1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių:
(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo
pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas,
pavardė)

AB „Panevėžio energija“,
įmonės kodas 147248313

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima
siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo
būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens
adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)

Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

Tel. (8 45) 46 36 25, faks. (8 45) 50 10 85

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją:
(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo UAB „R.A.C.H.E.L.Consulting“,
pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, įmonės kodas 126381591
pavardė)
(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima S. Žukausko g. 33-53, LT-09129 Vilnius
siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo
būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens
adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)
(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

Tel. (8 5) 278 9595, faks. (8 5) 277 8195,
e. paštas: info@rachel.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Sekcija – D; skyrius – 35; grupė- 35.1; klasė – 35.11 (elektros gamyba)
Sekcija – D; skyrius – 35; grupė – 35.3; klasė – 35.30; poklasis – 35.30.20 (karšto vandens tiekimas)
4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:
(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)

Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Pušaloto g.
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5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:

Įgyvendinama projekto „Panevėžio rajoninės katilinės (Panevėžio RK-1) modernizavimas, keičiant
iškastinį kurą į biokurą“ II etapo I dalis. Šioje projekto dalyje planuojamas pastatyti biokuru kūrenamas
12 MW galios vandens šildymo katilas, biokuro sandėlis (galintis sukaupti dviejų parų biokuro
atsargą), numatoma atsisakyti trijų po 2000 m3 talpos mazuto rezervuarų, įrengiama automatizuota
kuro transportavimo sistema, kita įranga reikalinga katilinės veiklai. Atlaisvinta teritorija bus
panaudota naujiems pastatams, biokuro tvarkymui bei sandėliavimui. Pastačius naująjį vandens
šildymo katilą katilinės šiluminis galingumas padidės iki 139,95 MW. Katilinėje deginamas kuras:
dujų-mazuto mišinys, gamtinės dujos, biokuras, biokuro-durpių mišinys. Bendras išmetamų oro teršalų
kiekis 2015 m. ir vėlesniam laikotarpiu – 2444,11 t/m. Teritorijoje yra visi reikiami inžinerinės
infrastruktūros tinklai.
6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis:
(sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis metrais, taršos Sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribas
šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos sanitarinių siūloma suformuoti su žemės sklypo, kuriame

apsaugos zonų ribos)

numatoma vykdyti ūkinę veiklą, ribomis.
Žemės sklypo plotas – 6,3963 ha, kadastrinis
Nr. 2701/0010:274 Panevėžio m. k. v.

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:

Ataskaitoje apibūdinama ir įvertinama planuojamų bei esamų ūkinėje veikloje naudojamų fizikinės ir
cheminės taršos šaltinių sukeliama tarša. Vertinant aplinkos oro taršą atsižvelgta į tai, jog vėlesniame
Panevėžio rajoninės katilinės modernizavimo etape planuojama pastatyti dar vieną 12 MW galios
biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą. Po Panevėžio rajoninės katilinės modernizavimo į orą
išmetami kuro degimo produktai: kietosios dalelės, azoto ir sieros oksidai, anglies monoksidas,
vanadžio pentoksidas. Teršalai išmetami per 4 (3 esami ir vienas naujai projektuojamas) stacionarius
taršos šaltinius – dūmtraukius.Taip pat įvertinami oro teršalai (LOJ, benzenas, ksilenas, formaldehidas,
solventnafta, toluenas, N-butanolis, butilacetatas, etanolis, acetonas, mangano oksidai) išsiskiriantys iš
pagalbinių katilinės veiklų. Skaičiuojant nagrinėjamos ūkinės veiklos triukšmo lygius, buvo vertinti
stacionarūs (technologinė įranga) ir mobilūs (autotransportas) triukšmo šaltiniai. Pagal Ataskaitoje
pateiktus duomenis planuojamos ūkinės veiklos sukeliama tarša (triukšmu, oro tarša cheminėmis
medžiagomis), įvertinus esamą foninį užterštumą, už planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribų neviršys
atitinkamais teisės aktais nustatytų ribinių dydžių.
8. Išvada:
(nurodyti, kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų
reikalavimus planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka
arba kokių teisės aktų (teisės akto pavadinimas, straipsnis,
dalis, punktas) reikalavimų neatitinka)

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka
Lietuvos higienos normos HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d.
įsakymo Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000
m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl
teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas
pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo
patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo
verčių nustatymo“ pakeitimo“, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010
m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-585/V-611 „Dėl
Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos
ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr.
591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų
nustatymo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343
„Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų patvirtinimo“ reikalavimus.

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / neleistina (kas nereikalinga, išbraukti) pasirinktoje
vietoje.

