
Informacija apie pakartotinai gautą UAB 
„Fortum Heat Lietuva“ Kauno kogeneracinės 
jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitą 
2014-02-28 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 2014-02-17 raštu Nr. SD-455 pakartotinai 
išnagrinėjo pateiktą PAV ataskaitą, jai pritarė ir neprieštaravo planuojamai ūkinei veiklai. 

1.1. Kauno rajono savivaldybės administracija 2013-07-08 raštu Nr. SD-2067 pritarė PAV 
ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai. 

2. Kauno miesto savivaldybės administracija 2014-02-14 raštu Nr. (33.200) R-1090 pateikė 
savo nuomonę, kad sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos yra atsakiusi 2013-07-23 raštu Nr. 
(33.200) R-3453. 

2.1. Kauno miesto savivaldybės administracija 2013-07-23 raštu Nr. (33.200) R-3453 
informavo, „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 neviršina ir esminės įtakos aplinkai 
Kaune neturės, Kauno miesto savivaldybės administracija minėtos ataskaitos, kaip subjektą, 
nevertins“.  

2.2. Kauno miesto savivaldybės administracija 2013-06-17 raštu Nr. (33.200) R-2878 pritarė 
PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai. 

3. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 
2014-02-14 raštu Nr. (9.38.-K)2K-320 pakartotinai išnagrinėjo PAV ataskaitą ir pateikė 
informaciją, kadangi Kauno kogeneracinės jėgainės projektu nagrinėjamas sklypas, esantis 
Biruliškių k., Kauno r., kuris nepatenka į kultūros paveldo objektų, registruotų Kultūros vertybių 
registre, teritorijas ar apsaugos zonas, dėl to projektu numatoma veikla neigiamo poveikio kultūros 
paveldo objektams neturės. PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pritarta. 



3.1. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 
2013-07-01 raštu Nr. (1.29.K)2K-1274 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos 
galimybėms. 

4. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-02-11 raštu Nr. 13-306 
pakartotinai išnagrinėję PAV ataskaitą, papildomų sąlygų nekelia ir planuojamai ūkinei veiklai 
pritarė. 

4.1. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2013-06-26 raštu Nr. 13-1582 pritarė 
PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai. 

5. Kauno visuomenės sveikatos centras 2014-02-27 raštu Nr. 2-820-6(8.38) pakartotinai 
išnagrinėjo pateiktą PAV ataskaitą, jai pritarė ir neprieštaravo planuojamos ūkinės veiklos 
galimybėms. 

5.1. Kauno visuomenės sveikatos centras susipažinusi su pakartotinai pateikta PAV ataskaita 
2013-09-23 raštu Nr. 2-3581-6(8.38) pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos 
galimybėms. 

5.2. Kauno visuomenės sveikatos centras 2013-07-22 raštu Nr. 2-2809-6(8.38) pateikė 
pastabas PAV ataskaitai. 

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. 

Visuomenė apie parengtą UAB „Fortum Heat Lietuva“ Kauno kogeneracinės jėgainės 
statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa buvo informuota: 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); Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos 
seniūnijoje (2012-11-27); Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje (2012-11-28). 

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. 

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); Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos Atliekų departamentui (2013-05-17 rašto Nr. V1-1255); Lietuvos Respublikos 
energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriui (2013-
05-17 rašto Nr. V1-1256). 

Agentūra, gavusi PAV ataskaitą, 2013-09-25 Agentūros tinklalapyje paskelbė visuomenei 
apie gautą PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą 
instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais, raštu pateikti informaciją dėl galimų 
pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai 
ar vykdant PAV procedūras. Per nustatytą terminą, Agentūra iš suinteresuotos visuomenės gavo 
pastabų ir pasiūlymų PAV ataskaitai. 

Aplinkos apsaugos agentūra vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 str. 6 dalimi, 2013-11-28 pakvietė atvykti 
planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 
rengėją, poveikio aplinkai vertinimo subjektus, taip pat pasiūlymus pateikusius suinteresuotos 
visuomenės atstovus, dalyvauti viešame susitikime svarstant PAV ataskaitą, prieš priimant 
sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Po Aplinkos apsaugos agentūros organizuoto 
susirinkimo PAV dokumentų rengėjui pateiktos pastabos kartu pridedant gautas suinteresuotos 
visuomenės pastabas PAV ataskaitai, taip pat Agentūra vadovaudamasi PAV įstatymo 9 str. 7 
dalimi, paprašė atlikti pakartotinį viešą supažindinimą su PAV ataskaita. 

 Informacija apie pakartotinį visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo 
skelbiama: Kauno rajono savivaldybės administracijoje (2013-12-19); Kauno rajono savivaldybės 
Karmėlavos seniūnijoje (2013-12-19); laikraštyje „Tėviškės žinios“ (2013-12-19); respublikiniame 
laikraštyje „Lietuvos rytas“ (2013-12-19); Kauno miesto laikraštyje „Kauno diena (2013-12-19). 
Informaciją apie pakartotinį viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaita PAV dokumentų rengėjas išsiuntė 2013-12-19 raštu Nr. V1-3228 Piliečių teisių 
gynimo asociacijai „Mūsų teisė“; 2013-12-19 raštu Nr. 3227 Pilietinių iniciatyvų asociacijai; 2013-
12-19 raštu Nr. 3226 Amalių bendruomenės centrui. 

Pakartotinis visuomenės viešas supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2014 m. sausio 9 d. 
1800 val. Kauno rajono savivaldybės administracijoje (administracijos didžiojoje salėje) adresu: 
Savanorių pr. 371, Kaunas. 

Prašymų teikimo terminas – iki 2014 m. kovo 17 d. visuomenė turi teisę kreiptis į 
atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos klausimais. 


