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ATRANKOS IŠVADA
DĖL PREKYBOS PASKIRTIES STATINIO – VIENO AUKŠTO PARDUOTUVĖS
EUROPOS PR. 62 KAUNE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Informacijos pateikėjas (pavadinimas, adresas, tel.): MB „Ekuvos projektai“, Kretingos g. 57-18,
LT-92300, Klaipėda, Jurgita Eglinskė, tel. +370 615 12367.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „LIDL“, Naugarduko g. 102, LT-03160 Vilnius,
tel.: +37052461800, faks.: +37052461801, el. paštas: info@lidl.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Planuojama ūkinė veikla – prekybos centro statyba ir
prekyba maisto ir kt. produktais.
Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas). Planuojamos
ūkinės veiklos vykdymo adresas: Europos pr. 62, Kaunas. Planuojama teritorija yra išsidėsčiusi
Kauno miesto pietinėje dalyje, pramoniniame rajone. Iš šiaurės pusės planuojama teritorija ribojasi
su Europos prospektu iš kurio numatytas įvaţiavimas. Iš vakarų, rytų bei pietų pusių – gamybinės,
prekybinės ar pramoninės paskirties pastatai. Atstumas nuo planuojamo prekybos centro pastato iki
gyvenamojo namo, esančio Lygiojoje gatvėje, yra ~ 80 m.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Projektuojama parduotuvė – vienaukštis
pastatas, jame patalpos išplanuotos pagal būtinus technologinius ir higienos reikalavimus. Maisto
prekių parduotuvėje numatomos pagrindinės funkcinės pastato dalys: prekių priėmimo zona; pieno
produktų iškrovimo zona; sausų produktų iškrovimo zona; prekybos salė; kepinių paruošimo
patalpa ir duonos pusfabrikačių šaldytuvas; taros supirkimo punktas ir taros sandėlys; personalo
patalpos.
Parduotuvėje gamybinė veikla nebus vykdoma, produkcija negaminama. Į Lidl parduotuvę bus
atgabenama tik iš anksto tiekėjų perdirbta/apdorota ir supakuota produkcija. Parduotuvėje nebus
vykdomas joks pakartotinis ar papildomas produktų perdirbimas, išskyrus iš anksto paruoštų
kepimui ir uţšaldytų kepinių kepimą.
Į pastatą vanduo bus tiekiamas iš centralizuotų miesto vandentiekio tinklų. Ūkio-buities nuotėkos
išleidţiamos į esamą miesto buitinių nuotėkų tinklą. Šalia parduotuvės projektuojama automobilių
stovėjimo aikštelė. Lietaus vanduo surenkamas ir išvalytas naftos produktų valymo įrenginiuose
(nuo automobilių stovėjimo aikštelių) išleidţiamas į esamą miesto lietaus nuotėkų tinklą.

Patalpos bus šildomos dviem buitiniais katilais, kūrenamais gamtinėmis dujomis, kurių galingumas
iki 1MW.
Parduotuvės veikloje susidarys mišrios komunalinės atliekos, pakuočių atliekos. Kartono ir
popieriaus pakuotėms spausti parduotuvėje numatomas presas. Presuotos atliekos bus išveţamos į
centrinį parduotuvių tinklo sandėlį ir toliau tvarkomos pagal nustatytus reikalavimus. Taros butelių
supirkimas bus vykdomas atskiroje patalpoje per specialiai taros supirkimui įrengtus automatus.
Surinkta tara bus transportuojama į parduotuvės sandėlį ir pastatoma į tarai pastatyti skirtą vietą, kol
ji nebus išveţta sunkveţimiu į centrinį Lidl sandėlį.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumas. Atsiţvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio
tinklo „Natura 2000“ teritorijų atţvilgiu, planuojamai teritorijai reikšmingumo nustatymas
nereikalinga, nes nėra arti saugomų teritorijų. Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorija – Kamšos miškas, nuo PŪV vietos nutolęs 2,7 km.
Pastabos, pasiūlymai. Planuojama ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis visų galiojančių
normatyvinių reikalavimų, uţtikrinančių leistiną poveikį aplinkai.
Apie priimtą atrankos išvadą pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše nustatyta tvarka.
Uţsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi raštu informuoti atsakingą
instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės
informavimo priemonėse, kartu pridedant laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą. Planuojamos veiklos teritorija
nepatenka į saugomas teritorijas, apsaugos zonas. Ţemės sklype istorinių, kultūrinių ir
archeologinių vertybių nėra. Planuojama ūkinė veikla numatoma vykdyti komercinės paskirties
objektų teritorijoje, arti nėra gyvenamųjų namų, yra palankioje infrastruktūros poţiūriu vietoje – yra
visi inţinieriniai tinklai. Procesų, kurių metu būtų ţymus teršalų išsiskyrimas į aplinką nenumatoma
ir neigiamas poveikis aplinkai veiklos metu neprognozuojamas.
Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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