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ATRANKOS IŠVADA  

dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo Senamiesčio g. 109A, Panevėžyje, 

poveikio aplinkai vertinimo 

 

1. Informaciją pateikė – UAB “ROKVESTA“, Smėlio g. 10, LT-10324 Vilnius, tel. (8 5) 

275 79 00, faks. (8 5) 275 79 09; 

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas–UAB „Visaida”, Įmonių g. 5D-3, Panevėžys, 

mob. 8 698 08635; 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

(toliau-ENTP) tvarkymas (surinkimas, vežimas, įvežimas (importas), laikymas ir apdorojimas). 

Taip pat bus vykdomas naudotų transporto priemonių atsarginių dalių pardavimas.  

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – planuojama veiklą vykdyti adresu Senamiesčio 

g. 109A, Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla 

(toliau-PŪV), pagrindinė naudojimo paskirtis – kita (komercinės paskirties objektų teritorijos). 

Planuojama veiklą vykdyti 447 m
2 

ploto pastate. Pateiktoje informacijoje nurodoma, kad 

artimiausia gyvenamoji aplinka apytiksliai už 425 m į pietryčius nuo planuojamos ūkinės veiklos 

vietos.  

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – ENTP bus surenkamos tiek iš 

juridinių, tiek iš fizinių asmenų. Atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma uždarame pastate, kuriame 

įrengtos ENTP tvarkymo zonos. Per metus planuojama vidutiniškai apdoroti (demontuoti) 300 t 

ENTP, o didžiausias vienu metu laikomas kiekis - 30 t. Planuojama ENTP ardymą atlikti rankiniu 

būdu, naudojant įvairius įrankius. Susidariusios atliekos bus rūšiuojamos, laikomos tam skirtose 

zonose ir perduodamos šių atliekų tvarkytojams. Dalys tinkamos pakartotiniam naudojimui bus 

laikomos atitinkamose laikymo zonose. Sandėlį planuojama šildyti elektriniais šildytuvais ir/ar 
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krosnele, kurios galingumas nebus didesnis 0,5 MW. Vandentiekio ir nuotekų tinklų pastate nėra. 

Numatyta įrengti skydus gaisro gesinimo priemonėms laikyti, smėlio dėžę, o gaisro avarijų 

prevencijai numatoma darbuotojus instruktuoti ir mokyti. Informacijoje nurodoma, kad 

autotransporto sukeliamas triukšmas bus nereikšmingas, triukšmo lygis neturėtų viršyti teisės 

aktuose nustatytų kriterijų, be to vakare triukšmą skleidžiantys įrenginiai nedirbs. Taip pat 

informacijoje nurodoma, kad pavojingų, radioaktyvių medžiagų PŪV metu nebus naudojama, 

vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės 

nebus. Informacijoje nurodoma, kad UAB „Visaida“ įstatymų nustatyta tvarka įsiteisins sanitarinę 

apsaugos zoną. 

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 pateiktoje informacijoje nurodoma, kad artimiausia 

buveinių apsaugai svarbi teritorija (Žalioji giria) nutolusi apie 3,5 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”. Informuoti atsakingą instituciją apie pranešimus, paskelbtus 

visuomenės informavimo priemonėse, kaip nurodyta Aprašo 15 p. 

6.2. Veiklą vykdyti tik turint šiai veiklai reikalingą Leidimą ir Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją. 

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

aplinkai. 

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą: 

7.1. Pagal Panevėžio miesto teritorijos bendrąjį planą, planuojamos ūkinės veiklos vieta patenka į 

pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją; 

7.2. Planuojama veikla bus vykdoma esančiame pastate; 

7.3. Susidarančios atliekos perduodamos šių atliekų tvarkytojams. 

8. Priimta atrankos išvada.  

Planuojamai ūkinei veiklai – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymui 

Senamiesčio g. 109A, Panevėžyje - 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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