Sprendimas dėl UAB „Agromėsa“ (Maisto produktų gamyba. Mėsos perdirbimas ir konservavimas,
ir mėsos produktų gamyba. Paukštienos perdirbimas ir konservavimas), adresu Technikos g. 4A,
Kėdainiai, 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. V474 (Žin., 2011, Nr. 61-2923) Kauno visuomenės sveikatos centras išnagrinėjo UAB „Agromėsa“
ūkinės veiklos (Maisto produktų gamyba. Mėsos perdirbimas ir konservavimas, ir mėsos produktų gamyba.
Paukštienos perdirbimas ir konservavimas), adresu Technikos g. 4A, Kėdainiai, poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaitą ir priėmė sprendimą dėl veiklos galimybių.
Ūkinės veiklos organizatorius - UAB „Agromėsa”, įm. k. 303274237, V.Krėvės pr. 97, LT-50369
Kaunas.

Ataskaitos rengėjas – UAB „Ekosistema", įm. k. 1400 16636, Taikos pr.119, LT-94231
Klaipėda.
Planuojamos veiklos trumpas aprašymas - Veikla planuojama 3,5000 ha žemės sklype, kad. Nr.
5333/0030:101 Kėdainių m. kv., kurio pagrindinė naudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas- pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijos. Įvažiavimas į teritoriją planuojamas iš Technikos g. Vanduo tiekiamas iš sklypo
teritorijoje numatomo įrengti vandens gręžinio. Kitos inžinerinės komunikacijos numatomos prijungti prie
miesto inžinerinių tinklų.
Sklypas yra 465 m. atstumu nuo Kėdainių vandenvietės ir projektuojama teritorija patenka į Kėdainių
vandenvietės ir projektuojama teritorija patenka į Kėdainių vandenvietės trečiąją juostą 3B. Šiuo metu
vandenvietė esanti Pramonės g.5, Kėdainiuose neeksploatuojama, užkonservuota ir pateikta UAB „Kėdainių
vandenys“ pažyma 2015 m. birželio 25 d. Nr.4-133.
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) sklypo dalis patenka į AB „Lifosa“ sanitarinės apsaugos zoną ir užima
0,22 ha plotą-14 m atstumą nuo rytinės PŪV sklypo ribos.
Mėsos perdirbimo įmonėje numatomas paukščių skerdimas ir jų mėsos virimas. Pradinis skerdyklos
projektinis pajėgumas bus 3000 viščiukų broilerių per valandą, 6,6 t per valandą pilnai skrostų viščiukų. Per
mėnesį numatoma apdoroti 500 000 viščiukų broilerių, 1250 tonų per mėnesį gyvojo svorio. Virimo ceche bus
pagaminta per mėnesį 220 tonų produkcijos. Antrame etape nuo 2017-01-01 numatoma įrengti tokio paties
pajėgumo antrąją skerdimo liniją vištoms dedeklėms. Per mėnesį bus apdorojama 500 000 dedeklių (850 t.
gyvojo svorio). Bendras skerdyklos pajėgumas padidės iki 11,1 tonos per valandą arba 3700 tonų per mėnesį
skrostų paukščių ir jų subproduktų. Virimo cecho produkcijos kiekis padidės iki 400 tonų per mėnesį.
Veiklai numatomas statyti pastatas 6000 kv.m ploto su gamybos patalpomis. Administracinis –buitinis
korpusas projektuojamas atskirai nuo gamybinių patalpų. Skerdykloje vyks paukščių priėmimas, atvežant
autotransporto priekabose, paukščių gabenimo dėžėse. Skerdimo-pešimo patalpoje bus atliekamas paukščių
svaiginimas, skerdimas, plikinimas, plunksnų pešimas ir kt. Skrodimo patalpoje paukščiai bus skrodžiami
automatine skerdimo įrangą, atliekamas skerdenų apiplovimas. Išpjaustymo patalpoje dalis mėsos bus
pakuojama į plastikinius maišus po 10 kg, atšaldoma iki +40 C temperatūros. Kita mėsa bus sušaldyta iki -18 0 C
greito sušaldymo šaldytuve.
Virimo ceche skerdiena bus verdama 5 dujiniuose katiluose po 65 kW, po to atvėsinama ir sušaldoma, ir
laikoma šaldytuvuose -18 0 C. Numatytas valymo, plovimo ir dezinfekavimo planas. Šiluminei energijai bus
naudojamos gamtinės dujos. Teritorijos plotas 3,5 ha Kėdainių LEZ teritorijoje. Artimiausia gyvenamoji
teritorija yra 250 m atstumu nuo sklypo ribos vakarų kryptimi esanti sodyba.
Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriaus priimta atrankos
išvada, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas ( 2015 m. balandžio 30 d. Nr.
(15.2)-A4-4800)
Ataskaitoje siūloma ūkinei veiklai – Maisto produktų gamybai. Mėsos perdirbimui ir konservavimui,
ir mėsos produktų gamybai. Paukštienos perdirbimui ir konservavimui sanitarinės apsaugos zona nustatoma
PVSV būdu- 3,5 ha, atitinkanti sklypo ribas, 25 m, 45m, ir 50 m nuo taršos šaltinio.

Kauno visuomenės sveikatos centras pritarė veiklos galimybėms ir nusprendė, jog ūkinė veikla
leistina pasirinktoje vietoje (2015-07-03 sprendimo Nr. 29- 7 (14)

