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ATRANKOS IŠVADA 

DĖL PLANUOJAMO STATYTI SIUNTŲ TERMINALO  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

 

Informacijos pateikėjas (pavadinimas, adresas, tel.): Architektų biuras „Antra kryptis“, Laisvės 

al., 11-2 Kaunas, LT-44391, tel. 8 37 321147 

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. UAB „DPD LIETUVA“.  

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Skubių siuntų terminalo statyba.  

 

Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas). Kauno laisvoje 

ekonominėje zonoje (LEZ’e), Kauno rajonas, Terminalo g. Nr. 7.  

 

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Planuojamame statyti skubių siuntų 

terminale vyks siuntų priėmimas, skirstymas ir išvežimas įvairiomis kryptimis į įvairius Lietuvos 

miestus pagal užsakytojo adresus. Maksimali siunčiamų standartinių pakuočių apimtis 300 cm, 

ilgiausia pakuotės kraštinė iki 175 cm, svoris iki 32 kg. Maksimalus siunčiamo standartinio 

europadėklo (120x80x180 cm) svoris 700 kg. Nebus priimamos medžiagos ar produktai įtraukti į 

Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą. Pastatas numatomas 

statyti vieno aukšto, matmenys plane 120,2 x 30 m, aukštis - 4,4 ir 6 m. Siuntos bus atvežamos 

autotransportu. Tam numatytos 1,1 m aukščio rampos 47 vilkikams ir 0,40 m aukščio rampos 60 

autobusiukų. 8 vilkikų rampos su hidrauline pavara, todėl tiltelį galima nuleisti iki autobusiukams 

reikiamo lygio. Numatoma jog paros bėgyje teritorijoje manevruos iki 90 vilkikų, 120 

mikroautobusų bei 250 lengvųjų automobilių. Kroviniai bus pristatomi paletėmis, atskiromis 

dėžėmis, maišais ir pavieniais kroviniais. Kroviniai iš automobilių bus iškraunami transporteriais, 

krautuvais, transportuojamais rankiniais vežimėliais. Visos komunikacijos ir tinklai bus pajungti 

prie centralizuotų tinklų. Siuntų terminalas bus šildomas stoginiais oro šildytuvais deginančiais 

gamtines dujas. Bendras šildytuvų šiluminis našumas bus iki 400 kW. Administracinės patalpos bus 

šildomos iš gamtines dujas deginančių, 200 kW šiluminio našumo, katilinių. Paviršinės nuotekos 



(nuo kietų dangų) bus surenkamos vamzdynu ir prieš išleidžiant į LEZ tinklus išvalomos vietiniuose 

valymo įrenginiuose.   

 

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

reikšmingumas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms 

nustatymas nereikalingas, nes teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. 

 

Pastabos, sąlygos. Ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis visų galiojančių normatyvinių 

reikalavimų užtikrinančių leistiną poveikį aplinkai.  

Apie priimtą atrankos išvadą pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo 

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

3472) 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. 

 

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą. Planuojamos ūkinės veiklos 

vietoje istorinių, kultūrinių bei archeologinių vertybių nėra.  Veikla bus vykdoma šalia 

judrios automagistralės, pagal Kauno rajono Bendrąjį planą komercinės paskirties, 

pramonės ir sandėliavimo objektams statyti skirtoje teritorijoje. Pastate nebus vykdoma  

jokia gamyba ar kitokia veikla, kurios metu į aplinką išsiskirtų dideli teršalų kiekiai. 

Planuojamoje teritorijoje vykdoma veikla pavojaus aplinkai nekels, kenksmingų teršalų, 

didelio triukšmo, dulkių planuojama veikla nesukels.  

 

Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  
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