Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos (baldų ir jų ruošinių gamyba iš baldinių
plokščių), adresu Vasario 16-osios g. 38, Teleičių k., Garliavos sen., 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 planuojamos ūkinės veiklos (baldų ir jų
ruošinių gamyba iš baldinių plokščių), adresu Vasario 16-osios g. 38, Teleičių k., Garliavos sen.,
Kauno r., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir priėmė sprendimą dėl veiklos
galimybių.
Ūkinės veiklos organizatorius - UAB „Nordic Idea“, į. k. 302642572, Vasario 16-osios g. 38,
Teleičių k., Garliavos sen., Kauno r., tel.: +370 615 33754.
Ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema", į. k. 3140016636, Taikos per. 119, Klaipėda, tel.: +370
46 430463.
Planuojamos veiklos trumpas aprašymas - UAB „Nordic Idea“ planuoja didinti esamą įmonės
gamybinį pajėgumą - esamame žemės sklype statyti naują 5002,56 m2 bendrojo ploto gamybinį
cechą. Planuojamame gamybos ceche numatoma gaminti baldų ruošinius (detales) iš baldinių
plokščių lapų. Per metus numatoma pagaminti 907 200 m2 produkcijos (baldų ruošinių), 80 %
gatavos produkcijos gaminių bus pilnai ar dalinai surinkti ir 20 % išvežama nesurinkti t.y.
detalėmis. Gamyba numatoma dvejomis pamainomis, (1 pamaina nuo 6:00 iki 14:30 val., 2
pamaina nuo 14:30 iki 23:00 val.). Projektuojamame gamybos ceche dirbs 48 darbuotojai - 26
mašininiame bare ir 22 pakavimo bare. Teritorijoje įrengta 107 vietų automobilių stovėjimo
aikštelė.
Artimiausios gyvenamosios teritorijos nuo planuojamos ūkinės veiklos išsidėsčiusios už 156 m.
Reikšmingiausi planuojamos ūkinės veiklos sąlygojami aplinkos taršos veiksniai ― oro tarša ir
triukšmas – įvertinti kiekybiškai. Aplinkos oro taršą labiausiai gali įtakoti numatomi taršos
šaltiniai: katilinė, teršalai, išsiskiriantys technologinio proceso metu, atvažiuojantis/išvažiuojantis
transportas. Ataskaitos analizuotos sekančios cheminės medžiagos ir jų koncentracijos: anglies
monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės (KD10), kietosios dalelės (KD2,5),
angliavandeniliai. Atlikus objekto išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą nustatyta, kad objekto
sukeliama aplinkos oro tarša neviršys leistinų ribinių verčių nei vienam teršalui.
Pagrindiniai triukšmo šaltiniai analizuojamoje teritorijoje bus pramoninės veiklos triukšmas
(technologiniame procese naudojami įrenginiai, aspiracinių sistemų ventiliatoriai) ir
atvykstančio/išvykstančio transporto keliamas triukšmas. Atlikus planuojamos gamybinės veiklos
keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, jog planuojamos ūkinės veiklos metu, įdiegus
prieštriukšmines priemones vykdant numatomą ūkinę veiklą už planuojamos ūkinės veiklos sklypo
ribų, nebus viršijami triukšmo ribiniai dydžiai. Numatyta planuojamo gamybinio cecho aspiracinės
sistemos ventiliatoriams (5 vnt.) sumontuoti prieštriukšmines apsaugas (gaubtus), kurie sumažins
ventiliatorių skleidžiamą triukšmo galią ne mažiau 10 dBA, arba naudoti ventiliatorius kurių
triukšmo galios lygis mažesnis kaip 77 dBA.

Įvertinus planuojamą ūkinę veiklą, siūloma sanitarinės apsaugos zonos ribas sutapatinti su „Nordic
idea“ žemės sklypuose vykdomos veiklos ribomis, t. y. SAZ plotas – 1,6774 ha.
Kauno visuomenės sveikatos centras pritarė veiklos galimybėms ir nusprendė, jog ūkinė veikla
leistina pasirinktoje vietoje (2015-10-27 sprendimo Nr. 29-15(6)).
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