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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŢSAKOVO) 

AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO 

PATEIKIAMA INFORMACIJA 

 

 

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ 

(UŢSAKOVĄ) 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys: 

Andrius Urbonas UAB „Luca“ direktorius, Verslo I g.1, Liūdynės k., Velţio sen., 

Panevėţio r., tel.: +370 61805888, el.paštas: asprojektai@gmail.com. 

 

2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos 

organizatoriaus (uţsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys 

(vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).  

 

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 

 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 

planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai 

vertinimo, rūšių sąrašo punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad 

atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos 

institucijos raštas (data, Nr.), kad privaloma atranka.  

Planuojama vykdyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimą, 

laikymą ir demontavimą, pardavimą, tolimesniam naudojimui tinkamų detalių ir mazgų 

pardavimą. Planuojamos veiklos adresas :Verslo I g.1, Liūdynės k., Velţio sen., Panevėţio r. 

Poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūros atliekamos, kai vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 1 

dalimi ir 3 straipsnio 2 dalimi tokios procedūros privalomos arba tais atvejais kai PAV proceso 

dalyviai to reikalauja pagal šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalį ir atsakinga institucija nusprendţia, 

kad reikia atlikti atranką dėl PAV. Planuojama ūkinė veikla patenka į Lietuvos 

Respublikosplanuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo veiklų 

rūšių sąrašo 11. 20 pavojingų atliekų šalinimas ar naudojimas punktą, kuriai turi būti atliekama 

atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, todėl planuojamai ūkinei veiklai PAV atrankos 

procedūrą atlikti privaloma. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: ţemės sklypo plotas ir 

planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas 

uţstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti 

giluminiai gręţiniai, kurių gylis viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga 

inţinerinė infrastruktūra (pvz. inţineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, 

šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos). 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių veiklos vykdymas numatomas sandėliavimo 

paskirties pastate Verslo I g. 1, Liūdynės k., Velţio sen., Panevėţio r. (1 pav.) 



 
1pav. situacijos schema (informacijos šaltinis www.regia.lt) 

Veikla planuojama ţemės sklype, kurio unikalus Nr. 6613-0005-0046, plotas 1,4 ha., 

paskirtis komercinė, sklypas nuosavybes teise priklauso UAB „Tolimi reisai“ įmonės kodas 

147923134, sklype stovi tik du statiniai Pastatas – Sandėlis unikalus Nr. 6699-3005-3018, 514, 

16 kv.m.ir Pastatas – Sandėlis  Unikalus Nr. 6699-3005-3029, 634,35 kv.m.  Uţstatyta teritorija 

0,93 ha. Naujų pastatų statyba sklype nenumatoma, galimi tik esamų pastatų remonto darbai. 

Medţių kirtimas sklype nenumatomas. 

UAB „Luca“ nuomosis pastatą planuojamai ūkinei veiklai iš UAB „Tolimi reisai“ tik 

sklype esantis statinys Unikalus daikto numeris 6699-3005-3018, daikto pagrindinė naudojimo 

paskirtis : sandėliavimo, plotas 514.16 kv.m., savininkas UAB „Tolimi reisai“. Šiuo metu jokia 

veikla minėtame pastate nevykdoma, pastate nėra šildymo, yra tik elektra. Privaţiavimas prie 

pastato asfaltuotas, pastato grindys betonuotos.  

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai 

(planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir 

pajėgumus). 

UAB „Luca“ planuoja surinkti,  laikyti ir demontuoti eksploatuoti netinkamas 

transporto priemones (ENTP), automobilių ir jų dalių pardavimą.  

 

Atliekų surinkimas 
 Eksploatuoti netinkamas transporto priemonės,  bus surenkamos tiek iš juridinių, tiek iš 

fizinių asmenų. Visos susidariusios atliekos bus apskaitomos, rūšiuojamos, surinkti ENTP bus 

apskaitomi, ardomi toliau tinkamos naudoti dalys ir detalės parduodamos, o susidariusios 

atliekos perduodamos licencijuotiems atliekų tvarkytojams. 

 

Atliekų laikymas ir planuojami saugoti maksimalūs atliekų kiekiai 
 Planuojami laikyti maksimalūs kiekiai bei metiniai kiekiai pateikti 1 lentelėje. 

 Pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, bus vykdoma atliekų susidarymo ir 

tvarkymo apskaita, atliekos bus sveriamos arba atliekų svoris identifikuojamas kitais būdais, 

registruojamos. Išrašomi pavojingų atliekų lydraščiai.  

 ENTP demontavimo metu susidariusių pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės bus 

paţenklintos pavojingųjų atliekų ţenklinimo etiketėmis.  

 Pavojingos atliekos bus rūšiuojamos, laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 

reikalavimus taip, kad negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką, kad 

nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių 

(talpų) medţiagos bus atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų 

poveikiui ir nereaguos su šiomis atliekomis ar jų komponentais; pavojingųjų atliekų pakuočių, 

http://www.regia.lt/


konteinerių dangčiai ir kamščiai bus tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos 

būtų galima saugiai atidaryti ir uţdaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar veţimo metu nesutrūktų, 

neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medţiagos nepatektų į aplinką; veţamų pavojingų 

atliekų konteineriai ar pakuotės bus paţenklinti.  

 Nepavojingos atliekos bus laikomos konteineriuose, talpose, stelaţuose, konteineriuose. 

 

Teritorijos ir pastatų įrengimai 
PŪV metu veikla bus vykdoma tik nuomotame pastate. 

ENTP demontavimas ir jo metu susidariusios  atliekos bus laikomos pastate, tam skirtose 

zonose. 

Įmonė įrengs šias ENTP tvarkymo zonas: 

 1. Personalo; 

 2. ENTP priėmimo ir laikymo; 

 3. ENTP apdorojimo;   

 4. ENTP dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo;  

 5. Pavojingų atliekų laikino laikymo;  

 6. Naudotų padangų laikino laikymo;    

 7. Kitų nepavojingų atliekų laikino laikymo. 

 

 Elektros tinklai ir įrenginiai bus eksploatuojami vadovaujantis galiojančiais 

reikalavimais, jų techninė būklė atitiks gaisro ir sprogimo saugos reikalavimus. Apsauga nuo 

ţaibo ir statinio elektros krūvio atitiks RSN 139-92 „Pastatų ir statinių ţaibosauga“ 

reikalavimus.  

 Visos ENTP demontavimo metu susidariusios pavojingos atliekos bus sandėliuojamos 

sandariose, atitinkamai paţenklintose talpose ar konteineriuose. Sandėliavimo patalpa bus 

ţenklinama ţenklais, įrengtos gaisro gesinimo priemonės, talpos sorbentui laikyti.  

 Dangų įrengimas. Privaţiavimas prie pastato  kiemas išklotas asfalto danga Eksploatuoti 

netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo, apdorojimo zonos dabar yra betonuotos, 

tačiau jos bus papildomai padengtos danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam 

poveikiui. 

 ENTP demontavimo, priėmimo ir laikymo zonose bus saugomi sorbuojančių medţiagų 

komplektai naftos produktų ir kitų ENTP skysčių, kurie gali išsilieti iš ENTP, surinkimui ir (ar) 

neutralizavimui. 
 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas 

 
 ENTP priėmimas. ENTP į įmonę bus pristatomos sava eiga arba atveţamos fizinių ar 

juridinių asmenų transportu. Priimtos ENTP bus laikomos ENTP priėmimo ir laikymo zonoje.  

Priimant ENTP valstybės įmonės „Regitra“ interneto tinklapyje bus patikrinta, ar ENTP 

nesuvarţyta teisinių apribojimų, nustatomas svoris, kiekvienai ENTP bus pildomi sunaikinimo 

paţymėjimai iš kurių pirmasis egzempliorius atiduodamas savininkui, atidavusiam eksploatuoti 

netinkamą transporto priemonę, antrasis sunaikinimo paţymėjimo egzempliorius laikomas UAB 

„Luca“, o trečiasis bus pateikiamas Panevėţio RAAD.  

 ENTP apdorojimas. ENTP apdorojimas bus vykdomas kaip galima greičiau ir ne ilgiau 

kaip po 6 mėnesių nuo ENTP priėmimo datos. Prieš apdorojant ENTP bus įvertinta gamintojo 

informacija (jei tokia bus pateikta), prieinama eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

apdorojimo įmonėms, apie kiekvieno išleidţiamo į rinką transporto priemonės tipo išmontavimą 

kur turi būti nurodytos transporto priemonių dalys ir medţiagos bei tos vietos, kuriose yra 

pavojingų medţiagų. ENTP apdorojimas vyks uţdaroje patalpoje, ENTP apdorojimo zonoje. 

ENTP apdorojimo zonoje (veikla vykdoma patalpose) nuo naftos produktų ir kitų teršalų 

išsiliejimo uţtikrins laikomas sorbentas, plėvele atsparia pavojingų skysčių ardančiam poveikiui 

padengtos grindys.  

 ENTP nukenksminimas.  ENTP nukenksminimas vyks uţdaroje patalpoje. 

Demontavimui bus naudojama šaltkalvių įrankiai, kuriais bus atskiriamos ENTP dalys, variklio 



ir greičių dėţės demontavimo įranga, keltuvas, stiklų išėmimo įranga, įranga automobiliams 

transportuoti. Visų pirma iš ENTP į spec. talpas bus pašalinami  pavojingi skysčiai –  stabdţių 

skystis, variklio alyva, transmisijos alyva, aušinimo skystis, langų plovimo skystis ir kt. Išleisti 

skysčiai pateks į atskiras talpas. Pašalinus visus skysčius, ENTP apdorojimo zonoje bus 

atskiriamos pavojingos ENTP dalys. Pašalinami akumuliatoriai,  gyvsidabrio turinčios dalys, 

kiek įmanoma jas identifikuojant, tepalų, oro, kuro filtrai, stabdţių trinkelės, amortizatoriai, 

kondensatoriai. ENTP dalys bus išrenkamos ir saugomos atskirai taip, kad, kiek galima, būtų 

uţtikrintas jų tinkamumas perdirbimui, kad saugiai būtų atskirtos dalys kurias galima naudoti bei 

atsarginės dalys. Taip pat bus atskiriamos ir padangos. Pakartotinam naudojimui tinkamos dalys 

ir agregatai bus talpinami ant metalinių ir medinių stelaţų. 

 ENTP apdorojimo zonoje iš ENTP bus pašalintos visos nepavojingos ir nemetalinės 

dalys – stiklas, plastikai, audiniai. ENTP apdorojimo zonoje demontuojant variklio dalis ir 

elektrinės įrangos komponentus bus išskiriami spalvotieji metalai. ENTP apdorojimo metu 

susidarys atliekos, kurios bus tvarkomos: 

 1. ENTP demontavimo metu susidariusios pavojingos atliekos bus saugojamos jų 

nesumaišant, atskirose sandariose talpose, paţenklintose pagal Atliekų tvarkymo taisykles. 

Pavojingos atliekos bus laikomos  konteineriuose ir talpose, pastatytose patalpose, teisės aktuose 

nustatytais terminai perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams.  

 2. ENTP dalys, kurios yra tinkamos tolimesniam naudojimui bus laikomos ENTP dalių, 

tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo zonoje, kuri įrengta patalpoje ir iš kur bus parduodamos 

šių dalių pirkėjams.  

 3. Nepavojingos atliekos bus saugomos atskiruose konteineriuose, metalo lauţo ir kitų 

antrinių ţaliavų bei kitų nepavojingų atliekų saugojimo zonose ne ilgiau kaip 1 metus ir 

perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams. 

 4. Naudotos padangos bus laikomos naudotų padangų laikino laikymo zonoje ne ilgiau 

kaip 1 metus ir perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams. 

 5. ENTP metalinės dalys, bus perduodami metalo lauţo supirkimo įmonėms. 

 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo zonos pateiktos priede   Nr. 4. 

Per metus planuojama demontuoti apie 110 vienetų (100 t.) eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių.

 Atsakingas asmuo organizuoja visų surinktų atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams, ne 

rečiau kaip kartą per savaitę uţpildomas  atliekų tvarkymo apskaitos ţurnalas ir atliekų 

susidarymo apskaitos ţurnalas.  

 

1 lentelė. Duomenys apie planuojamas surinkti, laikyti bei tvarkyti atliekas ir jų kiekius 

Technologinis 

procesas 

Atliekos 

pavadinimas 

t/metus būvis  atliekų 

sąrašo 

kodas  

pavojingumas numatomi 

atliekų 

tvarkymo 

būdai 

laikymo 

sąlygos 

didţiausias 

vienu metu 

saugomas 

kiekis t 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekos 

surinkimas iš 

fizinių ir 

juridinių 

asmenų 

eksploatuoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės, 

kuriose nebėra nei 

skysčių, nei kitų 

pavojingų 

sudedamųjų dalių 

50 kietas 16 01 06 nepavojinga S1,  

S2,   

S501, 

S502, 

S6, 

 R13 

patalpose 10 

eksploatuoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės 

50 kietas 16 01 04* pavojinga 

(H5, H7, 

H14) 

S1,  

S2,   

S501, 

S502, 

S6, 

 R13 

patalpose 5 



 

 

 

 Numatomi atliekų tvarkymo būdai:  

 S1– surinkimas; S2 – veţimas; S501 – ardymas, išmontavimas; S502 – rūšiavimas; S6 – 

prekyba; R13–R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas (išskyrus laikinąjį laikymą atliekų 

susidarymo vietoje iki jų surinkimo). 

6. Ţaliavų naudojimas; cheminių medţiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant 

ir pavojingų cheminių medţiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir 

kategoriją); radioaktyviųjų medţiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų 

technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba 

atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių 

ţaliavų ir medţiagų preliminarus kiekis. 

Duomenys apie naudojamas ţaliavas, chemines medţiagas ir mišinius pateikti 2 lentelėje. 

 

2 lentelė.Ţaliavų ir papildomų medţiagų naudojimo planuojami kiekiai. 

 

Ţaliavos arba medţiagos 

pavadinimas 

Planuojami naudoti 

kiekiai t/m 

Planuojami laikyti  

vienu metu  kiekiai t, 

pastate 

Pavojingumas 

Švarios pašluostės 1 0,01 nepavojinga 

Absorbentai 0,2 0,02 nepavojinga 

 

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, ţemės, 

dirvoţemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas). 

Gamtos ištekliai veikloje naudojami nebus, veikla planuojama vykdyti esamame pastate. 

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį. 

Esamas pastatas nešildomas, todėl galimas pastato šildymas tik elektriniais prietaisais. 

Planuojama sunaudoti apie 5000 kwhelektros energijos, atsiskaitant AB „ESO“ pagal skaitiklio 

parodymus. 

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų 

susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), 

preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis. 

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą susidarys atliekų kiekiai pateikti 3 lentelėje. 

3 lentelė. PŪV metu susidarančios atliekos  

Atliekų 

kodas 
Atliekų pavadinimas 

Didţiausi 

planuojami atliekų 

kiekiai, t  

Pavojingumas 

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonių demontavimas 

16 01 04* Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės 50 pavojinga 

16 01 06 
Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose 

nebėra nei skysčių nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių 50 nepavojinga 

16 01 07* Tepalų filtrai 0,060 pavojinga 
16 01 21* Kuro ir oro filtrai 0,060 pavojinga 

16 01 08* 
Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio (lemputės, 

prietaisų skydeliai) 
0,060 pavojinga 

16 01 10* Sprogios sudedamosios dalys (oro pagalvės) 0,340 pavojinga 
16 01 11* Stabdţių trinkelės, kuriose yra asbesto 0,080 pavojinga 
16 06 01* Švino akumuliatoriai 0,640 pavojinga 
16 01 21* Tepaliniai amortizatoriai 0,320 pavojinga 
16 01 12 Stabdţių trinkelės, nenumatytos 16 01 11 0,440 nepavojinga 
16 01 03 Naudotos padangos 1,800 nepavojinga 
16 01 16 Suskystintų dujų balionai 1,200 nepavojinga 
16 01 20 Stiklas 1,400 nepavojinga 
16 01 17 Juodieji metalai 70 nepavojinga 
16 01 19 Plastikai 0,600 nepavojinga 
16 01 18 Spalvoti metalai 0,800 nepavojinga 



 

 

3 

16 01 13* Stabdţių skystis 0,060 pavojinga 
16 01 22 Kitaip neapibrėţtos sudedamosios dalys (laidai ) 0,240 nepavojinga 
13 02 08* Kita variklio, pavarų dėţės ir tepalinė alyva 0,200 pavojinga 
16 08 02* Panaudoti katalizatoriai 0,200 pavojinga 
16 06 02* Nikelio – kadmio akumuliatoriai 0,040 pavojinga 

16 01 99 
Kitaip neapibrėţtos atliekos (guma, porolonas, sėdynių 

uţvalkalai) 
0,800 nepavojinga 

16 01 99 
Kitaip neapibrėţtos atliekos (automagnetolos, valdymo 

blokai) 
0,280 nepavojinga 

16 01 14* 
Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių 

medţiagų 
0,400 pavojinga 

15 02 02* Uţteršti sorbentai 0,120 pavojinga 
20 03 01 Mišrios komunalinės atliekos 1,5 nepavojinga 

 

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas. 

Pastate nėra vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, darbuotojų poreikiams tenkinti bus 

pastatytas biotualetas pastate. Vanduo bus pristatomas talpyklose iš prekybos vietose. 

PŪV bus vykdoma uţdarose patalpose, paviršinių nuotekų nesusidarys. 

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvoţemio, vandens teršalų, nuosėdų 

susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija. 

 Patalpos, kuriose bus vykdoma PŪV, nebus šildomos. Personalo patalpų šildymui 

neplanuojama įrengti stacionarių degimo įrenginių. Personalo zonos šildymui planuojama naudoti 

elektrinį koloriferį. 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos dirvoţemio taršos ar erozijos nebus. PŪV bus vykdoma 

uţdarose patalpose. 

PŪV veikloje gamybinės nuotėkos nesusidarys. Pastatuose vandens tiekimo nėra.  

Vanduo bus naudojamas tik buitinėms reikmėms, todėl nuotekos bus tik ūkio-buities. Įmonėje nėra 

nuotekų tinklų, darbuotojai naudosis įrengtu lauko tualetu. 

Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos, nuotekų valymo įrenginių įrengta nėra. 

 

12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir 

nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija. 

ENTP demontavimas vyks uţdarame pastate, todėl aplinkos triukšmo neįtakos.  

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V-604 „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydţiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo (Ţin., 2011, Nr. 75-3638), 

didţiausi leidţiami triukšmo ribiniai dydţiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje (gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus 

maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo) 

maksimalus triukšmo lygis neturi viršyti dieną (6
00

- 18
00

) – 70 dBA; vakare - (18
00

- 22
00

) – 65 dBA; 

naktį - (22
00

- 6
00

) – 60 dBA. 

Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 

2005 m. balandţio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo 

keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Ţin., 2005, Nr. 53-1804), ribinė veikimo (ekspozicijos) 

vertė lygi 87 dB(A), viršutinė ekspozicijos vertė veiksmams pradėti - 85 dB(A) ir ţemutinė 

ekspozicijos vertė veiksmams pradėti - 80 dB(A). Triukšmo lygis darbuotojų darbo vietose 

įvertintas pagal dokumentą „Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai“ 

patvirtinti 2005 04 15 įsak.Nr.A1-103/V-265. Jis negali būti didesnis kaip 140 dBA. 

Triukšmo šaltinis yra transporto priemonių, pristatančių ENTP sukeliamas triukšmas. 

Artimiausia gyvenamoji aplinka yra uţ apytiksliai 0,5 km. PŪV keliamas triukšmas neįtakos 

gyventojų sveikatos ir gyvenamosios aplinkos. Darbuotojai  darbų metu naudos asmenines apsaugos 

priemones (ausines, šalmus). Kadangi veikla bus vykdoma uţdarose patalpose, pastato sienos 

izoliuos aplinką nuo galimo triukšmo sklidimo. 
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PŪV metu vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios 

(elektromagnetinės) spinduliuotės nebus.  

 

13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai 

organizmai) ir jos prevencija. 

Biologinės taršos nenumatoma. 

14. Planuojamos ūkinės veiklos paţeidţiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., 

gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, ţemės drebėjimų)) ir 

(arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; 

ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija. 

Elektros tinklai ir elektros įrenginiai bus eksploatuojami vadovaujantis galiojančiais 

reikalavimais, jų techninė būklė atitiks gaisro ir sprogimo saugos reikalavimus. Apsauga nuo ţaibo 

ir statinio elektros krūvio atitiks RSN 139-92 „Pastatų ir statinių ţaibosauga“ reikalavimus. PŪV 

teritorijoje bus gaisro gesinimo priemonėms, smėlio dėţė. Dėl naujos ūkinės veiklos padidėja gaisro 

tikimybė, kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybės nėra. Gaisro avarijų prevencijai darbuotojai 

yra instruktuojami ir mokomi kaip elgtis gaisro metu. Gaisro atveju vadovaujamasi priešgaisrinės 

saugos instrukcija. 

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika ţmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro 

uţterštumo). 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma uţdarose patalpose, todėl rizikos dėl vandens ar oro 

uţterštumo nėra. 

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal 

teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, ţemės ūkio) plėtra 

gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).  

PŪV sąveikos su kita vykdoma ūkine veikla nėra. 

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas. 

Dokumentų atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir visuomenės bei suinteresuotų asmenų 

informavimas – 2016 m. IV ketvirtis.  

Paraiškos leidimui gauti rengimas ir derinimas – 2017 m. I ketvirtis. 

Įrangos pirkimas – 2017 m. I ketvirtis. 

PŪV numatomas neterminuotas eksploatacijos laikas. 

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius 

vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, 

miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, ţemėlapis su 

gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame ţemėlapyje, kitose grafinės 

informacijos pateikimo priemonėse apibrėţta planuojama teritorija, planų mastelis 

pasirenkamas atsiţvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė 

veikla gali paveikti, dydţius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti 

planuojamos teritorijos ţemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė 

nuoma);ţemės sklypo planas, jei parengtas.  

Planuojama eksploatuoti netinkamų transportopriemonių ardymo veikla bus vykdoma adresu 

Verslo I gatvė 1, Liūdynės kaimas, Velţio seniūnija, Panevėţio rajonas. 

Sklypasunikalus Nr. 6613-0005-0046, plotas 1,4 ha., paskirtis komercinė, nuosavybes teise 

priklauso UAB „Tolimi reisai“, įm.k. 147923134. UAB „Luca“ PŪV nuomosis sklype esantį 

pastatą Unikalus Nr. 6699-3005-3018, daikto naudojimo paskirtis yra Sandėliavimo. 

Pridedamas NT kadastro išrašas (priedas Nr. 2), Ţemės sklypo plano kopija (priedas Nr.3). 
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2 pav. PŪV  ţemėlapis su gretimybėmis (www.regia.lt) 

 
 

 

 

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų ţemės sklypųar teritorijų funkcinis 

zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė ţemės naudojimo paskirtis ir 

būdas (būdai), nustatytos specialiosios ţemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų 

grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie 

vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, 

visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo 

planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). 

3 pav. Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla ţemėlapis su gretimybėmis (www.regia.lt) 
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Sklypas, kuriame stovi PŪV pastatas iš šiaurinės pusės ribojasi su ţemės ūkio paskirties 

ţeme, rytinėje pusėje UAB „ Agroservis“ komercinės paskirties sklypas, vakarinėje pusėje 

komercinės paskirties sklypai, pietų pusėje ţemės ūkio paskirties ţemė. 

PŪV vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų 

ţemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 206 punktu priskiriama prie pavojingų atliekų 

surinkimo punktų, kurių sanitarinės apsaugos dydis yra 50 m. PŪV veikla bus vykdoma pastate, 

todėl SAZ ribos uţbrėţtos nuo pastato išorinių sienų. 

Pagal Panevėţio rajono teritorijos bendrojo plano sprendinius, patvirtintus 2008 m. liepos 3 d. 

Panevėţio rajono tarybos sprendimu Nr. T-154 PŪV teritorija priklauso uţstatytos teritorijos 

funkcinei daliai 4 pav.. Todėl PŪV atitinka Panevėţio rajono teritorijos bendrojo plano sprendinius. 

Artimiausias gyventojas nuo numatomos veiklos vykdymo vietos yra į pietryčius 0,35 km. 

atstumu.Liūdynės Medicinos punktas yra 0,23 km atstumu į pietryčius nuo PŪV, adresu Ramioji g. 

2, Liūdynė.  Artimiausia mokymo įstaiga ( Liūdynės vaikų lopšelis – darţelis) yra 0,3 km atstumu į 

pietryčius nuo PŪV, adresu Ramioji g. 6, Liūdynė. PŪV numatyta vykdyti uţdarose patalpose, 

todėl įtakos gyventojams ir bendruomenei neturės. 

4 pav. Panevėţio rajono savivaldybės bendrojo teritorijos plano fragmentas 

(https://www.pnrs.lt) 

 
 

20. Informacija apie eksploatuojamus ir išţvalgytus ţemės gelmių telkinių išteklius 

(naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvoţemį; 

geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliauţos), geotopus, 

kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje 

(https://epaslaugos.am.lt/)  

PŪV teritorija priklauso fliuvioglacialinių terasų lygumų ir morėninių lygumų reljefo tipams. 

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įriangiant ir 

eksploatuojant statinius, nenustatyta.Pagal karsto – sufozijos kategorijos pavojingumą, teritorija 

priskiriama nepavojingai. 

5 pav. Ištrauka iš Lietuvos geomorfologinio ţemėlapio (https://www.lgt.lt/epaslaugos) 
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21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, vadovautis Europos 

kraštovaizdţio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis 

CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdţio konvencijos 

įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos kraštovaizdţio politikos krypčių aprašu 

(http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdţio erdvinės 

struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija 

(http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu poţiūriu 

Lietuvos kraštovaizdţio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos 

kraštovaizdţio vizualinės struktūros ţemėlapyje ir paţymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, 

V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.  

Vadovaujantis Lietuvos kraštovaizdţio vizualinės struktūros ţemėlapiu PŪV vieta patenka į 

VOH1-a pamatinį vizualinės struktūros tipą: 

VO – neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais). 

H1 – vyraujančių pusiau uţdarų iš dalies praţvelgiamų erdvių kraštovaizdis. 

a – kraštovaizdţio erdvinėje struktūroje išreikštas vertikaliųir horizontalių dominantų 

kompleksas. 

6 pav. ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdţio vizualinės struktūros ţemėlapio  

(https://www.lgt.lt/epaslaugos)  

 
22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant 

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų 

teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje (http://stk.vstt.lt) ir šių teritorijų atstumus 

nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). 

https://www.lgt.lt/epaslaugos
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Pridedama Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio 

reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės 

aktų reikalavimus. 

 

 

7 pav. ištrauka iš Lietuvos saugomų teritorijų kadastro ţemėlapio 

 

 
Artimiausia Natura 2000 teritorija į pietvakarius nuo PŪV vietos 20,4 km atstumuPavadinimas: 

Nevėţio upės slėnis ties Vadaktėliais II Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTPAN0010 Vieta: 

Panevėţio r. sav. Plotas: 32,30182935 Statuso suteikimo data: 2016.11.10 Priskyrimo Natura 

2000 tinklui tikslas: 6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės; 6210, Stepinės pievos; 6430, 

Eutrofiniai aukštieji ţolynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos 

PŪV vieta nesiriboja ir nėra arti saugomų ir Natura 2000 teritorijų. PŪV nedarys jokios įtakos 

šioms teritorijoms, veikla bus vykdoma uţdarose patalpose. Todėl poveikio reikšmingumo Natura 

2000 teritorijoms procedūros PŪV veiklai nebūtinos. 

 

23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos reţimą; pievas, pelkes, 

vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse 

esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS 

(saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą 

nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir 

biotopų buferinį pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas).  
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PŪV veikla bus vykdoma uţdarose patalpose, komercinės paskirties ţemės sklype, kuris 

ribojasi su kitais komercinės paskirties sklypais. Teritorijoje nėra miško, pievų, pelkių, vandens 

telkinių ar kitokių biotopų, nėra saugomų biotopų buveinių rūšių. Artimiausia miško teritorija 5,85 

km į šiaurę nuo PŪV vietos – Pajuostės miškas. 

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos poţiūriu teritorijas – vandens pakrančių 

zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos 

zonas ir juostas ir pan.  

PŪV vieta nepriklauso jautrioms aplinkos poţiūriu teritorijoms. Sklypui nėra nustatyta 

vandens apsaugos apropojimų. Teritorija priklauso Įstro – Tatulosmaţai laidţiam sluoksnio 

vandensparai.Geologinis indeksas D3t, hidrogeologinis indeksas –D3ys-t. 

Liūdynės k. vandenvietė įrengta 1989 m. Liūdynės kaimo šiaurės rytiniame pakraštyje. Nuo 

PŪV 0,584 km atstumu. 2004 m. eksploatuojami 2 gręţiniai (Nr. 1078 ir Nr. 58758) įrengti į 

Šventosios – Upninkų vandeningųjų sluoksnių sistemą. Produktyvus vandeningasis sluoksnis slūgso 

116 m gylyje, lygis nusistovi 15 m. gylyje nuo ţemės paviršiaus, spūdis virš vandeningojo 

sluoksnio kraigo pakyla apie 101 metrą. Vendenvietės centro koordinatės LKS – 94 sistemoje: X-

6173051, Y-529161. Vandenvietės identifikavimo kodas Ţemės gelmių registre 2997, debitas 80 

m
3
/d, II pogrupis. Taršos apribojimo juostos plotis 50 m. SAZ juosta -50 m, PŪV vieta nepatenka ir 

nesiriboja su Sanitarinės vandenvietės apsaugos juosta. 

8pav. Ištrauka iš Lietuvos hidrogeologijos ţemėlapio (https://www.lgt.lt/epaslaugos)  

 
 

9 pav. Lietuvos poţeminio vandens baseinų ţemėlapio ištrauka (https://aplinka.lt/web/duomenu-

teikimas) 
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PŪV vieta priskiriama viršutinio – vidurinio devono (Nemuno) poţeminio vandens baseinui, kodas 

LT001001100. 

 

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma 

projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi. 

Informacijos apie teritorijos taršą nėra. 

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos 

ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). 

PŪV vieta yra Verslo I g. 1, Liūdynės k., Velţio sen., Panevėţio r.Liūdynė – 

kaimasPanevėţio rajono savivaldybės teritorijoje, 8 km į pietryčius nuo Panevėţio, Nevėţio 

dešiniajame krante. 2001 metų gyventojų surašymo duomenimis Liūdynės kaime gyveno 795 

gyventojai. Artimiausias gyventojas nuo PŪV vietos yra  apie 297,6 m į pietryčius ir apie 346 m į 

pietus. Iš kitų pusių PŪV vieta ribojasi su komercinės paskirties sklypais ir veikiančiomis 

įmonėmis, uţ kurių sklypų kaimo teritorija baigiasi ir prasideda ţemės ūkio paskirties ţemės. 

27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios 

registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ir jų atstumą nuo 

planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). 

PŪV teritorijoje kultūros paveldo objektų nėra. 

Artimiausias http://kvr.kpd.lt/heritage registruotas objektas nuo PŪV vietos yra Koplytstulpis, 

unikalus objekto kodas 14885. Atstumas nuo PŪV vietos iki minėto objekto apie 3 km. 

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS 

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsiţvelgiant į dydį ir erdvinį 

mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); 

pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis, trumpalaikis, 

vidutinės trukmės, ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės 

tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną 

poveikio pradţią, trukmę, daţnumą ir grįţtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, 

lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, uţlieti ţuvų nerštavietes, sukelti 

eroziją, nuošliauţas); bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų 

reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių 

vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumaţinti vandens debitą, sutrikdyti 

vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumaţinti ištirpusio 

vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai sumaţinti poveikį: 

Uţtikrinus reikiamas gaisrinės saugos ir eksploatavimo priemones galimo reikšmingo 

poveikio aplinkos veiksniams nebus. 

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį 

gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl 

fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsiţvelgiant į foninį uţterštumą) ir kvapų (pvz., 

vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nev%C4%97%C5%BEis
http://kvr.kpd.lt/heritage
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transporto srauto, gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos 

darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai;  

PŪV  gyvenamajai aplinkai, gyventojų saugai ir sveikatai neigiamo poveikio neturės. 

28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų 

uţstatymo ar suskaidymo, hidrologinio reţimo pokyčio, ţeldinių sunaikinimo ir pan.; galimas 

natūralių buveinių tipų plotų sumaţėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių 

išnykimas ar paţeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, 

veisimuisi ar ţiemojimui; 

Saugomų teritorijų, įvairių biotopų, saugomų rūšių biotopų nėra, todėl PŪV poveikio neturės. 

28.3. poveikis ţemei ir dirvoţemiui, pavyzdţiui, dėl numatomų didelės apimties ţemės 

darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus 

gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės ţemės paskirties pakeitimo;  

PŪV poveikio ţemei ir dirvoţemiui neturės, nes nenumatomi vykdyti jokie ţemės darbai, 

gamtos ištekliai naudojami nebus, ţemės paskirtis keičiama nebus. 

28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir poţeminio 

vandens kokybei, hidrologiniam reţimui, ţvejybai, navigacijai, rekreacijai); 

PŪV veikla bus vykdoma uţdaroje patalpoje, nuotekų nesusidarys, poveikio vandeniui nebus. 

28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei, 

mikroklimatui);  

PŪV patalpos nešildomos, veikla vykdoma bus tik uţdaroje patalpoje, todėl jokio poveikio 

orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms nebus. 

28.6. poveikis kraštovaizdţiui, pasiţyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros 

ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo 

formų keitimo (paţeminimas, paaukštinimas, lyginimas);  

PŪV vietoje reljefas keičiamas nebus, jokio poveikio kraštovaizdţiui veikla nedarys. 

28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (ţemės, statinių) 

paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatomi 

apribojimai nekilnojamajam turtui); 

PŪV neturės poveikio materialinėms vertybėms, veikla bus vykdoma jau esamame pastate. 

28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, 

šviesos, šilumos, spinduliuotės). 

PŪV poveikio kultūros paveldui neturės, artimiausias objektas yra uţ 3 km. 

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai. 

PŪV nedarys jokio reikšmingo poveikio aplinkai, nes veikla bus vykdoma uţdaroje patalpoje. 

30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia 

planuojamos ūkinės veiklos paţeidţiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių 

avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių). 

PŪV nepriskirta ypatingos svarbos objektams, kuriuose saugomų pavojingų medţiagų kiekis 

viršija nustatytus ribinius kiekius. Nebus vykdomi jokie gaisro ar sprogimo poţiūriu pavojingi 

technologiniai procesai. Galintis kilti gaisras bus pavojingas tik lokaliai. 

Prevenciškai bus uţtikrinamas galiojančių priešgaisrinių normų laikymasis. 

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis. 

PŪV tarpvalstybinio poveikio nedarys. 

32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma 

imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba uţkirsti jam kelią. 

Visa planuojama ūkinė veikla bus vykdoma uţdarose patalpose. Automobiliai bus ardomi 

rankomis, siekiant išimti tinkamas pakartotinai naudoti dalis ir mazgus. Visos susidariusios 

pavojingos atliekos veiklos vykdymo metu bus saugomos sandariose, atspariose aplinkos poveikiui 

talpose ir periodiškai perduodamos licencijuotiems atliekų tvarkytojams.  
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