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ATRANKOS IŠVADA 

DĖL GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SKIRTO MAJONEZO GAMYBAI, KAUNO R. 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

 

Informacijos pateikėjas: UAB „Hes-Pro Vilnius“, Labdarių g.5, Vilnius, asmuo kontaktams 

projektų vadovė Lina Šulskutė tel. 865664318, el.p. lina.sulskute@rybvalda.lt . 

 Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Hes-Pro Vilnius“, Labdarių g.5, Vilnius, tel. 8 698 

28086. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Majonezo gamyba. 

Numatoma ūkinės veiklos vieta : Sodų g.135, Tirkiliškių k., Alšėnų sen., Kauno r. (Kad. Nr. 

5247/0007:2). 

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas Planuojamoje 2,347 ha teritorijoje numatoma 

statyti majonezo gamybos pastatą. Pradţioje planuojama įrengti vieną gamybinę liniją, padidėjus 

gamybos našumui , numatoma įrengti antrą gamybinę liniją. Vienos gamybinės linijos pajėgumas 

3,2 t/parą. Maksimalus gamybinis pajėgumas (dvi gamybinės linijos) -6,4 t/parą majonezo.  

Planuojama teritorija yra aprūpinta elektros tiekimu. Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų 

tinklai bus įrengiami ir jungiami prie šalia esančių centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų 

(Kalvarijų ir Sodų gatvių sankirtoje). Gamybinės nuotekos (plovimo) prieš išleidţiant į tinklus bus 

valomos nuotekų valymo įreginiuose. Dujotiekio tinklus planuojama jungti prie esamų centralizuotų 

tinklų. Nuo kietųjų dangų aikštelių surinktas lietaus nuotekos ir išvalytas dviejose naftos produktų 

gaudyklėse iki leistinų normų  numatomos išleisti į lietaus nuotekų tinklus. 

Oro tarša planuojama tik iš dujinės katilinės. 
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Dokumento paieškos nuoroda: Hes-Pro. .doc-1. doc 

Objekto eksploatavimo metu susidarys buitinės ir pakuotės atliekos, kurios bus atiduodamos pagal 

sutartis atliekų tvarkytojams. 

Majonezo gamybai sanitarinės apsaugos zonos teisės aktai nenumato. 

Pastabos, sąlygos: Iki objekto eksploatavimo pradţios turėtų būti įrengta ţeldinių juosta atskirianti 

planuojamą objektą nuo gyvenamosios teritorijos.  

Planuojant statyti katilinę , kuri bus kūrenama ne dujomis, o uţsakovo pasirinkta kita kuro rūšimi 

planavimo procedūros turės būti atliekamos pagal tuo metu galiojančius normatyvinius 

dokumentus.  

Uţsakovas 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 (Ţin., 2005, Nr.93-3472, 2011, Nr.108-5122) nustatyta 

tvarka. Uţsakovas 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: Planuojamos ūkinės veiklos teritorija į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

teritorijas nepatenka ir nesiriboja. 

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

saugomas teritorijas, apsaugos zonas. Technologinių procesų, kurių metu būtų išskiriama teršalų į 

aplinkos orą (išskyrus dujinę katilinę) nenumatoma. Visi planuojami pastatai prijungiami prie 

centralizuotų elektros, šilumos, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, dujotiekio tinklų. Pagal 

parengto Kauno r. BP 1-ojo pakeitimo sprendinius, teritorija patenka į teritoriją, kurioje numatyta 

pramonės, sandėliavimo ir komercinės teritorijos plėtra. Neigiamo poveikio aplinkai planuojamos 

veiklos metu neprognozuojama. 

Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

 

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūros 
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