
 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS  

TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO 

PANEVĖŽIO SKYRIUS 

 
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT -09311 Vilnius,  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, k odas 188784898. 
Skyriaus duomenys: Žvaigždžių  g. 21, LT-37109 Panevėžys , tel. (8 45) 58 1431, faks. 8 7066 2000,  

el.p. panevezio.skyrius@aaa.am.lt, http://gamta.lt.  

UAB “Biržų ranga” 

Rinkuškių g. 26 

Rinkuškių k. 

LT-41187 Biržų r. 

info@birzuranga.lt 

 

Biržų rajono savivaldybės administracijai  

Panevėžio visuomenės sveikatos centrui  

Panevėžio apskrities priešgaisrinei 

gelbėjimo valdybai 

Kultūros paveldo departamento prie 

Kultūros ministerijos Panevėžio teritoriniam 

padaliniui 

 

    

 2015-03-17 Nr. (15.5)-A4-2758 

Į 2015-03-06 Nr. Informaciją 

    

 
 

ATRANKOS IŠVADA  

dėl statybų metu susidarančių nepavojingųjų atliekų surinkimo, smulkinimo, rūšiavimo ir 

perdirbimo poveikio aplinkai vertinimo 

 

1. Informaciją pateikė – UAB „Biržų ranga“, Rinkuškių g. 26, Rinkuškių k., LT-41187 

Biržų r., tel. (8 450) 468 05. 

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas– UAB „Biržų ranga“, Rinkuškių g. 26, Rinkuškių 

k., LT-41187 Biržų r., tel. (8 450) 468 05. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – statybų metu susidarančių nepavojingųjų atliekų 

surinkimas, smulkinimas, rūšiavimas ir perdirbimas .  

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta –Rinkuškių g. 26, Rinkuškių k., Biržų r. sav., 

Panevėžio apskritis.  

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – numatoma statybos metu susidarančias 

nepavojingąsias atliekas surinkti, vežti, smulkinti, rūšiuoti ir perdirbti, pagaminant įvairių frakcijų 

skaldą. Planuojama per metus perdirbti apie 1000 t atliekų (apie 100 t per dieną), didžiausias vienu 

metu laikomų atliekų kiekis 1074,0 t. Planuojama iš statybviečių surinktas nepavojingąsias atliekas 

atvežti į aikštelę. Dalinai išrūšiuotos perdirbimui tinkamos atliekos bus smulkinamos betonuotoje 

aikštelėje. Statybinių atliekų smulkinimui naudojama mobili įranga atitiks Statybos techniniame 

reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo 

triukšmo valdymas“ nustatytus reikalavimus. Smulkinamos atliekos bus drėkinamos smulkintuve 

įmontuotais vandens purkštukais. Smulkintuvuose statybinės atliekos bus smulkinamos ir 

išrūšiuojamos į skirtingų frakcijų skaldą. Siekiant išvengti paukščiams daromo neigiamo poveikio, 

UAB „Biržų ranga“ paukščių perėjimo metu nuo balandžio mėn. 1 d. iki liepos mėn. 1 d. atliekų 

smulkinimo veiklos nevykdys. Smulkinimui tinkamos atliekos betonuotoje aikštelėje iki 

apdorojimo bus laikomos ne ilgiau kaip metus. Išrūšiuotos perdirbimui netinkamos statybinės 
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atliekos bus laikomos metaliniuose konteineriuose betonuotoje aikštelėje po lengvų konstrukcijų 

stogine ne ilgiau kaip metus iki perdavimo šias atliekas tvarkančioms įmonėms. Pavojingosios 

atliekos nebus tvarkomos. Vykdant planuojamą ūkinę veiklą į aplinkos orą bus išmetamos kietosios 

dalelės. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad smulkinimo metu bus išmetama apie 0,1 t/m (įvertinus, 

kad smulkinimo metu bus naudojamas vanduo), statybinių atliekų perkrovimo metu apie 0,36 t/m. 

kietųjų dalelių. Vanduo atliekų smulkinimui pagal sutartį bus tiekiamas iš UAB “Biržų vandenys”. 

Paviršinės nuotekos nuo galimai teršiamos teritorijos bus surenkamos, valomos nuotekų valymo 

įrenginiuose ir išleidžiamos į aplinką. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma tik darbo dienos metu 

nuo 8 iki 18 val. Informacijoje nurodoma, kad prognozuojami ūkinės veiklos įtakojami triukšmo 

dydžiai artimiausioje gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijoje ir jos aplinkoje neviršys 

dienos periodui nustatytų ribinių dydžių. Vykdant veiklą numatoma nuolatinė elektros instaliacijos 

priežiūra, numatoma aprūpinti gaisro gesinimo priemonėmis, laikyti nukenksminimo reagentų ir 

sorbento atsargas avarinei situacijai likviduoti ir kt. Informacijoje nurodoma, kad UAB „Biržų 

ranga“ sprogstamų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, 

infekcinių, teratogeninių, mutageninių, radioaktyviųjų ir kt. medžiagų nenaudos ir nesaugos, 

vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės nesukels. 

5
1
. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms 

reikšmingumas – planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas nebus susijęs su įsteigtomis ar 

potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis. Pateiktoje informacijoje nurodoma, kad artimiausia 

„Natura 2000“ teritorija nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusi apie 1,6 km atstumu.  

6. Pastabos, pasiūlymai: 

6.1. Apie atrankos išvadą privaloma pranešti visuomenei, vadovaujantis Visuomenės informavimo 

ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu 

(toliau-Aprašas), patvirtintu 2005-07-15 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-370 „Dėl 

visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

procese tvarkos aprašo patvirtinimo”. Užsakovas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie 

pranešimus, paskelbtus visuomenės informavimo priemonėse, kaip nurodyta Aprašo 15 p. 

6.2. Užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos nekeliant reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai ir 

aplinkai bei nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.  

6.3. Atliekų smulkinimo aikštelė turi būti įrengta teritorijos dalyje, nesiribojančioje su Širvėnos 

ežeru ir kraštovaizdžio draustiniu. 

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą: 

7.1. Veikla bus vykdoma esamoje teritorijoje, padengtoje nelaidžia danga su esama infrastruktūra; 

7.2. Smulkinamos atliekos bus drėkinamos smulkintuve įmontuotais vandens purkštukais; 

7.3. Paviršinės nuotekos nuo galimai teršiamos teritorijos bus surenkamos ir valomos; 

7.4. Paukščių perėjimo metu, t.y. nuo balandžio mėn. 1 d. iki liepos mėn. 1 d., atliekų smulkinimas 

nebus vykdomas. 

8. Priimta atrankos išvada.  

Planuojamai ūkinei veiklai – statybų metu susidarančių nepavojingųjų atliekų surinkimui, 

smulkinimui, rūšiavimui ir perdirbimui - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Atrankos 

išvada galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos.  

Šis sprendimas gali būti persvarstytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis arba skundžiamas Panevėžio 

apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys) Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  

Panevėžio skyriaus vedėjas Raimondas Palionis 
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