
             ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS 

         

 

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 Aukredas“ 

Pajuosčio pl. 74 

Dembavos k., 

Panevėžio r. 

Panevėžio rajono savivaldybės 

administracijai 

Panevėžio visuomenės sveikatos centrui  

Panevėžio apskrities priešgaisrinei 

gelbėjimo valdybai 

Kultūros vertybių apsaugos departamento  

Panevėžio teritoriniam padaliniui 

 2015-04-22 Nr. (15.5)-A4-4464 

Į 2015-04-15 Nr. informaciją 

 
 

 

ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS LIŪDYNĖS K., VELŽIO 

SEN., PANEVĖŽIO R., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

 

 

1. Informaciją pateikė – UAB “Aukredas”, Pajuosčio pl. 74, Dembavos k., Panevėžio r., tel. 

8 613 17474. 

2. Užsakovas – UAB “Aukredas”, Pajuosčio pl. 74, Dembavos k., Panevėžio r., tel. 8 613 

17474. 

3. Planuojama ūkinė veikla – plastmasės gaminių gamyba. 

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Panevėžio r., Velžio sen., 

Liūdynės k., žemės sklypas kad. Nr. 6613/0005:229.  

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas  – bendrovė numato gaminti 

įvairius gaminius iš V (PVC) – polivinilchlorido, HDPE – didelio tankio polietileno. Taip 

pat planuoja naudoti antrinę plastmasę. Per metus planuojama sunaudoti 3150 t. PVC 

garnulių. Numatomi gaminti plastmasės gaminiai bus skirti statybų sektoriui. Vandens 

tiekimas numatos iš artezinio gręžinio. Susidariusioms buitinėms nuotėkoms valyti 

numatoma įrengti biologinius šių nuotėkų valymo įrenginius. Paviršinėms nuotėkoms 

surinkti nuoteritorijos numatoma įrengti surinkimo sistemą su šių nuotėkų valymo 

įrenginiais. Gamybinių nuotėkų nesusidarys. Pastato apšildymui numatoma įrengti 

geoterminio šildymo sistemą. Teršalų išmetamų į aplinkos orą kiekiai bus nustatomi 

pradėjus ūkinę veiklą bei atlikus išmetamų teršalų inventorizaciją. Gamybos metu 

susidariusios plastmasės atliekos bus susmulkintos ir vėl panaudotos gaminių gamybai. 

Numatoma, kad veiklos sukeliamas triukšmo lygis neviršys foninio lygio, kadangi veikla 

bus vykdoma uždarose patalpose. Pradėjus gamybinę veiklą, bus atlikti triukšmo lygio 

matavimai. Artimiausia sodyba, nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos, nutolusi 200 m 

pietryčių kryptimi.  

 



 

Dokumento paieškos nuoroda: Atrankos išvada Aukredas plastmasė Liūdynė.doc 
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. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

teritorijoms reikšmingumas – Žemės sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla nepatenka į 

Natura 2000 teritoriją ir nėra artimoje jos aplinkoje. 

6. Pastabos ir pasiūlymai -  apie atrankos išvadą planuojamos ūkinės veiklos 

organizatorius arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas privalo pranešti 

visuomenei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. 

įsakymu Nr. D1 – 750 patvirtintu “Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 

patvirtinimo” ( su vėlesniais pakeitimais) aprašu.  

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais vadovaujantis priimta atrankos išvada:  

1. Numatomos veiklos teritorijoje nėra istorinių kultūrinių ar archeologinių vertybių 

bei ši teritorija nepatenka į  saugomas teritorijas  

2.Planuojama gamybinė veikla bus vykdoma uždarose patalpose ir ne gyvenamoje teritorijoje. 

 

 

8. Atrankos išvada. 

   Planuojamai ūkinei veiklai – plastmasės gaminių gamyba Liūdynės k., Velžio sen., 

Panevėžio r.,  poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

 

 

 

 

 

 

 

Vedėjas Raimondas Palionis 
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