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ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS  PUŠALOTO G. 212, 

PANEVĖŽYJE, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

 

 

1. Informaciją pateikė – UAB „Panoden“  Stoties g. 42 , Panevėžys, , tel.: 8 45 508526; 

faks.: 8 45 510696, el. paštas: info@panoden.lt. 

2. Užsakovas – UAB „Panoden“  Stoties g. 42 , Panevėžys, , tel.: 8 45 508526; faks.: 8 45 

510696, el. paštas: info@panoden.lt. 

3. Planuojama ūkinė veikla – plastikinių pakuočių gamyba.  

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pušaloto g. 212, Panevėžys.  

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas  – bendrovė numato iš Gustonių 

k. perkelti vykdomą gamybą į buvusią metalo gaminių įmonę. Bendrovė planuoją į naują 

vietą perkelti šiuos įrenginius: oro kompresorių, suspausto oro resiverį, plastiko pjovimo 

įrenginį, spausdinimo mašiną, spaudos formų klijavimo įrenginį, distiliatorių, dažų 

paruošimo įrangą, plastiko laminavimo mašiną. Bendrovė naudos plastikinių pakuočių 

gamybai, pagal pavojingumo frazes, saugius spaustuvinius dažus, klijus bei tirpiklius, 

kurių išmetami lakiųjų organinių junginių kiekiai nesudarys rizikos aplinkai ir žmonių 

sveikatai. Šios medžiagos bus laikomos plastikiniuose konteineriuose bei metalinėse 

statinėse. Bendrovė per metus planuoja, esant pilnam įrenginių apkrovimui, sunaudoti per 

metus 155 t spaustuvinių dažų, 85 t skiediklių ir tirpiklių bei 40 t klijų ir kietiklių. 

Vandens tiekimas numatomas iš centralizuotų miesto tinklų, o susidariusios buitinės 

nuotėkos bus nuvestos į analogiškus centralizuotus miesto tinklus. Gamybos metu 

susidariusios nepavojingos ir pavojingos atliekos bus priduodamos atliekų tvarkytojams. 

Gamybinių patalpų šildymui ir šilumos, reikalingos gamybai, gaminimui, katilinėje 

numatoma įrengti, 250 kW galios dujinį vandens šildymo katilą. Administacinių patalpų 

šildymui ir karšto vandens ruošimui, katilinėje numatoma įrengti du, po 70kW galios” 

dujinius šidymo katilus. Degimo produktai iš katilinės bus šalinami per vieną kaminą. 
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Dokumento paieškos nuoroda: Atrankos išvada Panoden  Pušaloto 212 Panevėž yje.doc 

Gamybinių patalpų apšildymui planuojama įrengti du, po 39,5 kW galios, kaloriferius su 

dujiniais degikliais, iš kurių degimo produktai bus į aplinkos orą šalinami per atskirus 

kaminus. Buvo atliktas bendrovės planuojamos ūkinės veiklos išmetamų į aplinkos orą 

teršalų sklaidos pažemio sluoksnyje modeliavimas. Pagal šio modeliavimo rezultatus 

nustatyta, kad aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių neviršija. 

Taip pat šie rezultatai rodo, kad bendrovė, dėl planuojamos veiklos, foninį užterštumą 

įtakos, tačiau suminės teršalų koncentracijos , kartu įvertinus bendrovės ir foninę aplinkos 

taršą, aplinkos ore ribinių verčių neviršija. Numatoma, kad bendrovėje veikiačių įrenginių 

skleidžiamas triukšmo lygis neviršys nustatytų verčių. Artimiausias gyvenamasis namas, 

nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos, yra už 30 m, šiaurės vakarų kriptimi. Artmiausias 

kaimas, Panevėžio rajono teritorijoje yra už 500 m, šiaurės vakarų kriptimi.  

5
1
. 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 pr anešti 

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. Planuojamos ūkinės veiklos vieta, pagal Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano 

sprendinius, patenka į komercinės paskirties teritorijas. 

 

8.Atrankos išvada. 

Planuojamai ūkinei veiklai – plastikinių pakuočių gamyba Pušaloto g. 212, 

Panevėžyje,  poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedėjas Raimondas Palionis 
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