
1 priedas Poveikio visuomenės sveikatai vertintojo licencijos kopija 
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2 priedas 
- VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; 

- Sklypo, adresais Kėdainių g. 13 ir Kėdainių g 15, Panevėžys, planai. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2021-01-25 12:33:34 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1542793 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2012-09-10 

Adresas: Panevėžys, Kėdainių g. 13 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-2435-2070 

Žemės sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietovės pavadinimas: 2701/0029:151 Panevėžio m. k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

Žemės sklypo plotas: 0.1762 ha 
Kitos žemės plotas: 0.1762 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus 
Indeksuota žemės sklypo vertė: 15866 Eur 

Žemės sklypo vertė: 9916 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 12400 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-09-28 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-05-17 
 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104115 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2435-2070, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-05 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6216 

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-14 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 
 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 

300127004 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2435-2070, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-11-20 Nuomos sutartis Nr. S-787 
Plotas: 0.1762 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2020-12-14 
Terminas: Nuo 2020-11-20 iki 2030-11-20 

 

 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
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 9.1. 
 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2435-2070, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0078 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.2. 
 

 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 
dvyliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2435-2070, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0663 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
UAB "Gasus", a.k. 300636784 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2435-2070, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2012-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1337 
Plotas: 0.1762 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2012-10-03 
 

 10.2. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2435-2070, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2012-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2012-09-06 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos sprendimas Nr. 23S-289 

Plotas: 0.1762 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2012-10-03 

 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2021-01-25 12:35:32 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1416502 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2011-03-17 

Adresas: Panevėžys, Kėdainių g. 15 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-2148-9309 

Žemės sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietovės pavadinimas: 2701/0029:147 Panevėžio m. k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

Žemės sklypo plotas: 0.1715 ha 
Kitos žemės plotas: 0.1715 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus 
Indeksuota žemės sklypo vertė: 15442 Eur 

Žemės sklypo vertė: 9651 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 12100 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-06-04 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-11-11 
 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104115 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2148-9309, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-05 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6216 

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-14 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 
 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, a.k. 

300127004 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2148-9309, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-11-20 Nuomos sutartis Nr. S-787 
Plotas: 0.1715 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2020-12-14 
Terminas: Nuo 2020-11-20 iki 2030-11-20 

 

 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
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 9.1. 
 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2148-9309, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0077 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.2. 
 

 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 
dvyliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2148-9309, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0411 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
A. Sruogio matininko biuras, a.k. 148415391 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2148-9309, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2010-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-96 
Licencija Nr. G-778-(582) 

Plotas: 0.1715 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2011-12-20 

 

 10.2. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2148-9309, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2010-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2011-03-10 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos sprendimas Nr. 23S-6 

Plotas: 0.1715 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2011-12-20 

 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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3 priedas Preliminari atliekų laikymo zonų išdėstymo schema 
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4 priedas Iš autotransporto į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimai 
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1 

Į APLINKOS ORĄ IŠSISKIRIANČIŲ TERŠALŲ SKAIČIAVIMAS 
 

Panevėžio RATC į DGASA, adresais Kėdainių g. 13 ir Kėdainių g. 15, Panevėžys planuoja per metus  priimti 
iki 5000 t nepavojingųjų ir pavojingųjų komunalinių atliekų.  

 
Didžiausias vienu metu planuojamas laikyti atliekų kiekis: 

- ne daugiau kaip 30,0 t pavojingųjų atliekų, 
- ne daugiau 134,0 t (įskaitant ir atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas) nepavojingųjų 

atliekų. 
 

Įvertinus planuojamus tvarkyti metinius atliekų kiekius, į DGASA per dieną gali atvažiuoti:  
- iki 2 sunkiasvorių automobilių, kuriais bus išvežamos atliekos;  
- iki 85 lengvųjų automobilių, kuriais gyventojai atveš atliekas į aikštelę. 
 
Valandinis srautas: 1 sunkiasvoris automobilių/dieną (skaičiavimuose priimama nepalankiausią situacija) 

ir iki 10 lengvųjų automobilių/val. 
 

Autotransportas į DGASA atvažiuos tik darbo dienomis ir darbo metu. 
 

Šiame etape svarbu įvertinti momentinius išmetimus į aplinkos orą iš vidaus degimo variklių. Šie 
rezultatai naudojami oro teršalų modeliavimui. Išmetimų vertinimui naudojama metodika - EMEP/EEA Oro 
teršalų inventorizacijos vadovas (Angl. - EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016) (toliau 
– Metodika): https://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2016. 

 
Mobilių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal aukščiau minėtos metodikos 1.A.3.b 

Road transport Tier 1 ir 1.A.4 Non-road mobile machinery Tier 1 metodologijas, paremtas teršalų kiekio 
apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas. 

 
Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę: 

 
E = (KSval. x EFi) / t; 

kur: 
E – momentinė išmetamo teršalo koncentracija, g/s; 
KSval. – atitinkamų transporto priemonių valandos kuro sąnaudos, kg/val.; 
EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro; 
t – transporto priemonės važiavimo laikas, s  
 

KSd = (Lsum x KSvid ) / 1000 
kur: 
Lsum – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km 
KS vid – atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos duomenis). 
 
Dėl PŪV važinėjančio autotransporto išmetamas teršalų kiekis apskaičiuojamos atskirai 2 atkarpose (žr. Pav. 
1) 
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1 pav. Autotransporto srautų judėjimo schema 
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3 

1. Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja Kėdainių g. iki DGASA  
Važiavimo atstumas į abi puses - apie 500 m. Automobilių važiavimo greitis – iki 50 km/val. Šia atkarpa per valandą pravažiuos 1 
sunkiasvoris automobilis ir iki 10 lengvųjų automobilių. 
 
 
Lentelė 1. Pradiniai transporto priemonių duomenys. 

Transporto 
priemonė 

Vidutinės 
kuro 

sąnaudos 
(KSvid), 
kg/km 

Transporto 
priemonių 

skaičius per 
valandą, vnt. 

Vienos 
transporto 
priemonės 

nuvažiuotas 
atstumas L, 

km 

Visų transporto 
priemone 

nuvažiuotas 
atstumas 

(Lsum), km 

Kuro 
sąnaudos 
(KSval.), 
kg/val.  

Važiavimo 
greitis, 
km/val. 

Važiavimo 
greitis, 

m/s 

Viso 
atstumo 

važiavimo 
laikas (t), s 

Lengvieji: 

Benzinas 0,07 5 0,5 2,5 0,175 50 13,889 36 

Dyzelis 0,06 5 0,5 2,5 0,15 50 13,889 36 

Sunkiasvoriai: 

Dyzelis 0,24 1 0,5 10,5 0,12 50 13,889 36 

 
Lentelė 2. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių. 

Eil. 
Nr. 

Transporto 
priemonių 
kategorija 

Kuro 
sąnaudos, 

kg/val., 
KSval. 

CO LOJ NOx KD 

EFi, 
g/kg g/val. g/s g/s*m 

EFi, 
g/kg g/val. g/s g/s*m 

EFi, 
g/kg g/val. g/s g/s*m 

EFi, 
g/kg g/val. g/s g/s*m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  Lengvieji: 

1 Benzinas 0,175 84,7 14,8225 0,41174 
       

0,000165    10,05 1,7588 0,04885 
     

0,0000196    8,73 1,528 0,0424 
           

0,0000170    0,03 0,0053 0,00015 
         

0,00000006    

2 Dyzelis 0,15 3,33 0,4995 0,01388 
       

0,000006    0,7 0,1050 0,00292 
     

0,0000012    12,96 1,944 0,0540 
           

0,0000216    1,1 0,1650 0,00458 
         

0,00000183    

  Sunkiasvoriai:  

3 Dyzelis 0,12 7,58 0,9096 0,02527 
       

0,000051    1,92 0,2304 0,00640 
     

0,0000128 33,37 4,004 0,1112 
           

0,0002225    0,94 0,1128 0,00313 
         

0,00000627    

Viso:  ~0,00022      ~0,00003   ~0,00026   ~0,000008 
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2. Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja po DGASA  
Važiavimo atkarpa - apie 160 m. Automobilių važiavimo greitis – 10 km/val. Į DGASA per valandą atvažiuos 1 sunkiasvoris automobilis 
ir iki 10 lengvųjų automobilių. 
 
 
Lentelė 3. Pradiniai transporto priemonių duomenys. 

Transporto 
priemonė 

Vidutinės 
kuro 

sąnaudos 
(KSvid), 
kg/km 

Transporto 
priemonių 

skaičius per 
valandą, vnt. 

Vienos 
transporto 
priemonės 

nuvažiuotas 
atstumas L, 

km 

Visų transporto 
priemone 

nuvažiuotas 
atstumas 

(Lsum), km 

Kuro 
sąnaudos 
(KSval.), 
kg/val.  

Važiavimo 
greitis, 
km/val. 

Važiavimo 
greitis, 

m/s 

Viso 
atstumo 

važiavimo 
laikas (t), s 

Lengvieji: 

Benzinas 0,07 5 0,16 0,8 0,056 10 2,778 57,6 

Dyzelis 0,06 5 0,16 0,8 0,048 10 2,778 57,6 

Sunkiasvoriai: 

Dyzelis 0,24 1 0,16 0,16 0,0384 10 2,778 57,6 

 
Lentelė 4. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių. 

Eil. 
Nr. 

Transporto 
priemonių 
kategorija 

Kuro 
sąnaudos, 

kg/val., 
KSval. 

CO LOJ NOx KD 

EFi, 
g/kg 

g/val. g/s g/s*m 
EFi, 
g/kg 

g/val. g/s g/s*m 
EFi, 
g/kg 

g/val. g/s g/s*m 
EFi, 
g/kg 

g/val. g/s g/s*m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Lengvieji: 

1 Benzinas 
0,056 84,7 4,7432 0,08235 

       
0,0001029    10,05 0,5628 0,00977 

     
0,00001221    8,73 0,489 0,0085 

           
0,0000106    0,03 0,0017 0,00003 

         
0,00000004    

2 Dyzelis 
0,048 3,33 0,1598 0,00278 

       
0,0000035    0,7 0,0336 0,00058 

     
0,00000073    12,96 0,622 0,0108 

           
0,0000135    1,1 0,0528 0,00092 

         
0,00000115    

 Sunkiasvoriai: 

3 Dyzelis 
0,0384 7,58 0,2911 0,00505 

       
0,0000316    1,92 0,0737 0,00128 

     
0,00000800    33,37 1,281 0,0222 

           
0,0001390    0,94 0,0361 0,00063 

         
0,00000392    

Viso: ~0,00011  ~0,00001  ~0,00002  ~0,000001 
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5 priedas Triukšmo sklaidos žemėlapiai 
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6 priedas Siūlomos SAZ ribų planas 
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Eksplikacija: 
             - Siūlomos SAZ ribos (SAZ dydis - ~ 0,3477 ha). 

1. X/Y: 6174950.12/523837.14 

2. X/Y: 6174958.77/523853.61 

3. X/Y: 6174980.18/523887.03 

4. X/Y: 6174954.57/523901.76 

5. X/Y: 6174943.3/523908.24 

6. X/Y: 6174937.34/523904.89 

7. X/Y: 6174924.95/523912.01 

8. X/Y: 6174896.29/523867.25 

9. X/Y: 6174922.37/523851.51 
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UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS, SKLYPUOSE 

ADRESAIS: KĖDAINIŲ G. 13 IR KĖDAINIŲ G. 15, PANEVĖŽYS  

SIŪLOMOS SAZ RIBOS 
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UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS, SKLYPUOSE ADRESAIS:  
KĖDAINIŲ G. 13 IR KĖDAINIŲ G. 15, PANEVĖŽYS  

SIŪLOMOS SAZ RIBOS 
 

 

 

Eksplikacija: 
             - Siūlomos SAZ ribos (SAZ dydis - ~ 0,3477 ha). 

1. X/Y: 6174950.12/523837.14 

2. X/Y: 6174958.77/523853.61 

3. X/Y: 6174980.18/523887.03 

4. X/Y: 6174954.57/523901.76 

5. X/Y: 6174943.3/523908.24 

6. X/Y: 6174937.34/523904.89 
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7 priedas 

- Skelbimų laikraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Sekundė“ kopijos; 

- Lydraščio, skirto Panevėžio miesto savivaldybės administracijai ir 

skelbimo kopijos; 

- Rašto dėl parengtos Ataskaitos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentui kopija 
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Vals ty bi nės mo kes čių ins pek ci-
jos duo me ni mis, praėjusiais me-
tais 13,9 proc. augo vy no pak lau-
sa, o alaus ir spi ri ti nių gė ri mų 
po pu lia ru mas ko ne su si ly gi no – 
ati tin ka mai užfiksuo tas 3,1 ir 
3,2 proc. augi mas.

Pa sak Lie tu vos alu da rių gildi-
jos pre zi den to Sau liaus Ga ladaus-
ko, skai čiuo jant gry no jo al ko ho-
lio su var to ji mą ša ly je paaiš kė jo, 
kad spi ri ti nių gė ri mų var to ji mas 
su si ly gi no su alu mi: praėjusiais 
metais bu vo su var to ta 42,7 proc. 
deg ti nės ir 42,5 proc. alaus skai-
čiuo jant gry no jo al ko ho lio kie kį 
juo se.

„Kad gry no jo al ko ho lio atž vil-
giu Lie tu vo je deg ti nės su var to-
ja me tiek pat, kiek alaus, yra ne-
nor ma lu. Tai ro do blo gą var to ji-
mo kul tū rą.

Vi si ak ci zai, vi sos svei ka ti nimo 
prie mo nės nuk reip tos į al ko holio 
var to ji mo ir pikt nau džia vi mo juo 
ma ži ni mą. 

Ta čiau tai, kad Lie tu vo je ren-
ka ma si var to ti stip res nius al ko-
ho li nius gė ri mus, ro do, jog jie yra 
priei na mes ni“, – tei gė aso cia cijos 
va do vas.

Anot jo, pa gal al ko ho li nių gė-
ri mų var to ji mo kul tū rą mū sų ša-
lis be vil tiš kai tols ta nuo Va ka rų 
Euro pos ir ly giuo ja si su Ru si ja ar 
kai my ni ne Bal ta ru si ja. 

Ne ga na to, tarp stip rių jų gė ri-
mų vy rau ja pi giau sias al ko ho lis.

„La bai gai la, bet kai kal ba me 
apie stip rų jį al ko ho lį, pir miausia 
kal ba su ka si apie pi gią deg ti nę, 
ne vis kį ar kon ja ką. 

Tie siog kon ku ruo ja pi gus alus 
ir pi gi deg ti nė.

Tik ne reikš min ga vi suo me nės 
da lis per ka bran gų stip rų jį alko-
ho lį, tai sta tis ti niam vaiz dui ir 
al ko ho lio var to ji mo kul tū ros ten-
den ci joms di de lės reikš mės netu-
ri“, – tei gė paš ne ko vas.

Anot S.Ga la daus ko, no rint keis-
ti al ko ho lio var to ji mo kul tū rą ša-
ly je, ver tė tų pers vars ty ti ak ci zų 
po li ti ką. Mat sie kiant po ky čių tu-
rė tų bū ti ma žiau disk ri mi nuo ja-
mas silp na sis al ko ho lis.

„No rė tų si, kad skai čiuo jant ben-
d rą var to ji mo ly gį do mi nuo tų silp-
nie ji gė ri mai. Šiuo me tu stip rie ji 
yra la biau pri vi le gi juo ja mi pa gal 
ak ci zą.

Ki ta ver tus, ir vy no var to ji mo 
augi mas dvi ženk liais skai čiais 
sa vai me nie ko ge ro Lie tu vai ne-
duo da. 

Pir miau sia tai sva riai augi na 
bend rą al ko ho lio su var to ji mą, o 
ir vy nuo gės Lie tu vo je neau ga, to-
dėl vie nin te lė vy no nau da ša lies 
eko no mi kai yra ak ci zas.

Vie nin te lis ir, be je, silp niau-
sias al ko ho li nis gė ri mas – alus 
– yra ver da mas Lie tu vo je. 

Šiuo at ve ju vie tos ga my ba api-
ma vi sas gran dis – nuo sa lyk li-
nių grū dų augin to jų iki tūks tan-
čių dar bo vie tų po vi są Lie tu-

vą iš si bars čiu sio se alaus da ryk-
lo se.

Po li ti kai tu rė tų ap sisp ręs ti, kas 
jiems la biau rū pi, – Pran cū zi jos, 
Či lės, Nau jo sios Ze lan di jos vynuo-
gių augin to jai ar Lie tu vos žemdir-
biai“, – tei gė S.Ga la daus kas.

Fi nan sų ana li ti kas Ma rius 
Dub ni ko vas taip pat pab rė žė, kad, 
žvel giant į stip rio jo al ko ho lio var-
to ji mą ša ly je, kol kas Lie tu va pa-
na šes nė į Ry tų kai my nus nei į 
Va ka rų Euro pą. 

Ne ga na to, to kia ten den ci ja per 
pas ta ruo sius ket ve rius me tus tik 
sut vir tė jo.

„Per nai ko vą bu vo apie 10 proc. 
pa di din tas ak ci zas stip ria jam al-
ko ho liui. 

Ta čiau įdo mu tai, kad net pa-
di di nus ak ci zą stip rio jo al ko ho-
lio par da vi mas iš es mės pa di dė-
jo 3 proc. – ly giai tiek pat kiek ir 
alaus par da vi mas“, – sa kė anali-
ti kas.

M.Dub ni ko vas pri ta rė, kad vie-
na prie mo nių su ma žin ti stip riojo 
al ko ho lio var to ji mą ša ly je – taik-
les nis ak ci zų tai ky mas: „Ak ci zai 
kei čia žmo nių var to se ną la bai 
stip riai, ir ypač prob le mi nė se sri-
ty se.“

Pasak fi nan sų ana li ti ko, prieš 
ket ve rius me tus Lie tu vos vals-
tie čių ir ža lių jų są jun gos ini cia-
ty va dau giau negu 100 pro centų 
pa di din tas da lies silp nų jų al ko-
ho lių ak ci zas ne da vė itin di de lės 
nau dos.

„Mo kes čių po li ti ka, ku ri bu vo 
for muo ja ma pas ta ruo sius ket ve-
rius me tus, ne pai sant dek la ruoja-
mų vals tie čių tiks lų, aki vaizdžiai 
ne bu vo pa lan ki silp nie siems gė-
ri mams. 

Pri si min ki me ak ci zo kė li mą 
alui ir vy nui dau giau negu 100 
proc. per vie nus me tus, skir tin-
gai nei stip riam al ko ho liui.

Ak ci zai tu rė tų kil ti nuo sek-
liai, tu ri bū ti su da ro mi mo kes-
čių pla nai. 

Aiš ku, ne rei kė tų smog ti ir stip-
ria jam al ko ho liui. La bai svar bu 
kas met per svarsty ti duo me nis 
ir iš siaiš kin ti, kur rei kia var to-
jimo ko rek ci jų“, – svars tė M.Dub-
ni ko vas.

Jo nuo mo ne, spar čiai ky lant 
vy no po pu lia ru mui šiek tiek di-

des ni mo kes čiai ga lė tų bū ti tai-
ko mi ir šiam gė ri mui.

„Vy no par da vi mo augi mas tik-
rai mil ži niš kas. Šiuo at ve ju vals-
ty bė ga lė tų su si rink ti dau giau 
pi ni gų, nes aki vaiz du, kad al ko-
ho lio mo kes čiai yra tur būt vie ni 
ats pa riau sių kri zei, nes šio je gru-
pė je ak ci zų su rin ki mas di dė jo“, 
– kal bė jo jis.

Pre ky bos tink lo „Iki“ ko mu ni-
ka ci jos va do vė Vai da Bud rie nė 
tei gė, kad al ko ho li nių gė ri mų par-
da vi mas tink le praėjusiais me-
tais išau go 5 proc. 

Pasak jos, po pu lia rė jo stip rie-
ji gė ri mai, skir ti kok tei liams.

„Pa vyz džiui, dži no par da vimas 
di dė jo 71 proc., ro mo – 54 proc., 
te ki los – 20 proc. 

Jeigu pa si ži ūrė tu me į vais van-
de nių, skir tų kok tei lių ga my bai, 
par da vi mą, jie ir gi augo apie 32 
proc.“, – tei gė paš ne ko vė.

Anot jos, šia me pre ky bos tink-
le praėjusiais metais di dė jo ir vy-
no, taip pat ir pra ban ges nio, pa-
k lau sa: pa vyz džiui, Nau jo sios Ze-
lan di jos vy no, ku ris yra iš bran-
ges nių, par da vi mas augo 26 proc., 
šam pa no – 12 proc., 23 proc. dau-
giau bu vo par duo ta ir lie tu viš ko 
vy no.

Tuo me tu pre ky bos tink lo „Nor-
fa“ ats to vas Da rius Ry liš kis ne-
slė pė, kad po pu lia riau sias gė ri-
mas per nai bu vo deg ti nė. 

„Ma tyt, taip bus ir atei ty je. Ta-
čiau po pu lia rė ja vis kis, vy nas, 
ro mas, bran ges ni ir įvai res ni gė-

ri mai, ku rie anks čiau ne bu vo to-
kie pak lau sūs“, – sa kė jis.

Pre ky bos tink lo „Ma xi ma“ Ko-
mu ni ka ci jos ir įvaiz džio de parta-
men to di rek to rė Er nes ta Dapkie-
nė sa vo ruož tu tei gė, kad ap skri-
tai al ko ho li nių gė ri mų par da vi-
mas praė ju siais me tais, pa ly gin-
ti su 2019 me tais, kri to 2 proc. 

Skai čiuo jant be alaus, ku rio po-
pu lia ru mas per nai su men ko, al-
ko ho li nių gė ri mų par da vi mas au-
go 4 proc.

E.Dap kie nė taip pat pab rė žė, 
kad žmo nės daž niau pradėjo pirk-
ti tau res nius ir pra ban ges nius 
al ko ho li nius gė ri mus, ku rie įp-
ras tai yra nau do ja mi kok tei liams 
ruoš ti.

„Pa vyz džiui, dži no par da vi mas 
per nai išau go 60 proc., ro mo – 25 
proc., vis kio ir te ki los – 10 proc. 
O deg ti nės, trauk ti nių, bren džio 
par da vi mas yra 5 proc. su ma žė-
jęs“, – kal bė jo ji.

Pre ky bos tink lo „Ri mi“ ats tovė 
Re na ta Ker šie nė pa sa ko jo, kad 
per nai ir šia me tink le vie nas po-
pu lia riau sių al ko ho li nių gė ri mų 
bu vo vy nas.

„Pernai tarp „Ri mi“ pir kė jų po-
pu lia riau sias bu vo rau do na sis ir 
bal ta sis vy nas, iš stip rių jų gė ri-
mų – vis kis, dži nas, ro mas. 

Dėl už si da riu sių res to ra nų, ka-
vi nių, ba rų pernai taip pat augo 
bran ges nio ra maus ir pu to jan čio 
vy no, šam pa no, dži no, ro mo par-
da vi mas“, – var di jo R.Ker šy tė. 
(EL TA, LR) 

Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarky-
mo centras (toliau – PRATC) (įmonės kodas 300127004), Beržų g. 3, Panevėžys, tel.: 8 45 43 21 99, el. p. 
info@pratc.lt. 
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokon-
sultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel.: 8 5 27 45 491, el. p. info@ekokon-
sultacijos.lt. 
PŪV pavadinimas, vieta – Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (toliau – DGASA) įrengimas, skly-
puose, adresais: Kėdainių g. 13 ir Kėdainių g. 15, Panevėžys.
PŪV aprašymas – PRATC planuoja DGASA iš fizinių asmenų priimti, laikyti ir perduoti kitiems atliekų 
tvarkytojams pavojingąsias ir nepavojingąsias atliekas. PŪV bus vykdoma dviejuose sklypuose, pastaty-
tuose konteineriuose ir konteinerinio tipo pastatuose.
Ataskaita eksponuojama UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: http://www.ekokonsultacijos.
lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2021 m. vasario 19 d. iki 2021 m. kovo 5 d. 
Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita vyks 2021 m. kovo 5 d. 17.00 val. internetinės vaizdo 
transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/83001667206?pwd=UUVkNVU4ZVR1
WGhsTncreS9uMk82Zz09  (Prisijungimo ID: 830 0166 7206, Kodas: 115099). 
Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2021 m. kovo 5d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis 
į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ el. p. info@ekokonsultacijos.lt. 
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, adresu: 
Respublikos g. 13, Panevėžys, tel.: 8 45 46 10 81, el. p. panevezys@nvsc.lt.

(Užs. 21AVI1-127)

Vie na prie mo nių 
su ma žin ti stip rio jo 
al ko ho lio var to ji mą 
ša ly je – taik les nis 
ak ci zų tai ky mas.

Vilnius, tel. (8 5) 274 3777

Skubiai 
reikalingas 

spaudos 
platintojas
Šnipiškių rajone, 

Vilniuje.

Rin ka su sit rau kė
Sau sį ša ly je pir mą kar tą bu vo įre-
gist ruo ti 7887 nau do ti leng vie ji 
auto mo bi liai – 48 proc. ma žiau nei 
prieš me tus. Bend ro vės „Auto Ty-
ri mai“ duo me ni mis, praė ju sį mė-
ne sį as me ni nių auto mo bi lių re-
gist ruo ta 7468, o leng vų jų ko mer-
ci nių – 419.

Sau sio mėnesį Lie tu vo je įre gist-
ruo tų nau do tų auto mo bi lių vi du-
ti nis am žius sie kė 11,6 me tų. Dy-
ze li nių auto mo bi lių da lis bu vo 71,1 
proc. (prieš me tus – 65,3 proc.).

Praė ju sį mė ne sį Lie tu vo je at lik-
ta 11 410 nau do tų leng vų jų auto-
mo bi lių sa vi nin kų kei ti mo ope ra-
ci jų – 44,2 proc. ma žiau nei prieš 
me tus, kai jų bu vo at lik ta 20 462. 

Pas ky rė bau dą
Lie tu vos ban ko Fi nan sų rin kos 
prie ži ūros tar ny ba elekt ro ni nių 
pi ni gų įs tai gai „Ver se Pay ments 
Lit hua nia“ už ne tin ka mai įgyven-
din tus klien tų lė šų sau go ji mo rei-
ka la vi mus sky rė 30 tūkst. eurų 
bau dą.

Bend ro vė 2020 m. pir mo jo ket-
vir čio atas kai to je pa tei kė Lie tu-
vos ban kui ne tei sin gą in for ma ci-
ją apie jos klien tų lė šų li ku čius ir 
apie klien tų lė šų, ku rios tu ri bū ti 
ap sau go tos, su mą.

Kai nų po ky čiai
Per me tus (gruo dį, pa ly gin ti su 
tuo pa čiu praė ju sių me tų mė ne-
siu) eks por tuo tų pre kių kai nos 
su ma žė jo 4 proc., im por tuo tų – 
4,5 proc.

Per me tus iš euro zo nos im por-
tuo tų pre kių kai nos su ma žė jo 0,2 
proc., ne iš euro zo nos – 8 proc. 
Gruo dį, pa ly gin ti su lapk ri čiu, eks-
por tuo tų pre kių kai nos pa di dė jo 
0,6 proc., im por tuo tų – 1,5 proc.

Pri rei kė pa ra mos
Ke lio nių or ga ni za to rius „No va-
tu ras“ su si ta rė su Vals ty bės inves-
ti ci jų val dy mo agen tū ra (VI VA) 
dėl 10 milijonų eurų in ves ti ci jos 
į ben d ro vės ob li ga ci jas še še riems 
me tams.

VI VA įsi gis bend ro vės iš lei džia-
mų kon ver tuo ja mų ob li ga ci jų, ku-
rių ver tė sie kia 5 mln. eurų, ir pa-
p ras tų jų ob li ga ci jų, ku rių ver tė 
taip pat sie kia 5 mln. eurų, emi-
si jas. 

Sta ty bos nes to ja
Ket vir tą jį praė ju sių me tų ket vir-
tį baig ti sta ty ti 2209 nau ji gy ve-
na mie ji ir ne gy ve na mie ji pas ta-
tai, tai yra 12,4 proc. dau giau nei 
2019 me tų ati tin ka mą ket vir tį.

Sta tis ti kos de par ta men to duome-
ni mis, per ket vir tį pas ta ty ti 2032 
nau ji gy ve na mie ji na mai su 4435 
būs tais, iš jų 51,3 proc. – in di vidua-
liuo se na muo se. 

Baig tų sta ty ti nau jų būs tų nau-
din ga sis plo tas su da rė 425,8 tūkst. 
kv. m ir bu vo 18 proc. di des nis nei 
2019 me tų ket vir tą jį ket vir tį.

Praė ju sių me tų ket vir tą jį ket-
vir tį 49,1 proc. baig tų sta ty ti nau-
jų būs tų bu vo Vil niaus m. sav., 
9,8 proc. – Kau no m. sav.
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* Redakcija už jai pateiktų duomenų tikslumą neatsako.

Už skelbimų, reklamos turinį 
ir klaidas redakcija 

neatsako.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
moterų ir vyrų lygių galimybių įsta-
tymu, laisvos darbo vietos rubrikoje 
„Siūlo darbą“ skelbiamos vyriškosios 
giminės daiktavardžiais, nepriklau-
somai nuo to, moteriai ar vyrui 
skirtas darbas. 

PRENUMERATA
3 mėn. (Eur) 6 mėn. (Eur) 12 mėn. (Eur)1 mėn. (Eur)

24 48 968
21,6 43,2 86,4

LEIDINYS

„Sekundė“ ir „Panevėžio balsas“

„Sekundė“ ir „Panevėžio balsas“ * 7,2

* Kaina su nuolaida taikoma studentams, neįgaliesiems ir pensininkams pateikus pažymėjimą 

21 42 847
18,9 37,8 75,6

„Sekundė“

„Sekundė“ * 6,3
7,5 15 302,5

6,75 13,5 27
„Panevėžio balsas“

„Panevėžio balsas“ * 2,25

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB 
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – PRATC) 
(įmonės kodas 300127004), Beržų g. 3, Panevėžys, tel. 8 45 43 21 
99, el. p. info@pratc.lt. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – 
Ataskaita) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 
300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. 8 5 27 45 491, el. p. 
info@ekokonsultacijos.lt. 

PŪV pavadinimas, vieta – Didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelės (toliau – DGASA) įrengimas sklypuose, adresais: Kėdainių 
g. 13 ir Kėdainių g. 15, Panevėžys.

PŪV aprašymas – PRATC planuoja DGASA iš fizinių asmenų 
priimti, laikyti ir perduoti kitiems atliekų tvarkytojams pavojingąsias 
ir nepavojingąsias atliekas. PŪV bus vykdoma dviejuose sklypuose 
pastatytuose konteineriuose ir konteinerinio tipo pastatuose.

Ataskaita eksponuojama UAB „Ekokonsultacijos“ interneto sve-
tainėje http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/ 
nuo 2021 m. vasario 19 d. iki 2021 m. kovo 5 d. 

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita vyks 2021 m. 
kovo 5 d. 17.00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijun-
gimo adresas: https://us02web.zoom.us/j/83001667206?pwd=UUV-
kNVU4ZVR1WGhsTncreS9uMk82Zz09   (Prisijungimo ID: 830 0166 
7206. Kodas: 115099.) 

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2021 m. kovo 5 d. raštu 
teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Eko-
konsultacijos“ el. p. info@ekokonsultacijos.lt. 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti 
institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, adresu: Respublikos 
g. 13, Panevėžys, tel. 8 45 46 10 81, el. p. panevezys@nvsc.lt.

UŽS. NR. 24905

Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

PERKAME
SKALBIMO PASLAUGŲ

ĮMONĘ
GALVOJATE APIE SAVO 
VERSLO PARDAVIMĄ?

Susisiekite tel. +37061210142

SIŪLO DARBĄ

Ypatingam statiniui, 9 aukštų gyvenamųjų 
namų statybai, nuolat dirbti reikalingi staty-
bininkai: mūrininkai, santechnikai, tinkuotojai, 
trinkelių klojėjai. Darbas Kaune, galime ap-
gyvendinti, transportu pasirūpiname. Pinigai 
mokami kiekvieną penktadienį, atlyginimas 
40–70 Eur per dieną (5–10 Eur per valandą). 
Informacija tel. 8-660-33222. (Užs.Nr. 69493)

NEKILNOJAMASIS 
TURTAS

PERKA

UAB „MIŠKŲ TARNYBA“ brangiai superka 
MIŠKUS visoje Lietuvoje. Konsultuojame 
nemokamai, ruošiame miškotvarkos 
projektus. ATSISKAITOME IŠ KARTO. Tel. 
8-671-83660. (Užs.Nr. 68543)

Ieškome pirkti žemės ūkio paskirties sklypų 
Panevėžyje ir Panevėžio r. Tel. 8-685-84211. 
(Užs.Nr. 69663)

Prastą, apleistą žemę Panevėžio r. Tel. 8-659-
70714. (Užs.Nr. 69706)

IEŠKOME pirkti sodo (su nameliu arba be jo) 
aplink Piniavą (SB „Piniava“, „Merkurijus“) 
arba Pamarliškiuose (SB „Svajonė“). Tel. 
8-683-62305. (Užs.Nr. 69158)

Ieškau pirkti sklypo Stetiškiuose namui 
statyti. Ne mažiau kaip 10 arų. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8-685-84211. (Užs.
Nr. 69373)

PARDUODA

4 k. butą Dariaus ir Girėno g., 2 aukštas, ne prie 
gatvės, renovuotas namas, suremontuotas, 
su baldais, kaina 78 000 Eur. Tel. 8-693-48114. 
(Užs.Nr. 69705)

PARDUODA

ĮVAIRIUS

AKCIJA MALKOM! 3 m rąsteliams: beržas, dre-
bulė, alksnis, eglė, juodalksnis. Vežame įvairiais 
kiekiais į Panevėžį, Panevėžio rajoną. Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8-684-81890. (Užs.Nr. 69545)

PIGIAI parduoda BALTARUSIŠKUS durpių bri-
ketus, pjuvenų briketus, granules, gabalines 
durpes, akmens anglis. Pristato NEMOKAMAI. 
Tel. 8-610-00006. (Užs.Nr. 69263)

Parduoda beržo, ąžuolo pjuvenų briketus, nuo 
99 Eur. Sertifikuotas A1 klasės granules, nuo 155 
Eur, fasuotas, plautas stambias anglis. PRISTATO. 
Tel. 8-637-22227. (Užs.Nr. 69379)

Parduodame malkas: beržo, uosio, alksnio, juo-
dalksnio, drebulės, rąsteliai, kaladės, skaldytos, 
pristatome į vietą, turime atraižų. Tel. 8-600-
76427. (Užs.Nr. 69497)

Storas beržo, juodalksnio, mišrias malkas. Turi 
sausesnių. 3 m ilgio, 10 m, 32 m, 16 m arba 
supjautas, skaldytas po 9 m, išrašo sąskaitas. 
Tel. 8-600-29517. (Užs.Nr. 69576)

Kokybiški plastikiniai langai, durys, balkonų 
stiklinimas. Prekyba išsimokėtinai. Kokybiškas 
montavimas, suteikiama 5 m. garantija. Tel. 
8-600-61114. (Užs.Nr. 69590)

Malkas: uosio, beržo, juodalksnio. Aukšta koky-
bė, žema kaina. Tel. 8-699-07815. (Užs.Nr. 69604)

AKCIJA LAPUOČIŲ MALKOMS, VEŽA MIŠKAVE-
ŽIU. Miškavežio paslaugos. Tel.: 8-603-98955, 
8-656-28732. (Užs.Nr. 69606)

Uosio pjuvenų briketus. Galime atvežti. Kaina 
140 Eur už padėklą. Tel. 8-699-65025. (Užs.Nr. 
69611)

Visų rūšių malkos. Rąsteliais, skaldytos, kaladė-
mis. Turiu sausų. Greitai pristatau. Vežu įvairiais 
kiekiais didesniu sunkvežimiu. Tel. 8-612-98221. 
(Užs.Nr. 69666)

Parduodame malkas 3 m rąsteliais. 1 m kaina 
nuo 15 Eur. Vežame miškavežiu. Išrašome 
sąskaitas. Vykstame į rajonus. Tel. 8-695-04448. 
(Užs.Nr. 69699)

Parduodu lapuočių malkas. Beržo, 10 m – 250 
Eur, mišrias, 10 m – 20 Eur. Tel. 8-696-47777. 
(Užs.aNr. 69707)

PASLAUGOS

AUTOMOBILIŲ REMONTO

Atliekame dugno antikorozinio padengimo, 
vaškavimo darbus, užpildome visas ertmes. Mon-
tuojame, balansuojame ratus. Suvirinimo darbai. 
Važiuoklės, variklių, elektros remontas ir kiti darbai. 
Amerikos g. 34. Tel. 8-670-91615. (Užs.Nr. 69369)

VAŽIUOKLĖS, STABDŽIŲ SISTEMOS, VA-
RIKLIŲ REMONTAS, VARIKLIO DIRŽELIŲ 
KEITIMAS, KOMPIUTERINĖ DIAGNOS-
TIKA. PARUOŠIAME AUTOMOBILIUS 
TECHNINEI APŽIŪRAI. UAB „Autociklas“, 
J. Janonio g. 1(B), Panevėžys. Tel. 8-687-
46116. (Užs.Nr. 69506)

Autoservisas „Daituva“, Beržų g. 4, Pane-
vėžyje. Atliekame lengvųjų automobilių, 
mikroautobusų važiuoklės, stabdžių, 
sankabos, kėbulo remontą. ANTIKORO-
ZINIS DUGNO PADENGIMAS. Tel. 8-620-
89389, www.daituva.lt. (Užs.Nr. 69507)

Automobilių važiuoklės, sankabos remontas, 
paruošimas techninei apžiūrai, paskirstymo 
dirželių keitimas, prekyba automobilių kabliais, 
kėbulo dalimis, žibintais, aušinimo radiatoriais. 
Šviesų reguliavimas. Tel.: 8-45-575570, 8-659-
53993, Paliūniškio g. 11. (Užs.Nr. 69539)

Ratų montavimas. RATŲ TIESINIMAS. 
Klaipėdos g. 154. Tel. 8-647-27896. (Užs.
Nr. 69703)

TRANSPORTO

Pagalba kelyje, automobilių, krovinių, žemės 
ūkio techn. iki 3 t vežimas. Panevėžyje ir visoje 
Lietuvoje. Tel. 8-637-00043. (Užs.Nr. 69672)

Išvežame senus baldus, buitinę techniką iš butų, 
rūsių, garažų, sodų. Vežame krovinius iki 3 t. Tel. 
8-674-98686. (Užs.Nr. 69696)

BUITINĖS IR RADIJO 
TECHNIKOS TAISYMO

PIGIAUSIAI TAISOME SKALBYKLES, IN-
DAPLOVES, ŠALDYTUVUS, ELEKTRINES 
VIRYKLES, KAITLENTES (INDUKCINES), 
KAVOS VIRIMO APARATUS. SKUBIAI 
PRISTATOME DETALES. GARANTIJOS. 
ATVAŽIUOJAME. IŠRAŠOME SĄSKAI-
TAS. PARDUODAME MAŽAI NAUDOTĄ 
BUITINĘ TECHNIKĄ. Nemuno g.70. Tel. 
8-654-95830. ATVYKSTAME Į RAJONĄ. 
(Užs.Nr. 69354)

Nebrangiai taisome automatines skalbykles 
(prijungiame), šaldytuvus, orkaites. Vykstame į 
rajonus, suteikiame garantiją. Dirbame savaitga-
liais. Pensininkams nuolaida. Tel. 8-698-55322. 
(Užs.Nr. 68670)

Kokybiškai taisome šaldytuvus ir automatines 
skalbykles, indaploves, elektrines orkaites. Su-
teikiame iki 2 m. garantiją. Važiuojame į rajonus. 
Dirbame ir savaitgaliais. Skubiai pristatome 
detales. Tel.: 8-685-77504, 8-45-430809. (Užs.
Nr. 69560)

Televizorių (LCD, LED, kineskopinių) kokybiš-
kas, nebrangus taisymas kliento namuose 
arba taisykloje. Dirbame savaitgaliais. Ga-
rantija iki 6 mėn. Superku televizorius. Tel. 
8-656-15955. (Užs.Nr. 69248)

Televizorių (LED, LCD) kokybiškas ir nebran-
gus taisymas kliento namuose, taisykloje. 
Garantija iki 6 mėn. Superkame LED, LCD te-
levizorius. Tel. 8-607-35150. (Užs.Nr. 69417)

KAPŲ TVARKYMO

SKANDINAVIŠKO GRANITO PAMINKLAI. Kapų 
dengimo plokščių gamyba, visi kapų tvarkymo, 
betonavimo darbai. Vykstame į rajonus, taikome 
nuolaidas. www.Juodas-granitas.lt. Tel. 8-647-
39440. (Užs.Nr. 69446)

KALAME RAIDES, RESTAURUOJAME PAMINKLUS, 
DAROME PAMINKLINES NUOTRAUKAS. DENGIA-
ME GRANITO PLOKŠTĖMIS. PAMINKLŲ IŠPARDA-
VIMAS. Tel. 8-670-00756. (Užs.Nr. 69621)

Paminklai, trinkelių dėjimas, borteliai, akmens 
plokštės, stalviršiai, židinių apdaila, skaldos py-
limas, pamatų liejimas, kapaviečių sutvarkymas. 
Tel.: 8-601-44195, 8-683-54388. (Užs.Nr. 69668)

KITOS PASLAUGOS

Pjauname melioracijos grioviuose augančius 
medžius ir krūmynus. Už žaliavą atsiskaitome. 
Tel. 8-673-19696. (Užs.Nr. 69520)

Visą vasario mėn. visoms skalbimo 
ir cheminio valymo paslaugoms 20 
proc. nuolaida. Nuolaidos taikomos 

priėmimo punktuose Paliūniškio 
g. 3A, tel.: 8-611-21299, 8-45-577761, I–V 
8.00–17.00 val., VI nedirba. Statybininkų g. 19, 
tel.: 8-601-00444, 8-656-750059, I–III nedirba, IV 
9.30–18.00 val. (pietų pertrauka 14.00–14.30), 
V–VI nedirba. (Užs.Nr. 69625)

ONA STAKELIENĖ
(1934 11 02–2021 02 16)

Velionė bus pašarvota „Grauduvos“ 
mažojoje salėje vasario 18 d. 14 val.

Karstas išnešamas vasario 19 d. 
12 val.

SIGITAS ŽOSTAUTAS
(1959 05 14–2021 02 16)

Urna bus pašarvota „Grauduvos“ 
baltojoje salėje vasario 19 d. 

nuo 10 val. iki 12 val. 

SIGITA JUZĖ MEDUTIENĖ
(1939 03 19–2021 02 17)

Velionė bus pašarvota „Grauduvos“ 
naujojoje salėje vasario 19 d. 

nuo 9 val. iki 14 val.

JONAS JOVAIŠA
Velionis bus pašarvotas „Ramybės 
tako“ Švč. Mergelės Marijos salėje 
vasario 18 d. nuo 9 val. iki 13 val.

ANGELĖ ADOMAVIČIENĖ
(1949 05 02–2021 02 16)

Velionė bus pašarvota 
„Ramybės tako“ Švč. Mergelės 

Marijos salėje  vasario 18 d. 14 val.
Karstas išnešamas vasario 19 d. 

13 val.

ANELĖ BUZIENĖ
(1932 07 07–2021 02 16)

Velionė pašarvota „Ramybės tako“ 
vitražo salėje. 

Karstas išnešamas vasario 18 d. 
14.30 val.

GINTARAS VASILIAUSKAS
(1959 07 02–2021 02 17)
Velionis bus pašarvotas

 „Ramybės tako“ mažojoje salėje 
vasario 18 d. 13 val.

Karstas išnešamas vasario 19 d. 
12 val.

TAMARA BARANAUSKIENĖ
(1939 03 03–2021 02 16)

Velionė pašarvota „Liūdintos“ 
mažojoje salėje.

Karstas išnešamas vasario 18 d. 
12 val.

LAIMUTĖ BRONISLAVA 
MIŠKINIENĖ

(1939 01 01–2021 02 15)
Velionė pašarvota „Grauduvos“ 

mažojoje salėje.
Karstas išnešamas vasario 18 d. 

13 val.
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Parengta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita
2021.02.15

Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.
 
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras.
 
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“, J. Kubiliaus g. 6-5,
Vilnius, tel. (8 5) 274 5491, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.
 
PŪV pavadinimas, vieta – Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (toliau - DGASA) įrengimas Kėdainių g. 13 ir Kėdainių g. 15,
Panevėžys.
 
PŪV aprašymas – PRATC planuoja DGASA iš fizinių asmenų priimti, laikyti ir perduoti kitiems atliekų tvarkytojams pavojingąsias ir
nepavojingąsias atliekas. PŪV bus vykdoma dviejuose sklypuose, pastatytuose konteineriuose ir konteinerinio tipo pastatuose.
 
Ataskaita eksponuojama UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo
vasario 19 d. iki kovo 5 d.
 
Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita vyks kovo 5 d. 17 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas:
https://us02web.zoom.us/j/83001667206?pwd=UUVkNVU4ZVR1WGhsTncreS9uMk82Zz09 (Prisijungimo ID: 830 0166 7206, Kodas:
115099).
 
Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2021 m. kovo 5 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB
„Ekokonsultacijos“ el. p. info@ekokonsultacijos.lt.
 
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, adresu Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. (8 45) 461 081, el. p.
panevezys@nvsc.lt.
 
 
Komunikacijos skyrius

Informacija atnaujinta: 2021.02.15 14:27

Atgal  

 

Prenumeruoti komentarus: El. paštu RSS
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Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Panevėžio departamentui 

 

 

2021-02-18 Nr. D-21-08 

 

 

 

DĖL PARENGTOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS  

 

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Panevėžio RATC) planuoja 

sklypuose, adresais:  Kėdainių g. 13 ir Kėdainių g. 15, Panevėžys, įrengti didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelę (toliau - DGASA). Bendras aikštelės plotas – apie 0,3477 ha. Šioje aikštelėje iš 

gyventojų bus priimamos įvairios buityje susidarančios pavojingosios ir nepavojingosios atliekos. 

Esant poreikiui DGASA bus vykdomas didelių gabaritų atliekų rankinis ardymas, atskiriant 

sudedamąsias dalis. Taip pat DGASA bus įrengtas pakartotinai tinkamų naudoti daiktų mainų 

punktas.    

  

Šiuo metu yra parengta planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

ataskaita (toliau – Ataskaita). 

Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos licencija Nr. VSL-308).  

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos 

aprašu informuojame, kad yra parengta Panevėžio RATC Ataskaita dėl SAZ nustatymo.  

Ataskaita nuo 2021 m. vasario 19 d. iki 2021 m. kovo 5 d. eksponuojama UAB 

„Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/. 

 

Viešas supažindinimas su Ataskaita vyks 2021 m. kovo 5 d. 17.00 val. internetinės vaizdo 

transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: 

https://us02web.zoom.us/j/83001667206?pwd=UUVkNVU4ZVR1WGhsTncreS9uMk82Zz09   

(Prisijungimo ID: 830 0166 7206, Kodas: 115099).  

 

Informacinio pranešimo kopija prie rašto pridedama. 

 

PRIDEDAMA:  

1. Informacinis pranešimas (1 lapas). 

    

 

Direktorė              Lina Šleinotaitė-Kalėdė 

 
 

 

 

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS 
 

 

Jolanta Graudinytė, tel. (8 5) 274 54 91, el. p. jolanta@ekokonsultacijos.lt 
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Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą 

2021-02-18 

 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB Panevėžio regiono atliekų 

tvarkymo centras (toliau – PRATC) (įmonės kodas 300127004), Beržų g. 3, Panevėžys, tel.: 8 45 43 

21 99, el. p.: info@pratc.lt.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB 

„Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel.: 8 5 27 45 491, el. 

p.: info@ekokonsultacijos.lt.  

PŪV pavadinimas, vieta – Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (toliau - DGASA) 

įrengimas, sklypuose, adresais: Kėdainių g. 13 ir Kėdainių g. 15, Panevėžys. 

PŪV aprašymas – PRATC planuoja DGASA iš fizinių asmenų priimti, laikyti ir perduoti kitiems 

atliekų tvarkytojams pavojingąsias ir nepavojingąsias atliekas. PŪV bus vykdoma dviejuose 

sklypuose, pastatytuose konteineriuose ir konteinerinio tipo pastatuose. 

Ataskaita eksponuojama UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: 

http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2021 m. vasario 19 d. iki 2021 m. 

kovo 5 d.  

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita vyks 2021 m. kovo 5 d. 17.00 val. internetinės 

vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: 

https://us02web.zoom.us/j/83001667206?pwd=UUVkNVU4ZVR1WGhsTncreS9uMk82Zz09   

(Prisijungimo ID: 830 0166 7206, Kodas: 115099).  

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2021 m. kovo 5d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į 

Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ el. p.: info@ekokonsultacijos.lt.  

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija - Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, adresu: 

Respublikos g. 13, Panevėžys, tel.: 8 45 46 10 81, el. p. panevezys@nvsc.lt. 
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1

Jolanta Graudinyte

From: dvs.avilys.system@nvsc.lt

Sent: ketvirtadienis 2021 m. vasaris 18 09:44

To: jolanta@ekokonsultacijos.lt

Subject: Data 2021-02-18 Nr. 1-19525

Laba diena, 

 

Informuojame, kad Jūsų dokumentas 2021-02-18 užregistruotas Nr. 1-19525. 

Dokumento antraštė: DĖL PARENGTOS  POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS 

 
Pagarbiai, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
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8 priedas 

- Zoom ataskaita su nurodytais susitikimo dalyviais, jų pasijungimo bei 

atsijungimo laikais; 

- Viešas supažindinimo su Ataskaita internetinės vaizdo transliacijos įrašas. 
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