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DĖL PAV ATRANKOS
UAB „Alvinta“ teikia PAV atranką po pastabų dėl Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo.
Atsakymai į gautas AAA pastabas, 2018-04-10 raštas Nr. (28.2)-A4-3351:
1. Patikslinti informaciją apie atliekų tvarkymo vietą, nurodant kokie funkcinių atliekų tvarkymo
zonų plotai bei kokie technologiniai procesai jose vykdomi.
Atsakymas: Informacija yra papildyta ir pateikta PAV atrankos 5 punkte.
2. Papildyti informaciją apie numatomą vykdyti atliekų tvarkymo technologinį procesą,
nurodant, kokie technologiniai įrengimai bus naudojami, pateikti jų technines charakteristikas,
nurodyti pajėgumus. Pagal technologinio proceso schemą pateikti išsamų technologinio
proceso aprašymą kiekvienam atliekų srautui, apibūdinant kiekvieną proceso etapą.
Atsakymas: Informacija yra papildyta ir pateikta PAV atrankos 5 punkte.
3. Patikslinti informaciją, kokios tiksliai atliekos bus priimamos tvarkymui.
Atsakymas: Informacija yra papildyta ir pateikta PAV atrankos 6 punkte 1 ir 2 lentelėse.
4. Pateikti informaciją apie numatomus apdoroti atliekų metinius kiekius bei vienu metu
laikomus atliekų kiekius kiekvienam atliekų srautui atskirai. Aprašyti, kaip nustatyti šie
veiklavietės pajėgumai. Pagrįsti, kad numatomi vienu metu laikyti atliekų kiekiai neviršija
veiklavietės talpos, o numatomi apdoroti metiniai atliekų kiekiai - įrenginio pajėgumų.
Pagrįsti susidarančių atliekų kiekius.
Atsakymas: Informacija yra papildyta ir pateikta PAV atrankos 5 ir 6 punkte.
5. Atrankos informacijos 6 punkte nurodyta „Atliekų tvarkymo metu atliekos nebus naudojamos,
bet bus vykdomas jų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti (S5, R12) bei atliekų laikymas (R13)“
bei 29.1 papunktyje nurodyta „Kadangi PŪV bus vykdoma tik uždarose patalpose (sandėlyje),
planuojama vykdyti veikla pagal savo pobūdį ir mastą nesukels reikšmingų pasekmių aplinkai,
todėl visuomenės pasitenkinimo nesukels“. Patikslinti nurodytus teiginius.
Atsakymas: Sakinys pakoreguotas. Žr. PAV atrankos 6 punktą.
6. 11 punkte pateikti informaciją apie cheminę taršą, kurią sąlygos dėl PŪV vykdymo transporto
srautai.
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Atsakymas: 11 punkte papildyta informacija ir pateikti skaičiavimai, kokia susidarys oro
tarša iš mobilių taršos šaltinių.
7. 19 punkte pateikti išsamesnę informaciją apie PŪV gretimybes, pažymint šiuos objektus
pateiktoje žemėlapio ištraukoje (2 pav.) bei nurodant atstumus nuo PŪV vietos iki aukščiau
minėtų objektų.
Atsakymas: 19 punktas papildytas.
8. 21 ir 25 punktuose patikslinti informaciją apie atstumą nuo PŪV vietos iki artimiausios
požeminio vandens vandenvietės bei jos apsaugos zonų (jskaitant ir projektuojamas).
Atsakymas: Žemėlapis s vandenviečių apaugos zonomis pateiktas 20 pav.
9. Papildyti 22 punktą informacija apie gamtinį karkasą.
Atsakymas: Punktas papildytas. PŪV teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją.
10. Vadovaujantis Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, patikslinti Atrankos
informacijos 23 punktą, tiksliai nurodant artimiausias saugomas ir Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000“ teritorijas PŪV vietos atžvilgiu.
Atsakymas: Punktas papildytas.
11. Pateikti informaciją pagal Atrankos informacijos 24.1 papunkčio reikalavimus. Taip pat
atsižvelgiant į 24.2 papunkčio reikalavimus, pateikti pagrįstą informaciją, kad pagal Saugomų
rūšių informacinės sistemos duomenis, PŪV vietoje ir jos gretimybėse nėra aptikta saugomų
rūšių.
Atsakymas. Punktas papildytas.
12. Atrankos informacijos atitinkamuose punktuose bei sutartyje dėl patalpų nuomos, patikslinti
pastato, kuriame numatoma vykdyti PŪV paskirtį pagal pateikto Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko išrašo (toliau - Išrašas) duomenis. Taip pat aukščiau minėtoje
sutartyje ir Išraše skiriasi bendras pastato plotas, kuriame nuomojamos patalpos.
Atsakymas: Informacija yra papildyta 4 punkte. Nurodyta paskirtis ir plotas, kuriame bus
vykdoma veikla.
13. Atrankos informacija neatitinka Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai
vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 spalio 16
d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 40, 42 punktų reikalavimų.
Atsakymas: Patikslinta.
14. Patikslinti priedo Nr. 2 „Atliekų tvarkymo zonų išsidėstymo planas“ lapų skaičių.
Atsakymas: Patikslinta.
15.

Taip pat PAV atranka pataisyta atsižvelgiant į NVSC gautas pastabas.
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