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ATRANKOS IŠVADA  

dėl atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Mūšos g. 12B, 

Pasvalys, poveikio aplinkai vertinimo 

 

1. Informaciją pateikė – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, Beržų g. 3, 

Panevėžys, tel./faks. 8 (45) 43 21 99. 

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas– UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo 

centras, Beržų g. 3, Panevėžys, tel./faks. 8 (45) 43 21 99. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Mūšos g. 12B, Pasvalys.  

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje 

adresu Mūšos g. 12B, Pasvalys, Panevėžio apskr. Aikštelė yra apie 0,6 km atstumu į šiaurę nuo 

Pasvalio miesto centro. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis –kita, naudojimo būdas- atliekų 

saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos. Pateiktoje informacijoje nurodoma, kad artimiausi 

gyvenami namai nutolę nuo aikštelės apie 0,1 km atstumu į pietus, apie 0,55 km į šiaurės vakarus ir 

apie 0,92 km į vakarų pusę. Nustatyta 50 m sanitarinė apsaugos zona. 

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – planuojama ūkinė veikla (toliau-PŪV) bus 

vykdoma, atsižvelgiant į didėjantį Pasvalio miesto ir rajono gyventojų pristatomą atliekų kiekį. 

Planuojama didinti per metus tvarkomų atliekų kiekį šiuo metu veikiančioje aikštelėje, į kurią 

priimamos pas gyventojus susidariusios nepavojingosios ir pavojingosios atliekos. Numatoma, kad 

didžiųjų atliekų aikštelėje padidės metinis sutvarkomų atliekų kiekis iki 1886,0 t, o vienu metu 

laikomų atliekų kiekis iki 99 t, neviršijant numatyto techniniame projekte didžiausio vienu metu 

leidžiamo laikyti atliekų kiekio. Numatoma, kad atliekos bus dažniau išvežamos, taip pat pagerės 

rūšiuojamasis atliekų surinkimas. Aikštelėje atliekos bus surenkamos, o po to perduodamos 

galutiniam tvarkymui. Informacijoje nurodoma, kad PŪV metu radioaktyvių medžiagų nebus 

naudojama ir saugoma, vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios 
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(elektromagnetinės) spinduliuotės, stacionarių oro taršos šaltinių, dirvožemio taršos ar erozijos 

nebus. Taip pat nurodoma, kad fizikinė ir biologinė tarša, kaip ir gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų 

tikimybė nepadidės, o tarša iš mobilių šaltinių bus nežymi. 

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“ teritorijoms, nes artimiausia saugoma teritorija - Pamūšių 

kraštovaizdžio draustinis - yra apie 2,72 km atstumu nuo veiklavietės.  

6. Pastabos, pasiūlymai: 

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

aplinkai; 

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą: 

7.1. PŪV bus vykdoma įrengtoje ir veikiančioje aikštelėje; 

7.2. Pagerės rūšiuojamasis atliekų surinkimas; 

7.3. Surinktos atliekos bus perduodamos šių atliekų tvarkytojams. 

8. Priimta atrankos išvada.  

Planuojamai ūkinei veiklai - atliekų tvarkymo veiklos išplėtimui didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelėje Mūšos g. 12B, Pasvalys - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Ši 

atrankos išvada galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. 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 pranešimo paskelbimą 

visuomenės informavimo priemonėse kaip nurodyta Aprašo 15 p. 

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka 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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