 421, 8 652 84 47 1(2)
(8 387) 51 951, 8 655 13 833
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1
Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl
UAB „Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei eksploatacijos ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo
poveikio aplinkai vertinimo registracija

Eil.
Nr.

Suinteresuotos
visuomenės
pasiūlymo
gavimo diena

Suinteresuotos
visuomenės
pasiūlymo
teikimo diena

Suinteresuotos
visuomenės
atstovo vardas,
pavardė
(pavadinimas)
ir adresas

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai ir aplinkybės, įrodymai, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas

1

2

3

4

5

1.

2013-09-23

2013-09-20

Šiaulių m.
tarybos narys
Aurimas
Nausėda
Geguţių g.
4A, 78347,
Šiauliai

1.

2.

3.

4.
5.

Santraukoje ir dokumento tekste nenurodyta apie planuojamos ūkinės veiklos nagrinėjamoje teritorijoje
galimą poveikį visuomenės sveikatai dėl išmetamų teršalų, ES paramos naudojimo taisyklių keitimo dėl
padarytų galimų techninių paţeidimų sietinų su bendrovės „Hafner SRL“ veiksmais?
Kodėl ataskaitos dalyje „Informacija apie galimą poveikį socialinei aplinkai, visuomenės sveikatai“
nenurodyta, kad UAB „Toksika“ veiksmas gali būti vertinamas, kaip planas keisti aplinkosauginius
reikalavimus, tokiu būdu, kad šie atitiktų esamą pavojingų atliekų deginimo įrenginio stovį ir jo
nereikėtų pilna apimtimi taisyti rangovo sąskaita, kaip nurodyta šiuo metu? Galima teigti, kad paminėti
planai prieštarauja memorandumo Nr. 2003/LT/16/P/PE/017 sąlygoms (nurodyta ES lėšomis
finansuojamo objekto paskirtis – tik pavojingų atliekų deginimas) bei neatitinka sutarties Nr.
A/2007/L/36 p.9.1 nurodytiems maksimaliai per valandą degintiems pavojingų atliekų kiekiams.
Kodėl ataskaitoje nenurodyta, kad 2012 m. birţelio 13 d. techninę prieţiūrą vykdanti UAB „Statybų
strategija“ pateikė išvadą, jog pastatytas ir suprojektuotas įrenginys neatitinka pirkimo sąlygų, nes visi
baigiamieji bandymai (Bandomojo paleidimo, Funkcinio išbandymo, Įvedimo į eksploataciją) yra
laikomi nepavykusiais kaip numatyta sutarties bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų 9.4 punkte, kadangi nėra
pasiekti minimalūs priimtini atlikimo kriterijai, be kita ko, kyla abejonių dėl visų rangovo pateiktų
duomenų patikimumo ir teisingumo.
8 puslapio 3 pastraipoje būtina nurodyti kodėl pavojingų atliekų sąvartynas nebuvo pradėtas
eksploatuoti.
Kokiais teisės aktais, įstatymais pasiremiant 10 puslapyje dalyje „Ţemėnauda“ rašoma, kad šio PAV
proceso metu poveikis visuomenės sveikatai bus nagrinėjamas? Lietuvos Respublikos Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad Poveikio
aplinkai vertinimo programoje turi informacija apie tai, kokiais aspektais bus vertinamas planuojamos
ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, socialinei ekonominei aplinkai.
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Kaip daţnai atliekamas UAB „Toksika“ Šiaulių filiale atliekamas su Šiaulių RAAD suderintas
paviršinių vandenų, poţeminių vandenų ir aplinkos oro taršos monitoringas? Ar tie duomenys yra
patikimi ir naujausi? Ţr. p. 13.
Kokiuose vietiniuose valymo įrenginiuose paviršinės nuotekos nuo teršiamos teritorijos dalies
surenkamos ir valomos? Kodėl apie tai nėra pateikta informacija? Ţr. p. 13.
Kodėl ataskaitos 15 puslapyje nėra tiksliau pateikiama informacija apie didelį atstumą iki artimiausių
gyvenviečių?
Kodėl nenurodyta tiksliau potencialiai pavojingos atliekos, kurios bus priimamos iš visų Lietuvos
regionų?
Kodėl nenurodyta, kad bus pavojingų atliekų deginimo įrenginio technologinių pakeitimai dėl
planuojamos veiklos, nes bus deginamas didesnis kiekis? Ar didesnio kiekio naudojimas reiškia, kad
įrenginiai gali būti paţeisti? Ţr. p. 22.
Kada tiksliai bus pateiktas planuojamas išplėstinis priimamų tvarkyti atliekų sąrašas PAV ataskaitoje?
Ţr. p. 23.
Kodėl 29 puslapyje nenurodoma, kad galima tarša dėl viršutinio dirvos sluoksnio saugojimo yra susijusi
tap pat su transportu, kuris judės teritorijoje? Tas pats pasakytina ir apie statybos darbų galimas
pasekmes.
Kada tiksliai bus atliktas aplinkos oro kvapo koncentracijos modeliavimas? Kur bus pateikta informacija
apie tai? Ţr. p. 30.
Kodėl 31 puslapyje nenurodoma, kad galimas visuomenės nepasitenkinimas dėl išmetamų teršalų ir
dirvoţemio galimo uţterštumo?
Kokiais teisės aktais, moksliniais šaltiniais apibrėţtas psichologinis diskomfortas?
Kaip bus sukurtas kompleksinis pavojingų atliekų tvarkymas dėl planuojamo pavojingų atliekų
sąvartyno įrengimo, atliekų deginimo įrenginio, potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės
keitimo?
Kodėl 32 puslapyje nenurodyta, kad gali būti neigiamas poveikis biologinei įvairovei dėl sąvartyno
dirvoţemio galimo besikaupiančio kasmet uţterštumo ir avarijų atveju?
Kokiai tiksliai kompiuterine programine įranga planuojama skaičiuoti oro taršą?
Kodėl programoje nenurodytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumaţinti ar
kompensuoti kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo išvengti, sumaţinti ar kompensuoti pateikiant sąrašus.
Pagal kokius teisės aktus planuojama padidinti maksimalaus leidţiamo per valandą degintinų atliekų
kiekį, įteisinti atliekų naudojimo būdo R1 ir pavojingų (ir dalies nepavojingų) atliekų, leidţiamų deginti,
sąrašo išplėtimą? Prašau nurodyti tiksliai kiekvienai pozicijai?

Pastabų ir pasiūlymų raštas, registro žyma 2013-09-23 Nr. V-98/PP-1 ir 2013-10-03 raštas (atsakymas) Nr.
03/10/13-R1 pridedais PAV programos prieduose.

2.

2013-09-23

2013-09-20

Ramūnas
Peciulevičius
Traidenio g.

2003 m. gruodţio 22 d. Europos Komisija pripaţino projektą “Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje”
finansuotiną iš ISPA/Sanglaudos fondo lėšų ir pasirašė finansinį memorandumą Nr. 2003/LT/16/P/PE/017.
Vienas iš projekto komponentų yra „Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba“. 2008 m. kovo 31 d. buvo
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34-10, Vilnius

pasirašyta „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje: pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba“ sutartis Nr.
A/2007/L/36. Sutartis pasirašyta tarp LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros
(Perkančioji organizacija), UAB „Toksika“ (Uţsakovas), kurios atstovauja vieną sutarties šalį, ir Hafner SRL
ir UAB „Senovė“ (Rangovas). Pasirašytos sutarties kaina yra 86 984 018 Lt (be PVM). Sutarties darbų
baigimo laikas yra 30 mėnesių, t.y. iki 2010 m. rugpjūčio 30 d.. 2008 m. gruodţio 9 d. Ūkio ministro įsakymu
Nr.4-630, pavojingų atliekų deginimo įrenginys Aukštrakių k., Šiaulių r., yra pripaţintas valstybinės reikšmės
atliekų tvarkymo objektu.
2011 m. birţelio 13-17 d. nepriklausomi ekspertai UAB “COWI Lietuva”, vertinę projekto dokumentaciją,
nustatė, jog suprojektuotas ir pastatytas Pavojingų atliekų deginimo įrenginys neatitinka Pirkimo sąlygų. 2011
m. birţelio 20 d. UAB „Toksika“ raštu Nr. 5-158 kreipėsi į LR Generalinę prokuratūrą dėl galimai padarytų
nusikalstamų veikų vykdant Rangos sutartį. 2011 m. birţelio 27 d. LR Generalinė prokuratūra raštu Nr. 17.2 –
12527 pavedė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie LR VRM įvertinti UAB „Toksika“ pranešime
nurodytus faktus ir priimti procesinį sprendimą. 2011 m. liepos 8 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
prie LR VRM raštu Nr. 2515-0-7450 pranešė UAB “Toksika”, jog pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK
182 str. 2 d., 228 str. 1 d., 300 str. 2 d.. Rangovui raštu buvo nurodyta ištaisyti trūkumus ir perdaryti įrenginį
taip, jog jis atitiktų Pirkimo Sąlygas ir rangos Sutartį. Buvo nustatytas terminas – 2011 m. rugsėjo 1 d. Tačiau
jau 2011 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Toksika“ tarnybiniu raštu konstatavo, jog Pavojingų atliekų deginimo
įrenginio trūkumai bei neatitikimai Pirkimo sąlygoms nėra ištaisyti.
2011 m. rugpjūčio 25 d. UAB „Statybų strategija“ Uţsakovo atstovas/FIDIC inţinierius raštu Nr. 11-1278
informavo UAB „Toksika“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūrą, jog Rangovas vengia vykdyti savo
įsipareigojimus pagal Rangos sutartį. Taip pat atskiru raštu Nr. II-1275 informavo tiek Rangovą, tiek UAB
„Toksika“, tiek LR AM APVA apie trūkumus ir nebaigtus darbus, be kurių ištaisymo ir atlikimo negalima
atnaujinti pavojingų atliekų deginimo įrenginio bandymų.
2011 m. gruodţio 22 d. UAB “Toksika” buvo pateikta UAB “COWI Lietuva” ekspertų ataskaita” “Faktiškai
sudegintų atliekų kaloringumo apskaičiavimas pagal įrenginio veikimo naudingo veiksmo koeficientą,
nustatytą remiantis bandymo duomenimis”. Šioje ataskaitoje (2 lentelė. Įrenginio bandymo rezultatai)
uţfiksuota, jog Rangovas nuo 2011-11-04 iki 2011-12-04. bandymu metu per valandą degino didesnį nei
numatytą 1100 kg pavojingų atliekų kiekį, tuo grubiai paţeisdamas aplinkosauginius reikalavimus, nurodytus
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. 88, kurio II
skyriaus Leidimo sąlygos 12.4 punkte sakoma, kad „didţiausi leidţiami deginti pavojingų atliekų srautai:
1100 kg/val., 26 400 kg/parą ir 8000 t/per metus. Be to, ekspertų ataskaitos išvadų 7 p. nurodyta, jog priėmus
sąlygą, kad sudeginamų atliekų kiekis įrenginyje negali viršyti 8000 t/metus (Pirkimo sąlygos ir
aplinkosauginiai reikalavimai), norint pasiekti vidutines įrenginio veikimo sąlygas reiktų papildomai sudeginti
apie 218 t/metus krosnių kuro. Taigi, galimai, Pavojingų atliekų deginimo įrenginio eksploatacija, lyginant su
pirkimo sąlygose nurodytais eksploatavimo kaštais, bus brangesnės.
2012 m. birţelio 13d. techninę prieţiūrą vykdanti UAB „ Statybų strategija“ pateikė išvadą, jog pastatytas ir
suprojektuotas įrenginys neatitinka pirkimo sąlygų, nes visi baigiamieji bandymai (Bandomojo paleidimo,
Funkcinio išbandymo, Įvedimo į eksploataciją) yra laikomi nepavykusiais kaip numatyta sutarties bendrųjų ir
konkrečiųjų sąlygų 9.4 punkte, kadangi nėra pasiekti minimalūs priimtini atlikimo kriterijai, be kita ko, kyla
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abejonių dėl visų Rangovo pateiktų duomenų patikimumo ir teisingumo. 2012 m. birţelio 26 d. UAB
„Toksika“ išplatino pranešimą spaudai, kuriame teigiama, jog nušalino rangovą, statantį pavojingų atliekų
deginimo įrenginį, remdamasi įrenginio bandymų rezultatais ir techninės prieţiūros inţinieriaus išvadomis,
UAB „Toksika“ konstatavo, kad šiandieninis įrenginys neatitinka jam keliamų reikalavimų, pavojingų atliekų
įrenginį pastatęs konsorciumas - UAB „Senovė“ ir Italijos bendrovė „Hafner SRL“ - nesugebėjo pašalinti
trūkumų, tinkamai atlikti bandymų ir perduoti įrenginį saugiai eksploatacijai.
Pagal „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje: pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba“ sutartį Nr.
A/2007/L/36 bei pirkimo sąlygas visi nustatyti pavojingų atliekų deginimo įrenginio trūkumai bei neatitikimai
pirkimo sąlygoms ir aplinkosauginiams reikalavimams turi būti privalomai taisomi ir, vienokia ar kitokia
forma, tik Rangovo sąskaita.
Tačiau UAB „Toksika“ 2013.08.27 oficialiai pranešė, jog pavojingų atliekų deginimo įrenginio statytojas
Hafner SRL pratęs darbus ir ţiniasklaidai oficialiai pateikė “Planuojamų darbų sąrašą” iš kurio, manau,
darytina išvada, kad neplanuojama rangovo sąskaita taisyti aukščiau nurodytų ekspertų išvadose pateiktų
esminių pavojingų atliekų deginimo įrenginio trūkumų bei neatitikimų pirkimo sąlygoms (įrenginio
galingumas esant vidutiniam atliekų koloringumui 15 MJ ir minimali deginimo temperatūra 1200 laipsnių
dviejų sekundţių intervale prie nustatyto eksploatavimo medţiagų kiekio) ir aplinkosauginiams
reikalavimams (maksimalus deginamų atliekų kiekis 1100 kg. per valandą).
2013.09.13 paskelbtoje “ UAB “Toksika” Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei
eksploatavimo ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo PAV programos” 22-24 psl. nurodyta padidinti
maksimalų per valandą degintinų atliekų kiekį, įteisinti atliekų naudojimo būdą R1ir išplėsti pavojingų (ir
dalies nepavojingų) atliekų leidţiamų deginti sąrašą, tuo pačiu, manau, keičiant pavojingų atliekų deginimo
įrenginio ūkinės veiklos paskirtį, ką draudţia pirkimo sąlygos bei ES paramos naudojimo taisyklės.
Manau, jog toks UAB “Toksika” veiksmas gali būti vertinamas, kaip planas keisti aplinkosauginius
reikalavimus, jog šie atitiktų esamą pavojingų atliekų deginimo įrenginio stovį ir jo nereikėtų pilna apimtimi
taisyti rangovo sąskaita, kaip nustatyta dabar. Manau, tokie planai prieštarauja memorandumo Nr.
2003/LT/16/P/PE/017 sąlygoms ( nurodyta ES lėšomis finansuojamo objekto paskirtis – tik pavojingų atliekų
deginimas ) bei neatitinka sutarties Nr. A/2007/L/36 p.9.1 nurodytiems maksimaliai per valandą degintiniems
pavojingų atliekų kiekiams – jų įgyvendinimas, galimai, suponuotų LR ir ES įstatymų paţeidimą bei neteisėtą
LR biudţeto ir ES lėšų panaudojimą.
Įtariu, jog minėti pavojingų atliekų deginimo įrenginio pakeitimai planuojami, norint netaisyti Rangovo
sąskaita esminių įrenginio neatitikimų pirkimo sąlygoms ir aplinkosauginiams reikalavimams bei sudaryti
sąlygas priimti eksploatacijai galingesnį nei nurodyta pirkimo sąlygose pavojingų atliekų deginimo įrenginį.
Kadangi sutarties Nr. A/2007/L/36 pirkimo sąlygų III skyriuje nurodyta, jog garantiniuose įsipareigojimuose
nurodytomis sąlygomis įrenginys turi veikti sutinkamai su visais garantiniais ir aplinkosauginiais
reikalavimais – tai aplinkosauginių reikalavimų keitimas (didinamas maksimalus per valandą deginamų
atliekų kiekis), manytina, galimai pakeistų ekonominę sutarties šalių pusiausvyra Rangovo naudai taip, kaip
nebuvo numatyta pasirašant Rangos sutartį, galimai paţeidţiant 2005 m. gruodţio 22 d. LR viešųjų pirkimų
įstatymo Nr. X-471 (Ţin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus pagrindinius
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viešųjų pirkimų principus bei 18 straipsnio 6 dalies II punkte nurodytą imperatyvų reikalavimą, kad „pirkimo
sutarties sąlygos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos“. Be to tokia nuostata įtvirtinta ir pačios Rangos
sutarties 8 punkte. Taigi, sutarties šalys/šalis negali savo susitarimu/ar vienašališkai pakeisti, apriboti ar
panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo LR civilinio kodekso 6.157 straipsnio 1 dalis).
Manau, jog planuojami pavojingų atliekų deginimo įrenginio pakeitimai, galimai, proteguoja Rangovo
finansinius interesus, o jų įteisinimas, galimai, atitiktų korupcinės veikos, pasireiškiančios piktnaudţiavimu
tarnyba ir protekcionizmu, poţymius. Paţymėtina, kad viešųjų pirkimų ir sutarčių vykdymo skaidrumas ir
teisėtumas yra esminis reikalavimas, vykdant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus.
Todėl, gindamas viešą interesą bei siekiant uţtikrinti skaidrų ir teisėtą ES paramos bei LR biudţeto lėšų
panaudojimą, Viešųjų Pirkimų įstatymo laikymąsi bei LR Konstitucijoje įtvirtintą Lietuvos piliečių teisę į
švarią ir saugią aplinką, LR įstatymų numatyta tvarka siūlau neįtraukti į “ UAB “Toksika” Šiaulių filialo
pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei eksploatavimo ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo PAV
programą” numatomo maksimalaus leidţiamo per valandą degintinų atliekų kiekio padidinimo, atliekų
naudojimo būdo R1 įteisinimo ir pavojingų (ir dalies nepavojingų) atliekų, leidţiamų deginti, sąrašo išplėtimo.
Pastabų ir pasiūlymų raštas, registro žyma 2013-09-23 Nr. V-99/PP-2 ir 2013-09-30 raštas (atsakymas) Nr.
30/09/13-R1 pridedami PAV programos prieduose.

3.

2013-09-26

2013-09-25

Šiaulių r.
savivaldybės
tarybos narys
Algimantas
Jukna
Santarvės g. 5,
Vijolių k.,
Šiaulių r. sav.
LT-76553

1. Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr.T-205 patvirtino ţemės sklypo (kad.
Nr.9103/0006:33) statybos ir teritorijos reglamentų nustatymo pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai
Aukštrakių kaime, Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje detalųjį planą. Šiuo sprendimu UAB "Toksikai" buvo
nurodyta, kad pavojingų atliekų deginimui (ir kaupimui) Aukštrakiuose turi būti įrengta tokio lygio
technologinė įranga, kuri neleistų teršti aplinkos pavojingomis medţiagomis.
2. Kaip paaiškėjo iš viešai paskelbtų faktų Aukštrakiuose pastatyta pavojingų medţiagų deginimo gamykla
neatitinka aplinkos apsaugos reikalavimų bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d.
sprendimu Nr.T-205 patvirtintų nuostatų technologinei įrangai. Pastatytos pavojingų medţiagų deginimo
gamyklos problemos buvo išviešintos spaudoje: 2011m. spalio 7 d. 'Šiaulių naujienose " -Link Šiaulių vėl
plaukia nuodingi debesys, 2012 m.kovo 15 d. "Šiaulių krašte" -Iš "TOKSIKOS" vėl kils nuodingi dūmai,
2013m.liepos 24 d. "Šiaulių krašte" -"Toksikos nuodai-dar didesnė porcija (kur bene geriausiai esamą padėtį
ţinantis buvęs "Toksikos" generalinis direktorius Ramūnas Peciulevičius teigė: "Jeigu gamykla nebus iš
esmės pataisyta, galima įtarti, kad pavojingas atliekas ir toliau bus bandoma deginti, paţeidţiant
aplinkosauginius reikalavimus. Net deginant nedidelius pavojingų atliekų kiekius buvo nustatyti neleistinai
dideli pavojingų, vėţį sukeliančių medţiagų - dioksinų ir furanų - išmetimai į aplinka")
3. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8. straipsnio(poveikio aplinkai vertinimo
programa) 4 punkto 1),2)dalyse nustatyta , kad programoje turi būti pateikta:
1) trumpas , pagrindinių poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo alternatyvų aprašymas. Tikslinga
nagrinėti dvi alternatyvas. Pirma - iš esmės pakeisti toksinių medţiagų deginimo krosnį (pagal projektą),
kad kokybiškai būtų sudeginta ne daugiau kaip 8000 t/m. Antra - palikti pastatyta didesnės apimties krosnį
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(neatitinkančią paruošto projekto) , modifikuoti ją, numatyti tokias filtrų sistemas, kurios iliminuotų bet kokią
aplinkos taršą ir sudeginti ne daugiau kaip 8000 t/m, (proporcingai maţinant krosnies metinių valandų darbo
laiką). Būtina aprašyti pastatytos pavojingų atliekų deginimo įrangos neatitikimo kokybės reikalavimams
prieţastis bei numatomas priemones joms pašalinti.
2)trumpas techninių charakteristikų technologinio proceso ir numatomų medţiagų (šiuo atvejų deginamų ir
kaupiamų medţiagų) specifikacijos...Programą reikėtų papildyti 1), ir 2) dalyse nustatyta apimtimi.
4. UAB "Toksika" pavojingų atliekų deginimo (ir kaupimo) objekto vieta Aukštrakiuose, Šiaulių rajone
buvo parinkta aktyviai prieštaraujant visuomenei. Detalusis planas Šiaulių rajono taryboje buvo patvirtintas su
išlyga, kad bus pastatytas aplinkai ir ţmonėms nepavojingas objektas, todėl yra svarbu, kad šio objekto
uţbaigimas atitiktų visuomenės lūkesčius dėl jo eksploatacijos .
Būtina atkreipti dėmesį, kad Šiaulių miesto Birutės vandenvietės SAZ 3-čiosios juostos 3 B sektorius yra
šalia Aukštrakių komunalinės zonos, kurioje pastatyta pavojingų atliekų deginimo gamykla.
Lietuvos geologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos 2006-01-23 raštu Nr.1.7-87 adresuotu Šiaulių rajono
savivaldybės administracijai informavo, kad Aukštrakių apylinkių geologinė są- ranga saugo pagrindinį
vandeningąjį sluoksnį nuo galimo antropogeninio poveikio. Tačiau paţymima, kad Aukštrakių apylinkėse
kvartero storymė, siekianti apie 50 m daţniausiai yra vienalytė. Tuo pripaţįstamas faktas , kad gali būti ir
nevienalytė, sudaranti galimybę paviršiaus vandenų nutekėjimui į gilesnius vandens horizontus, iš kurių yra
maitinama vandenvietė. Rašte paţymima, kad pavojingos medţiagos gali paveikti seklaus gruntinio vandens
kokybę, o Aukštrakių apylinkių dirvoţemio uţterštumas jau siekia vidutinio pavojingumo laipsnį.
5. Programos apibendrinime teigiama, kad kompleksiniam pavojingų atliekų tvarkymui Lietuvoje Aukštrakių
objekto veikla bus naudinga Lietuvos mastu, tačiau akivaizdu, kad Šiaulių ţmonėms ir aplinkai ji bus ţalinga,
nes padidės Aukštrakių komunalinės zonos suminė tarša, kuri dėl galimos pastovios kaupiamosios taršos į
gruntinius vandenis arba nenumatytos avarinės situacijos ( galimai suirus apsauginėms dangoms po esamais
buitiniu atliekų ir būsimais pavojingų atliekų sąvartynais) gali uţteršti gruntinius vandenis ir turėti
katastrofiškas pasekmes dėl galimo Šiaulių miesto poţeminio geriamo vandens uţteršimo. Pavojingų atliekų
deginimas uţterš aplinkos orą ir aplinką toksinių medţiagų likučiais, tarp kurių minimos kancerogeninės
medţiagos furanas ir dioksinas . Tokia tarša bus tiesiogiai ţalinga dirbantiems komunalinėje zonoje
darbuotojams ir turės tiesioginę neigiamą įtaka esančiam šalia Gubernijos miško biosferos poligonui, kuris yra
Europos ekologinio tinklo "Natura 2000", įkurto apsaugoti maţojo erelio rėksnio populiaciją. Esant
palankioms sklaidai oro sąlygoms tarša gali pasiekti artimiausius Šiaulių rajono ir miesto gyvenamuosius
rajonus, bei netoliese esantį Vijolių entomologinį draustinį. Nemanykime, kad Lietuva norėtų, siekdama tik
ekonominės naudos, centralizuoti ir didinti pavojingų medţiagų kaupimą ir deginimą Aukštrakiuose Šiaulių
rajono ir miesto ţmonių sveikatos sąskaita.
Atsiţvelgiant į paminėtas aplinkybes, deginimo krosniai būtina uţtikrinti, tokias deginimo ir filtrų
technologijas, kad aplinkos oro tarša nuodingomis liekanomis būtų artima nuliui (kaip Hamburgo pavojingų
medţiagų deginimo įmonėje, kurią, kaip etaloną deklaravo Aukštrakių krosnies šalininkai)). Dėl kritiškos
ekologinės situacijos Aukštrakių komunalinėje zonoje netikslinga didinti pavojingų medţiagų kaupimo ir
deginimo apimčių. Būtina numatyti kopiuterizuotą deginamo asortimento fiksavimo ir taršos monitoringo
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sistemą , kuri per internetą leistų visuomenei gauti informaciją apie pavojingų medţiagų deginimo procesą ir
taršos situaciją šioje vietoje ir gretimose teritorijose.
Pastabų ir pasiūlymų raštas, registro žyma 2013-09-26 Nr. V-100/PP-3 ir 2013-09-30 raštas (atsakymas) Nr.
30/09/13-R2 pridedami PAV programos prieduose

4.

2013-09-30

2013-09-26

Šiaulių
apskrities
bendruomenių
konfederacija
Mechanikų g.
15-36, Šiauliai
LT-79229

1. Kodėl ataskaitos dalyje „Informacija apie galimą poveikį socialinei aplinkai, visuomenės sveikatai“
nenurodyta, kad UAB „Toksika“ siekia keisti aplinkosauginius reikalavimus, tokiu būdu, kad šie atitiktų
esamą pavojingų atliekų deginimo įrenginio stovį ir jo nereikėtų pilna apimtimi taisyti rangovo sąskaita, kaip
nurodyta šiuo metu?
2. Kodėl nenurodyta, kad gali būti neigiamas poveikis biologinei įvairovei dėl sąvartyno dirvoţemio galimo
besikaupiančio kasmet uţterštumo ir avarijų atveju?
3. Kodėl nenurodyta, kad UAB „Toksika“ veikla gali sukelti vėţinius susirgimus, teršti gruntinį vandenį?
Pastabų ir pasiūlymų raštas, registro žyma 2013-09-30 Nr. V-102/PP-4 ir 2013-09-30 raštas (atsakymas) Nr.
30/09/13-R3 pridedami PAV programos prieduose.

