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ATRANKOS IŠVADA
DĖL UAB „MINGRIDAS“ JONAVOJE PLANUOJAMOS BALDŲ GAMYBOS PLĖTROS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Informacijos pateikėjas. (pavadinimas, adresas, tel.) UAB „COWI Lietuva“ Ukmergės g. 369A,
LT-12142, Vilnius, tel. (8 5) 210 7610, faks. (8 5) 212 4777.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. UAB “Mingridas“ Ukmergės g. 21 ir 23, LT-55101,
Jonava, tel. 8 610 38900.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Ūkinės veiklos plėtimas pastatant naują gamybinės
paskirties pastatą bei automobilių parkavimo aikštelę.
Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas). Bendrovė
ūkinę veiklą vykdo dviejuose greta vienas kito esančiuose sklypuose Jonavos miesto šiaurės rytinėje
dalyje, pramoninių objektų rajone, adresu Ukmergės g. 21 ir 23 (sklypas Nr. 1 ir sklypas Nr. 2). Iki
artimiausio gyvenamojo namo šiaurės vakarų kryptimi yra apie 470 m.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. UAB "Mingridas" veikla – baldų gamyba.
Planuojama ją plėsti statant naują 1200 m2 ploto gamybinės paskirties pastatą. Pastačius planuojamą
gamybinės paskirties pastatą įmonės veiklos ir produkcijos pobūdis, nepasikeis. Šiuo metu įmonėje
pagaminama apie 30000 - 35000 vnt. gaminių karkasų (t.y. lovų galvūgalių ) ir apie 10000 – 15000
vnt. įvairių pagalvių, lengvų konstrukcijų daiktadėţių ir t.t. Išplėtus gamybą UAB "Mingridas" bus
pagaminama apie 38000 – 44000 vnt. gaminių karkasų ir apie 12000 – 17000 vnt. lengvų
konstrukcijų gaminių. Po įmonės išplėtimo naudojamų ţaliavų, produkcijos kiekis padidėtų apie 2025%.
Baldų gamyboje naudojamos ţaliavos - mediena, MDP, MDF, HDF plokštės, porolonas ir smulkios
medţiagos (varţtai, verţlės, poverţlės ir t.t.) sunkiasvoriais automobiliais atveţamos į įmonės
sklype Nr. 1 esantį ţaliavų sandėlį, o iš ten į stalių dirbtuves ir apdirbamos. Audinių ţaliavos, t.y.
neaustinės medţiagos, baldiniai gobelenai ir pan., yra pristatomos į gamybinį pastatą sklype Nr. 2 ir
sandėliuojamos iki panaudojimo gamyboje.
Pagrindiniai baldų gamybos procesai atliekami stalių dirbtuvėse sklype Nr. 1 ir gamybiniame
pastate sklype Nr. 2. Plečiant ūkinę veiklą sklype Nr. 1 greta ţaliavų sandėlio planuojama esantį
mini-gamybos pastatą pritaikyti bandyminių gaminių gamybai. Pietinėje, esamo ir planuojamo
gamybinių pastatų pusėje, numatoma įrengti asfaltuotą 51 vietos automobilių parkavimo aikštelę,
asfaltuoti privaţiavimo kelius.
Šiluma administracinėms/buitinėms patalpoms ir stalių dirbtuvėms šildymo sezono metu sklype Nr.
1 tiekiama iš vietinės stalių dirbtuvių pastate esančios kieto kuro katilinės (2 katilai po 60 kW).
Šiluma gamybiniam pastatui sklype Nr. 2 tiekiama iš šiame pastate esančios kieto kuro katilinės

(100 kW katilas). Šios katilinės galingumo pakaks aprūpinti šiluma ir planuojamą naują gamybinį
pastatą. Šiuo metu iš katilinių išmetami teršalai sudaro – 0,945 t/metus, po išplėtimo numatomi
išmetimai - 1,278 t/ metus. Kaip alternatyvą įmonė ateityje numato galimybę šilumą tiekti iš
gretimame sklype veikiančios Girelės rajoninės katilinės.
Stalių dirbtuvėse, porolono klijavimo darbams bus naudojami klijai „Lipalas“ bei vandens pagrindo
klijai, nuo kurių išsiskirs nedidelis vinilacetato kiekis bei kietos dalelės (aerozolis), kurios vietine
oro nutraukimo sistema su filtru bus sugaudomos, o išvalytas oras per ortakį pateks į aplinką.
Numatoma, kad išplėtus gamybą bus sunaudojama apie 3,06 t klijų, o į aplinkos orą išsiskirs apie
0,015 t/metus vinilacetato.
Gamybinės veiklos metu pagrindinės susidarančios atliekos įmonėje - įvairios medienos atliekos,
medienos dulkės/pjuvenos ir medienos droţlių plokščių atraiţos. Dalis medienos droţlių plokščių ir
faneros atliekų, kaip nepavojingos atliekos, buvo sudeginamos įmonės katilinėje. Padidinus
gamybos apimtis, šios atliekos taip pat planuojamos sudeginti katilinėse. Visos kitos atliekos bus
priduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.
Visos įmonės komunikacijos prijungtos prie miesto tinklų.
Dėl ūkinės veiklos plėtros finansavimo planuojama kreiptis į tarptautinius ES fondus.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms
nustatymas nereikalingas, nes teritorija nepatenka į saugomas teritorijas.
Pastabos, pasiūlymai: Ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis visų galiojančių normatyvinių
reikalavimų uţtikrinančių leistiną poveikį aplinkai. Įmonei atitikus Taršos Leidimų išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių kriterijus, pagal kuriuos atitinkančių įrenginių
eksploatavimui reikia Taršos leidimo, pateikti paraišką jam gauti. Katilinėje numatomoms deginti
medienos droţlių plokščių atliekoms ir pjuvenoms būtina turėti informaciją apie gaminiams klijuoti
naudotas chemines medţiagas, įrodančias kad nebuvo naudojamos pavojingos cheminės medţiagos
ir deginamos atliekos nėra pavojingos.
Apie priimtą atrankos išvadą pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Ţin. 2005, Nr. 933472) 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. Ūkinės veiklos vietoje istorinių,
kultūrinių bei archeologinių vertybių nėra, pagal Jonavos miesto Bendrąjį planą teritorija patenka į
pramonės ir komercines teritorijas. Veikla planuojama išplėsti vietoje, kurioje jau buvo vykdoma
analogiška veikla. Arti nėra gyvenamųjų pastatų. Įmonėje numatoma naudoti moderni, geriausiai
prieinamą gamybos būdą (GPGB) atitinkanti technologinė įranga. Pagrindiniai oro taršos šaltiniai
bus tik iš katilinės, technologinių procesų metu į aplinką išsiskirs nedideli kiekiai teršalų.
Neigiamo poveikio aplinkai veiklos metu neprognozuojama.
Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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