Sprendimas dėl UAB „Baltic Pack“ planuojamos ūkinės veiklos (plastiko pakuotės
gamybos ir sandėliavimo įmonės plėtros) adresu Ateities pl. 40, Kaunas, 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 „Baltic Pack“ planuojamos ūkinės veiklos (plastiko pakuotės
gamybos ir sandėliavimo įmonės plėtros, adresu Ateities pl. 40, Kaunas) poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaitą ir priėmė sprendimą dėl veiklos galimybių.
Ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Baltic Pack“, įm. k. 300072846, Ateities pl. 40,
52112 Kaunas, tel.: (8-37) 302050.
Ataskaitos rengėjas – UAB „Infraplanas“, įm. k. 160421745, K. Donelaičio g. 55-2,
LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407548.
Trumpas veiklos aprašymas – UAB „Baltic Pack“ gamina įvairius pakavimo maišelius
(duonos gaminiams, daržovėms, vaisiams, dešroms, žurnalams, laikraščiams, kalendorių
įpakavimui, tekstilei ir pan.). Veikla vykdoma 7722 kv. m ploto sklype (Ateities pl. 40,
Kaunas). Įmonėje gaminama tiek skaidri, tiek spalvota pakuotė iš polietileno (PE),
polipropileno (PP), poliamido/polietileno laminato bei kitų medžiagų. Visa gamybai
reikalinga žaliava atsivežama ir įmonėje vykdomas tik jos apdorojimas. Naudojami
gamybiniai įrenginiai: fleksografinės spaudos mašina Bielloflex Selecta Sekonda (našumas
120 m/min.); PP maišelių gamybos įrenginiai MS 1000 (250 vnt/min.); Hudson Sharp 4750 ir
5750 (400 vnt/min.); įrenginys vakuuminių maišelių gamybai (60 taktų/min.). Gamybos ir
sandėliavimo procesas: spaudos ceche dažoma plėvelė, klišių plovimo patalpoje plaunami
plėvelės dažymo įrenginiai, maišelių gamybos cechuose plėvelė karpoma reikiamo dydžio ir,
formuojant maišelius, užlydoma karštu peiliu, žaliavų ir dažų sandėliuose sandėliuojamos
žaliavos. 2012 m. buvo pagaminta: 92208 tūkst. vnt. PE ir PP maišelių; 16329,2 tūkst. vnt.
vakuuminių maišelių. Šiuo metu yra rengiamas naujo sklypo detalusis planas, numatant
dviejų sklypų sujungimą: 3505 kv. m ploto (Ateities pl. 40E, Kaunas) ir 1475 kv. m ploto
(Ateities pl. 40A, Kaunas). Įgyvendinus plėtrą, įmonės veikla bus vykdoma 12702 kv. m
plote, teritorijoje, skirtoje pramonės, logistikos bei komercijos plėtrai. Naujajame sklype
planuojama pastatyti naują pakuotės gamybos cechą, įrengti vieną PP maišelių gamybos liniją
ir vieną vakuuminės pakuotės gamybos liniją (būsima cecho įranga bus analogiška jau
esamai). Planuojama, įgyvendinus plėtros projektą, įmonės gamybos apimtis padidinti pusę
karto, tuo tarpu įmonės darbo laikas nepakis. Plastiko gamybos įmonės administracija dirba
penkias dienas per savaitę 8 - 17 val. Plastiko pakuotės gamyba vykdoma darbo dienomis,
dviem pamainomis (6 - 14 val. ir 14 - 22 val.). Krovos darbai vykdomi 8 – 17 val.
Ataskaitoje siūloma nustatyti SAZ ribas ir sutapatinti jas su naudojamų sklypų (12702
kv. m bendro ploto) ribomis.
Kauno visuomenės sveikatos centras pritarė veiklos galimybėms ir nusprendė, jog
ūkinė veikla leistina pasirinktoje vietoje (2013-06-27 sprendimas Nr. 29-16(6)).

