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ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS  KLAIPĖDOS G. 109, 

PANEVĖŽYJE, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

 

 

1. Informaciją pateikė – UAB “Taem Architektai“, Smolensko g. 10, Vilnius, tel .: 8 

52104150; faks.: 8 5 278 4990, el. paštas: architektai@taemgroup.lt. 

2. Užsakovas – UAB “Lidl“, Naugarduko g. 10, Vilnius, tel.: 8 5 246 1800, faks.: 8 5 

246 180, , el. paštas: info@lidl.lt. 

3. Planuojama ūkinė veikla – prekybos paskirties pastato statyba.  

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos g. 109, Panevėžys.  

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas  – žemės sklype, kurio plotas 

yra 1,0576 ha, numatoma pastatyti prekybos pastatą. Bendras sklypo užstatymo plotas 

užstatymo plotas bus 0,4259 ha. Pastato užimamas plotas bus 0,2342 ha. Kietųjų dangų 

(stovėjimo aikštelių, pravažiavimų) plotas – 0,4259 ha. Planuojama, kad pastatas bus 

vieno aukšto. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje numatoma įrengti 99 parkavimo 

vietas automobiliams, taip pat 33 tokios vietos numatomos gretimame sklype. Vandens 

tiekimas numatomas iš centralizuotų miesto tinklų. Susidariusios buitinės bei paviršinės 

nuotėkos bus nuvestos į analogiškus miesto centralizuotus tinklus. Šilumos tiekimas 

numatomas iš centralizuotų miesto šilumos tinklų. Numatoma, kad ūkinės veiklos 

vykdymo metu keliamas triukšmas neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių dydžių.  

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

teritorijoms reikšmingumas – Žemės sklypas, kuriame vykdomi statybos darbai, 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 Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu (Žin., 2005, Nr. 93 – 3472; 

2008, Nr. 143 – 57 – 5750; 2010, Nr. 2 - 81). 
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Dokumento paieškos nuoroda: Atrankos išvada Lidl  PC Panevėž yje.doc 

 

 

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. Nenumatoma ženklių aplinkos oro taršos šaltinių. 

 

 

 

8.Atrankos išvada. 

Planuojamai ūkinei veiklai – prekybos paskirties pastato statyba Klaipėdos g. 109, 

Panevėžyje,  poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedėjas Raimondas Palionis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimondas Palionis, telefono Nr. 8 45 581431, el.p. raimondas.palionis@aaa.am.lt 
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