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ATRANKOS IŠVADA 

DĖL TAROS IR GAMINIŲ SANDĖLIAVIMO  BEI TECHNOLOGINIŲ TALPYKLŲ  

IŠPLĖTIMO, KAUNAKIEMIO G., KAUNE , POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

 

 

Informacijos pateikėjas: UAB „Miesto planas“, Spaustuvininkų g. 11, Kaunas LT-44307, Tel. / 

fax.: +370 37 202 643, www.miestoplanas.lt. 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB “Volfas Engelman“ , Kaunakiemio g. 2, Kaunas, LT-

44354, Lietuva, tel. 324345.  

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Taros ir gaminių sandėliavimas bei technologinių 

talpyklų  išplėtimas.  

 Numatoma ūkinės veiklos vieta: Planuojama teritorija yra miesto centrinėje dalyje - Kaunakiemio  

g.  2  ir  Kaunakiemio  g.  4, Kaune. Sujungus du sklypus teritorija užims didžiają dalį kvartalo. 

Pietryčių, pietų, pietvakarių dalis bus apribota M.K.Čiurlionio,  Kaunakiemio,  Turbinų gatvių.   

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Sandėliavimo pastatų  išplėtimo  paskirtis  -  

sandėliuoti  pagamintus  produktus  ir  žaliavas,  nes  šiuo  metu  stinga  patalpų.  Taip  pat  

numatoma  išplėsti  technologines  talpyklas  –    prie  esamų  cisternų  numatyti perspektyvoje dar 

vieną eilę cisternų greta M.K.Čiurlionio gatvės. AB    ,,Volfas   Engelman“      šiuo   metu   gamina:    

alų,   girą,  sidrą,  alaus   kokteilius,   alkoholonius      ir nealkoholinius gėrimus. Gamyboje 

pastoviai keičiamos technlogijos į naujasias maždaug kas 5 metai.  

Įmonė   yra   apsirūpinusi   inžineriniais   ištekliais   ir   prisijungusi   prie   miesto   inžinerinių  

tinklų. Rengiant techninį projektą sandėlio išplėtimui, planuojama įrengti tepalų gaudyklę.  

Teritorijoje naujai įrengiant ūkio kiemą su automobilių stovėjimo aikštele, techniniame projekte bus 

numatyti nuotekų  valymo  įrenginiai  –  naftos  ir   purvo  gaudyklės.  Šiuo  metu  jokių  nuotekų  

valymo įrenginių nėra. 

Oro teršalai susidaro iš garo katilinės, kūrenamos gamtinėmis dujomis ~ 1469 t.m3 per metus. 

Išmetami teršalai: Azoto oksidai  Nox – 3,9 t/ m, Anglies oksidai  CO – 12,3 t/m . Naujų teršalų 

šaltinių į aplinkos orą neplanuojama. 

Visas gamyboje susidarančias atliekas įmonė atiduoda atliekų tvarkytojams pagal sutartis:  

     - stiklo, platikinių pak. , medinės pak. atliekas parduoda UAB "Ekonovus" ;  

    -  aliuminių skardų pakuotės atliekas parduoda UAB "Ekobazė";  



 

    -  metalo atliekas parduoda UAB "Kuusakoski";  

    -  mielių atliekas parduoda        UAB "Ekoproduktas";  

    -  salyklojų atliekas parduoda ūkininkams pagal sutartis;  

    -  dienos šviesos lempas priduoda  UAB "Žalvaris";  

    -  atidirbtus tepalus atiduoda UAB "Soliris".  

Pastabos, sąlygos:  Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą 

atrankos išvadą turi pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Žin., 2005, Nr.93-3472, 2011, 

Nr.108-5122) nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi 

raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše 

nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridedant laikraščių, kuriuose skelbtas 

pranešimas, kopijas.  

 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms 

reikšmingumas: Sklypas, kuriame planuojama veikla, į nacionalinės ar europinės svarbos „Natura 

2000“ teritorijas nepatenka ir nesiriboja. Artimiausia “Natura 2000 teritorija – Neries upė nutolusi 

nuo planuojamos teritorijos apie 2,6 km. 

Pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi priimant išvadą: Planuojamas objektas nepatenka į 

saugomas teritorijas, apsaugos zonas. Planuojama veikla atitinka Kauno miesto bendrojo plano 

patvirtinto 2014-04-10 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-209 sprendinius, šioje 

vietoje planuojamos verslo ir pramonės objektų teritorijos. Veiklą planuojama vykdyti kitos 

paskirties, pramonės ir sandėliavimo ir  komercinio naudojimo būdo žemės sklypuose.  Naujų 

teršalų šaltinių į aplinkos orą neplanuojama. Neigiamo poveikio aplinkai planuojamos veiklos metu 

neprognozuojama. 

Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

 

 

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūros 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  

Kauno skyriaus vedėja Donata Bliudžiuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donata Bliudžiuvienė 8 37 401292, el.p. donata.bliudziuviene@aaa.am.lt   


