
INFORMACIJA APIE GAUT Ą AB „ACHEMA“ FORMALINO 
GAMYBOS AGREGATO STATYBOS IR VEIKLOS POVEIKIO 
APLINKAI VERTINIMO ATASKAIT Ą 

 
2017-06-16 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento 

Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 68086. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
AB „Achema“, Jonalaukio k., Ruklos sen., 55550 Jonavos r. sav., tel. (8 349) 56237, el. p. 

info@achema.com. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2622621, faks. (8 5) 

2617507, el. p. info@sweco.lt. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Formalino gamybos agregato statyba ir veikla. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Kauno apskr., Jonavos r. sav., Ruklos sen., Jonalaukio k. 
 
Atsakinga institucija  
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 

8 706 62 000. 
 
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 
1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentas 2017-01-03 raštu Nr. 2.2-16(16.8.3.2.11) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo 
programos“ pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programai. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas 2017-06-09 raštu Nr. 2-3198(16.8.4.2.11) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms. 

2. Jonavos rajono savivaldybės administracija 2016-12-16 raštu Nr. 6B-22-4842 „Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ suderino PAV 
programą. 

Joniškio rajono savivaldybės administracija 2017-05-05 raštu Nr. 6B-22-2000  „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo“ informavo, kad derina PAV ataskaitą ir 
neprieštarauja planuojamai ūkinei veiklai. 

3. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2016-12-21 raštu Nr. 13-1594 „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jonavos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 
2017-05-11 raštu Nr. 13J-55 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo“ informavo, kad 
derina PAV ataskaitą ir neprieštarauja planuojamai ūkinei veiklai. 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius 2016-12 raštu 
Nr. (1.29.-K)2K-1506 „Dėl formalino gamybos agregato statybos ir veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo programos“ informavo, kad neprieštarauja parengtai PAV programai. 

5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2017-01-26 raštu Nr. (4)-
V3-152(7.21) „Dėl formalino gamybos agregato statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
programos“ pritarė PAV programai. 
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Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2017-05-31 raštu Nr. (4)-
V3-810(7.21) „Dėl formalino gamybos agregato statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos“ informavo, kad pritaria PAV ataskaitos kokybei ir neprieštarauja, kad planuojama ūkinė 
veikla būtų vykdoma. 

5. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-01-30 raštu Nr. (28.1)-A4-1020 „Dėl AB „Achema“  
formalino gamybos agregato statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo“ 
PAV programą patvirtino. 

 
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Jonavos rajono savivaldybės 

administracijos (2016-11-24) ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos Ruklos seniūnijos 
(2016-11-23) skelbimų lentose, laikraščiuose „Lietuvos žinios“ (2016-11-25) ir „Naujienos“ (2016-
02-27), Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje (2016-11-25). 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Jonavos 
rajono savivaldybės administracijos (2017-03-22) ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos 
Ruklos seniūnijos (2017-03-21) skelbimų lentose, laikraščiuose „Lietuvos žinios“ (2017-03-23) ir 
„Naujienos“ (2017-03-24). Su PAV ataskaita sudarytos galimybės susipažinti Jonavos rajono 
savivaldybės administracijos Ruklos seniūnijos, PŪV užsakovo ir PAV dokumentų rengėjo 
patalpose, PAV dokumentų rengėjo tinklalapyje. Susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos 
įvyko 2017-04-11 17.00 val. AB „Achema“ įmonės teritorijoje esančios bibliotekos patalpose, 
adresu Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r. sav. Į viešą visuomenės supažindinimą su PAV 
ataskaita visuomenės atstovai neatvyko. PAV dokumentų rengėjas visuomenės pasiūlymų dėl 
planuojamos ūkinės veiklos negavo. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2017 m. birželio 30 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją – Aplinkos 

apsaugos agentūrą ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos klausimais. 


