Sprendimas dėl žemės ūkio technikos techninio aptarnavimo centro, Babtuose,
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, Kauno visuomenės sveikatos centras išnagrinėjo UAB ,,Agrokoncernas“ planuojamos
ūkinės veiklos (sunkvežimių autoservisas, adresu Babtų k., Babtų sen., Kauno r) poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir priėmė sprendimą dėl veiklos galimybių.
Ūkinės veiklos organizatorius - UAB “Agrokoncernas”, į. k. 133849777, Užnerio g. 15, 47484
Kaunas, tel.: (8 37) 490490, faks.: (8 37) 488244
Ataskaitos rengėjas - UAB "Infraplanas", į. k. 160421745, K. Donelaičio g. 55-2, 44245 Kaunas,
tel.: (8 37) 407548, faks.: (8 37) 407549, el. p.: info@infraplanas.lt
Planuojamos veiklos trumpas aprašymas - Planuojama ūkinė veikla – žemės ūkio technikos
techninio aptarnavimo centras. Šiame centre bus teikiamos žemės ūkio transporto (traktorių,
kombainų) remonto paslaugos, tiekiamos ir parduodamos atsarginės detalės, veiks naujos ir
panaudotos žemės ūkio technikos ekspozicinė aikštelė, bus vykdomas šios technikos pardavimas.
Veikla numatoma vykdyti parengto detaliojo plano pagrindu sujungus tris sklypus. Planuojama
statyti žemės ūkio technikos techninio aptarnavimo centrą su administracinėmis patalpomis. Centro
klientų ir darbuotojų reikmėms sklypo ribose numatyta 50 vietų automobilių parkavimo aikštelė.
Gamyba teritorijoje nenumatoma. Pastatuose bus laikoma žemės ūkio technika, atliekamas jos
techninis aptarnavimas. Žemės ūkio technikos techninio aptarnavimo metu bus vykdomas žemės
ūkio transporto (traktorių ir/ar kombainų) remontas, tepalų keitimas, transporto plovimas. Viskas
bus atliekama uždarose patalpose, bus įrengta visa tam reikalinga infrastruktūra. Per dieną
numatoma aptarnauti 3-4 traktorius ir/ar kombainus, vienu metu bus aptarnaujama viena transporto
priemonė. Perspektyvoje numatoma vykdyti žemės ūkio technikos pardavimą, tačiau pagrindine
veikla liks ir didžiausią plotą užims garažai bei aptarnavimo centras. Taršūs ar pavojingi aplinkai
procesai planuojamame statyti centre nenumatomi. Numatoma, kad bus sukuriama apie 25 darbo
vietos. Centras dirbs darbo dienomis, nuo 08:00 iki 17:00 valandos. Artimiausias gyvenamasis
pastatas yra už magistralinio kelio A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda), nuo planuojamo sklypo ribos
nutolęs apie 220 metrų.
Reikšmingiausi planuojamos ūkinės veiklos sąlygojami aplinkos taršos veiksniai ― oro tarša ir
triukšmas – įvertinti kiekybiškai. Aplinkos oro taršą labiausiai gali įtakoti numatomi taršos
šaltiniai: traktorių ir kombainų variklių derinimas, dujomis kūrenama katilinė, transportas.
Ataskaitos analizuotos sekančios cheminės medžiagos ir jų koncentracijos: anglies monoksidas,
azoto dioksidas, kietosios dalelės (KD10), kietosios dalelės (KD2,5), benzenas (C6H6). Atlikus
objekto išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą nustatyta, kad objekto sukeliama aplinkos oro tarša
neviršys leistinų ribinių verčių nei vienam teršalui.
Pagrindinis triukšmo šaltinis analizuojamoje teritorijoje bus transportas. Pastato viduje bus keletas
technologinių įrenginių (kompresorius, tekinimo staklės, ventiliatoriai, aukšto slėgio plovimo

įrenginys), kurių triukšmo dydis iki 105 dB(A). Per darbo dieną tikimasi sulaukti 3-4 sunkiojo
transporto priemonių (traktorių ar kombainų), lengvojo transporto skaičius (darbuotojų ir klientų)
prilygintas 20 lengvųjų automobilių. Įtraukus foninius triukšmo šaltinius, iš sklaidos žemėlapio
matyti, kad pagrindinis triukšmo šaltinis yra magistraliniu keliu A1 važiuojančios transporto
priemonės. Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą planuojamoje teritorijoje, dominuojantis triukšmo
šaltinis bus šalia esantis magistralinis kelias. Triukšmo lygis prie artimiausio gyvenamojo namo,
esančio kitoje pusėje magistralinio kelio bus toks pats kaip prieš projekto įgyvendinimą.
Planuojamas objektas neigiamos įtakos triukšmo atžvilgiu nedarys.
Įvertinus planuojamą ūkinę veiklą, siūloma sanitarinės apsaugos zonos ribas sutapatinti su
planuojamo sklypo ribomis, t. y. plotas – 2,4705 ha.
Kauno visuomenės sveikatos centras pritarė veiklos galimybėms ir nusprendė, jog ūkinė veikla
leistina pasirinktoje vietoje (2015-04-24 sprendimo Nr. 29-11(6)).

