Sprendimas dėl UAB “FPI NT” planuojamos ūkinės veiklos (įstaigos ir prekybos įmonių
(parduotuvių) baldų gamyba), adresu Kauno g. 14, Ramučių k., Kauno r., veiklos galimybių
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.
V-474 (Žin., 2011, Nr. 61-2923) Kauno visuomenės sveikatos centras išnagrinėjo UAB “FPI NT”
planuojamos ūkinės veiklos (įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba), adresu
Kauno g. 14, Ramučių k., Kauno r., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir priėmė
sprendimą dėl veiklos galimybių.
Ūkinės veiklos organizatorius - UAB “FPI NT”, įm. k. 302699032, Aušros g. 20-18, 44172
Kaunas
Ataskaitos rengėjas - UAB "Inžinerinės projekto dalys", įm. k. 300081400, Savanorių pr. 241-46,
50185 Kaunas
Planuojamos veiklos trumpas aprašymas - Pagrindinė įmonės veiklos sritis - kietų sekcijinių baldų
gamyba. Baldinių apmušalų siuvimas iš audinių (gobeleno) ir natūralios ir dirbtinos odos.
Numatoma ir didmeninė prekyba baldais savos gamybos ir atvežtais minkštais ir kitos paskirties
baldais. Gamybinė programa: stalų, spintų, lovugalių komplektų (2 vnt.), kavos staliukų, lentynų –
po 1200 vnt./metus, sofų sėdynių apmušalų komplektų iš odos – 8400 vnt./metus, sofų sėdynių
apmušalų iš gobeleno - 3600 vnt./metus.
Kietų baldų gamybai bus naudojamos medžio drožlių plokštės, kurios bus pjaustomos. Nedidelei
daliai medžio drožlių plokščių (iki 10-12m²/pamainą) bus klijuojamas lukštas iš laminato ar
sintetinių dangų bei faneruotės. Papildomai naudojama įvairi baldinė furnitūra, klijai.
Visos gamybai reikalingos medžiagos bus laikomos sandėliuose lentynose arba tam skirtose
vietose ant spec. padėklų. Siūloma nustatyti sanitarinę apsaugos zoną iki esamo sklypo ribų.
Atlikus objekto išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą pažemio sluoksnyje nustatyta, kad
objekto sukeliama aplinkos oro tarša neviršija leistinų ribinių verčių nei vienam teršalui.
Modeliuojant triukšmą, nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos maksimalus triukšmo šaltinių
skleidžiamas triukšmas aplinkoje, įvertinus esamą foninį triukšmą, neviršys HN 33:2011 leistinų
verčių už sklypų ribų.
Kauno visuomenės sveikatos centras pritarė veiklos galimybėms ir nusprendė, jog ūkinė veikla
leistina pasirinktoje vietoje (2013-04-30 sprendimo Nr. 29-11(6)).

