
Informacija apie gautą UAB „Fortum Heat 
Lietuva“ Kauno kogeneracinės jėgainės 
statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitą 
2013-09-25 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Tomas Žigaras, tel. 8706 
62033 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) – UAB 
„Fortum Heat Lietuva“; adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-01112, Vilnius, tel. (8 5) 243 0043, faks.: 
(8 5) 278 8221, el. p. fortum.vilnius@fortum.com 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas, 
telefonas, faksas) – UAB „Sweco Lietuva“; adresas: V. Gerulaičio g. 1 LT-08200, Vilnius, tel. (8 
5) 262 2621, faks.: (8 5) 261 7505, el. p. info@sweco.lt. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – UAB „Fortum Heat Lietuva“ Kauno kogeneracinės 
jėgainės statyba ir veikla. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė) – 
Kauno apskritis, Kauno rajonas, Karmėlavos seniūnija, Biruliškių kaimas, Kauno laisvosios 
ekonominės zonos teritorija. 

Atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 
+370 70662008, faks.: +370 70662000. 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:  

1. Kauno rajono savivaldybės administracija 2013-07-08 raštu Nr. SD-2067 „Dėl Kauno 
kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ PAV ataskaitai ir 
planuojamai ūkinei veiklai pritarė. Atsižvelgiant į Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo 
plane numatyto mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginių statybos projekto įgyvendinimo 
problematiškumą, PAV ataskaitoje tikslinga įvertinti galimybę energijos gamybai naudoti žemesnės 
energetinės vertės pakartotiniam perdirbimui, netinkamas atliekas, likusias po pirminio ir antrinio 
rūšiavimo. 

Kauno rajono savivaldybės administracija 2013-01-11 raštu Nr, SD-84 „Dėl Kauno 
kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ pritarė 
PAV programai, pažymėdami, kad PAV sprendiniuose nagrinėjančiuose vizualinės taršos įtaką ir 
mažinimo priemones, turi būti numatytos architektūrinės ir technologinės priemonės, įgalinančios 
vizualinės taršos minimizavimą ir architektūrinę objekto kokybę. 

2. Kauno miesto savivaldybės administracija 2013-06-17 raštu Nr. (33.200)R-2878 „Dėl 
UAB „Fortum Heat Lietuva“ kogeneracinės jėgainės statybos ir poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos“ PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai pritarė. Kauno miesto savivaldybės 
administracija 2013-07-23 raštu Nr. (33.200)R-3453 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 
derinimo“ paminėjo, kadangi Kauno kogeneracinę jėgainę planuojama statyti Kauno rajono 



savivaldybės teritorijoje ir Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitoje pateikti duomenys apie galimą taršą leistinų normų neviršija ir esminės įtakos 
aplinkai Kaune neturės, Kauno miesto savivaldybės administracija minėtos ataskaitos, kaip 
subjektas nevertins. 

Kauno miesto savivaldybės administracija 2013-01-08 raštu Nr. (33.200) R-78 „Dėl UAB 
„Fortum Heat Lietuva“ Kauno kogeneracinės jėgainės ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
programos derinimo“ PAV programai pritarė. 

3. Kauno visuomenės sveikatos centras 2013-07-22 raštu Nr. 2-2809-6(8.38) „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pateikė pastabas PAV ataskaitai. Kauno visuomenės 
sveikatos centras 2013-09-23 Nr. 2-3581-6(8.38) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ 
pritarė PAV ataskaitai po pastabų ir neprieštarauja planuojamos ūkinės veiklos galimybėms. 

Kauno visuomenės sveikatos centras 2012-12-28 raštu Nr. 2-4332-6(8.8) „Dėl 
Kogeneracinės jėgainės PAV programos“ PAV programai pritarė. 

4. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 
2013-07-01 raštu Nr. (1.29.-K)2K-1274 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo“ 
PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pritarė. 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinis 2012-
12-21 Nr. 2K-2743 „Dėl Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo programos derinimo“ derino PAV programą su pastaba, kad dalis planuojamos teritorijos, 
vadovaujantis LR Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 627 „Dėl LR Vyriausybės 1992 
m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 
pakeitimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2012, Nr. 64-3239) XIX sk., bei įstatymo 11 str. nuostatomis 
vizualinės apsaugos zonos pazonyje draudžiami darbai, kurie gali pakenkti nekilnojamųjų kultūros 
vertybių kraštovaizdžiui ar optimaliai jų apžvalgai. Šioje teritorijoje reglamentuojama nauja statyba 
– aukštybinių, stambaus tūrio pastatų statyba čia nepageidaujama. 

5. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimosi valdyba 2013-06-26 raštu Nr. 13-1582 
„Dėl UAB “Fortum Heat Lietuva“ Kauno LEZ teritorijoje planuojamos statyti Kauno 
kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ PAV ataskaitai ir planuojamai 
ūkinei veiklai pritarė. 

Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimosi valdyba 2012-12-18 raštu Nr. 13-3072 „Dėl UAB 
„Fortum Heat Lietuva“ Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo programos derinimo“ PAV programai pritarė. 

6. Aplinkos apsaugos agentūra 2013-01-25 raštu Nr. (2.6)-A4-247 „Dėl poveikio 
aplinkai vertinimo programos“ pateikė pastabas pataisyti PAV programą. Aplinkos apsaugos 
agentūra 2013-02-12 raštu Nr. (2.6)-A4-444 „Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ Kauno 
kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos“ patvirtino PAV 
programą. 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaita buvo skelbiama: Laikraštyje „Respublika“ (2013-05-16); 
Respublikiniame laikraštyje „Lietuvos rytas“ (2013-05-16); Laikraštyje „Verslo žinios“ (2013-05-
16); Laikraštyje „Tėviškės žinios“ (2013-05-16). Skelbimas dėl parengtos PAV ataskaitos ir 



supažindinimas su PAV ataskaita pakabintas: 2013-05-16 Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos 
seniūnijoje. 

Visuomenės viešas supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2013 m. gegužės 31 d., 1730 val., 
Ramučių kultūros centro salėje (adresu Centrinė g. 26A, Ramučiai, Karmėlavos seniūnija, Kauno 
raj. savivaldybė). Viešajame supažindinime su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita dalyvavo 
UAB „Sweco Lietuva“ atstovai ir suinteresuotos visuomenės atstovai. Suinteresuota visuomenė 
planuojamai ūkinei veiklai pateikė pastabas. 

UAB „Sweco Lietuva“ susipažinti su parengta PAV ataskaita išsiuntė: Kauno rajono 
savivaldybei (2013-05-15 rašto Nr. V1-1235); Kauno miesto savivaldybei (2013-05-15 rašto Nr. 
V1-1234); VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ (2013-05-15 rašto Nr. V1-1236); UAB 
Kauno LEZ valdymo direktoriui (2013-05-15 Nr. V1-1237); LR Aplinkos ministerijos Atliekų 
departamentui (2013-05-17 rašto Nr. V1-1255); LR Energetikos ministerijos Atsinaujinančių 
energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriui (2013-05-17 rašto Nr. V1-1256). 

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa 
buvo skelbiama: Kauno miesto laikraštyje „Kauno diena (2012-11-27); Laikraštyje „Tėviškės 
žinios“ (2012-11-27); Laikraštyje „Verslo žinios“ (2012-11-27); Respublikiniame laikraštyje 
„Lietuvos rytas“ skiltyje Rinkos pulsas (2012-11-27); Laikraštyje „Respublika“ (2012-11-27). 
Skelbimas pakabintas: 2012-11-27 Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijoje. Skelbimas 
2012-11-26 raštu Nr. V1-3542 buvo išsiųstas suinteresuotai visuomenei. Suinteresuotos visuomenės 
pasiūlymų ir pastabų per susipažinimą su parengta PAV programa negauta, Karmėlavos seniūnas 
Šarūnas Šukevičius pažymėjo Registracijos žurnale, data 2012-12-12. Suinteresuotos visuomenės 
pasiūlymų ir pastabų per susipažinimą su parengta PAV programa negauta, UAB „Sweco Lietuva“ 
projektų vadovas Antanas Jurkonis pažymėjo Registracijos žurnale, data 2012-12-12. 

UAB „Sweco Lietuva“ 2012 m. gegužės 5 d. elektroniniu paštu, Karmėlavos seniūno 
žodiniu prašymu, atsiuntė Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos 
elektroninę versiją. 

Prašymų teikimo terminas - iki 2013 m. spalio 14 d. visuomenė turi teisę kreiptis į 
atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos klausimais. 


