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 ĮVADAS 

Planuojama veikla: Naujo smėlio ir žvyro karjero kasimas Kauno rajono savivaldybėje, 

Batniavos seniūnijoje, Virbaliūnų kaime.  Veikla apima keletą sklypų, kurie kartu sudaro net apie 46 

ha, tačiau pati gavyba planuojama tik kiek daugiau nei pusės teritorijos plote (apie 26,2 ha plote), 

sumažinant plotą, kad veikla nepatektų į kultūros paveldo ar „Natura 2000 teritorijas“, kad kuo 

mažiau pažeisti saugomą gamtinę, istorinę ar kultūrinę aplinką. 

Planuojamai veiklai atlikti žvalgybiniai geologiniai tyrimai, 2020 m. Lietuvos geologijos 

tarnyboje prie Aplinkos ministerijos užregistruota ir priduota Kauno r. sav. Virbaliūnų smėlio ir žvyro 

telkinio detalios geologinės žvalgybos ataskaita (Telkinio detalios žvalgybos vykdytojas – UAB 

„Žemėtvarkos sprendimai“, Totorių g. 3, LT- 44237 Kaunas. 

Atsižvelgdama į parengtus žvalgybinius geologinius tyrimus raštu 2020-09-11 Nr. (7)-1.7-5738 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos aprobavo ir patvirtino Kauno rajono 

Virbaliūnų smėlio ir žvyro telkinio detaliai išžvalgytus išteklių įrašymą į Lietuvos žemės gelmių 

registrą (patvirtinimas pateiktas 2 priede). 

Planuojamai veiklai buvo atliktas „Natura 2000“ reikšmingumo nustatymas ir Valstybinė 

saugomų teritorijų tarnyba pateikė išvadą 2020-02-24 Nr. (4)-V3-271(7.21), kad planuojamai ūkinei 

veiklai PAV privalomas. Programa rengiama, siekiant nustatyti planuojamos ūkinės veiklos PAV 

aspektus ir vertinimo apimtį. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesas: 

•  PAV PROGRAMOS parengimas, viešinimas, derinimas ir tvirtinimas; 

• PAV ATASKAITOS rengimas, viešinimas, viešas supažindinimas, derinimas;  

• SPRENDIMO dėl veiklos leistinumo priėmimas. 

Programos rengimo tikslai: 

•  nustatyti PAV ataskaitos turinį ir apimtį bei joje nagrinėjamus klausimus; 

•  užtikrinti, kad PAV ataskaitoje bus išsamiai nagrinėjamas reikšmingas poveikis 

aplinkai ir visuomenės sveikatai bei bus pateikta informacija, reikalinga priimti 

motyvuotą sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį bei poveikį 

aplinkai ir visuomenės sveikatai, leistina pasirinktoje vietoje; 

•  skatinti neigiamo poveikio prevencijos ir sumažinimo priemonių bei alternatyvių 

priemonių planavimą ir svarstymą ankstyvojo veiklos planavimo metu; 

•  numatyti, kokie metodai bus taikomi planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkai 

prognozuoti, jo svarbai nustatyti ir įvertinti. 

PAV subjektai, kurie teiks savo išvadas dėl PAV programos ir PAV ataskaitos yra: 

• Kauno rajono savivaldybės administracija; 

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas; 

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba; 

• Kauno  priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; 

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. 
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Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims atsakinta institucija – 

Aplinkos apsaugos agentūra. 

PAV programa parengta bei PAV ataskaita bus rengiama, poveikio aplinkai ir visuomenės 

sveikatai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis: 

• „Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymu“, 1996 m. rugpjūčio 15d. Nr.1-1495 ir vėlesniais pakeitimais (Aktuali 

redakcija nuo 2017-11-01). 

• „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 

LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2020-05-01). 

• „Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais“ patvirtintais 

LR aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2010-07-28). 

Parengtai PAV programai jau pritarė (pateikta 5 priede): 

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pritarė be pastabų 2020-09-29 Nr.(4)-V3-1000-

(7.21); 

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas pateikė pastabas 

(2020-09-28 Nr. (2-11 14.3.2 E)2-73312), papildžius programą - pritarė papildytai PAV 

programai 2020-10-13 Nr.(2-11 14.3.2 E)2-80140; 

• Kauno  priešgaisrinė gelbėjimo valdyba išvadų per nustatytus terminus nepateikė, kas 

vadovaujantis Aprašu, reiškia pritarimą. Pagal Aprašo 34 punktą, pridedama PAV 

subjekto informacija apie programos gavimo faktą ir datą (patvirtinimas el. paštu 2020-

09-16), kuris teikiamas tais atvejais, kai PAV subjektas išvadų per nustatytus terminus 

nepateikė. 

SANTRAUKA 

Poveikio aplinkai vertinimo programa rengiama planuojamai ūkinei veiklai - UAB 

„Benefaktor“ planuojamam naujo smėlio ir žvyro karjero kasimui Kauno rajono savivaldybėje, 

Batniavos seniūnijoje, Virbaliūnų kaime.  Veikla apima keletą sklypų, kurie kartu sudaro net apie 46 

ha, tačiau pati gavyba planuojama tik kiek daugiau nei pusės teritorijos plote (apie 26,2 ha plote), 

sumažinant plotą, kad veikla nepatektų į kultūros paveldo ar „Natura 2000 teritorijas“, kad kuo 

mažiau pažeisti saugomą gamtinę, istorinę ar kultūrinę aplinką. 

Planuojamai veiklai buvo atliktas „Natura 2000“ reikšmingumo nustatymas ir gauta išvada 

2020-02-24 Nr. (4)-V3-271(7.21), kad planuojamai ūkinei veiklai PAV privalomas kadangi greta 

esančioje „Natura 2000“ teritorijoje saugomos mažosios žuvėdros (Sterna albifrons). 

Planuojamai veiklai buvo atlikti žvalgybiniai geologiniai tyrimai, 2020 m. Lietuvos geologijos 

tarnyboje prie Aplinkos ministerijos užregistruota Kauno r. sav. Virbaliūnų smėlio ir žvyro telkinio 

detalios geologinės žvalgybos ataskaita (Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos 

užregistruotų geologinių tyrimų registracijos Nr. 16372-2020). Atsižvelgdama į parengtus 

žvalgybinius geologinius tyrimus raštu 2020-09-11 Nr. (7)-1.7-5738 Lietuvos geologijos tarnyba prie 
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Aplinkos ministerijos aprobavo ir patvirtino Kauno rajono Virbaliūnų smėlio ir žvyro telkinio detaliai 

išžvalgytus išteklių įrašymą į Lietuvos žemės gelmių registrą. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą sudaro kelios dalys: tai  PAV 

PROGRAMOS parengimas, viešinimas, derinimas ir tvirtinimas; PAV ATASKAITOS rengimas, 

viešinimas, viešas supažindinimas, derinimas; SPRENDIMO dėl veiklos leistinumo priėmimas. 

Procese dalyvauja visuomenė, subjektai (Kauno rajono savivaldybės administracija; 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas; Valstybinė saugomų teritorijų 

tarnyba; Kauno  priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos Kauno skyrius) bei atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra. 

PAV programa parengta bei PAV ataskaita bus rengiama, poveikio aplinkai ir visuomenės 

sveikatai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. 

 

1 pav. PAV pagrindiniai procesai 

 

2 pav. PAV dalyviai, institucijos 

 

Planuojama pradėti kasti naują smėlio ir žvyro karjerą Kauno r. sav., Batniavos seniūnijoje, 

Virbaliūnų kaime. Apytiksliai 26,2 ha plote iš viso galėtų būti iškasta apie 7082 tūkst. m3 smėlio ir 
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žvyro išteklių, iš kurių 26,0 ha plote 5383 tūkst. m3 smėlio ir 22,3 ha plote 1699 tūkst. m3 žvyro, iš 

kurių 0,3 ha plote 72,0 tūkst. m3 kelio apsaugos zonoje (46 tūkst. m3smėlio ir 26 tūkst. m3 žvyro). 

 Gavybos darbai truktų apie 25 metus.  

Veikla apima keletą sklypų, kurie kartu sudaro net apie 46 ha, tačiau pati gavyba planuojama 

tik kiek daugiau nei pusės teritorijos plote, sumažinant plotą, kad veikla nepatektų į kultūros paveldo 

ar „Natura 2000 teritorijas“, kad kuo mažiau pažeisti saugomą gamtinę, istorinę ar kultūrinę aplinką.  

Planuojamos teritorijos šiaurės rytinėje dalyje būtų įrengiami mobilūs žaliavos sijojimo ir 

trupinimo įrenginiai, kuriuose būtų vykdomi žaliavos perdirbimo darbai – išgautos žaliavos sijojimas 

ir trupinimas. Perdirbimo darbai vykdomi tik periodiškai, kuomet atsirastų perdirbtos žaliavos 

poreikis objektuose. 

Išeksploatuoto karjero dugnas būtų išlygintas, išoriniai šlaitai nulėkštinti ir išeksploatuoto 

karjero vietoje formuojamas vandens telkinys – tvenkinys, kuris būtų pritaikomas vietos 

rekreaciniams poreikiams. Rekultivacija vykdoma pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos 

ministerijos 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 166 ,,Dėl pažeistų žemių, iškasus naudingąsias 

iškasenas rekultivavimo metodikos patvirtinimo” (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-08-25) 

reikalavimus. 

Kapitaliniai karjero įrengimo darbai telkinyje bus pradėti vykdyti nuo pietinės sklypo Nr. 

502 dalies, kuomet bus atidengiami kasybos plotai ir bus eksploatuojama žaliava su karjero 

įrenginiais.  

„Natura 2000“ reikšmingumo ataskaitoje buvo numatyta, kad siekiant išvengti neigiamo 

poveikio greta PŪV esančiai „Natura 2000“ teritorijai beveik aplink visą karjerą (išskyrus 

įvažiavimą) bus supiltos augalinio sluoksnio ir mineralinės dangos sąvartos – pylimas, kuris bus 

apytiksliai 3 m aukščio ir ~3-5 m pločio. Tačiau PAV rengimo metu, svarstomos alternatyvos, 

skaidyti karjero eksploatavimą etapais (išeksploatuojant vieną plotą, kuris aptveriamas pylimu, 

užbaigus darbus rekultyvuoti tą plotą, pylimą panaikinti, pritaikyti teritoriją rekreacijai ir toliau 

persikelti į kitą plotą, jį vėl apjuosti pylimu). Tokia alternatyva svarstoma siekiant sumažinti 

vizualinį/estetinį poveikį, paskubinti rekultivacinius procesus ir pritaikymą rekreacijai, 

sminimizuojant plotą sumažinti galimus poveikius dėl užliejamumo, triukšmo sklidimo, dulkėtumo 

ir pan. 

Atsižvelgiant į tai, kad veikla planuojama naujoje vietoje, ataskaitoje vertinamos dvi 

alternatyvos ir tų alternatyvų variantai: 

I. 0 alternatyva (nieko nedarymo); 

II. Karjero kasimo ir eksploatavimo alternatyva. 

Prie karjero kasimo ir eksploatavimo alternatyvos yra  nagrinėjamos  ir dvi technologinės 

alternatyvos, kad sumažinti galimą poveikį dėl važiuojančio sunkiojo transporto ir siekiant palyginti 

abiejų alternatyvų privalumus ir trūkumus: 

• Žaliavų iš karjero vežimas esamais keliais. Vežimo kelias yra pritaikomas prie esamo 

kelių tinklo. 
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• Žaliavų iš karjero pakrovimas į baržą ir plukdymas Nemuno upe. Konkreti vieta nėra 

parinkta, ji bus siūloma PAV ataskaitoje, atlikus natūrinius biologinės įvairovės ir kt. 

tyrimus. 

• Karjero eksploatavimo skaidymas etapais (išeksploatuojant vieną plotą, kuris 

aptveriamas pylimu, užbaigus darbus rekultivuoti tą plotą, pylimą panaikinti, 

pritaikyti teritoriją rekreacijai ir toliau persikelti į kitą plotą, jį vėl apjuosti pylimu). 

Žaliavų transportavimo kelias (vežimo kelias) per Kulautuvą ir Virbaliūnų gyvenvietes 

yra griežtai draudžiamas. 

PŪV planuojama apie 12 km nuo Kauno miesto ir toliau, kaip ~1,2 km nuo Kulautuvos 

miestelio vakarinio pakraščio. Kulautuva yra kurortinė teritorija, kuriai patrauklumą suteikia ne tik 

tai, kad ji yra apsupta pušynų, tačiau ir vandens telkiniai – Nemunas ir jau išeksploatuotas Kulautuvos 

karjeras, kuris yra itin pamėgta vietos gyventojų ir svečių vieta, kurioje maudomasi, veikia vandens 

sporto pramogos, karjeras pritaikytas poilsiui (įrengtas paplūdimys, aptarnaujantys pastatai, 

automobilių stovėjimo aikštelė ir kiti priklausiniai). Jau išeksploatuotas karjeras yra vienas iš 

Kulautuvos traukos centrų. Tokiu pačiu principu planuojama ir naujojo karjero Virbaliūnų kaime 

ateitis. Išeksploatuota karjero dalis po kelių metų būtų rekultivuota ir pritaikyta rekreacijai – t.y. 

susikurtų nauja vandens telkinio zona, bei laisvalaikio pramogų vieta. Likusi karjero dalis būtų 

eksploatuojama toliau. 

Veikla planuojam greta Nemuno, taip pat viena iš alternatyvų yra plukdyti smėlį ir žvyrą 

barža, Nemuno upe. Pagal potvynių žemėlapį planuojamas karjeras patenka į didelės tikimybės (10 

proc.) ir ekstremalių situacijų (0,1 proc.) potvynio zoną. Atsižvelgiant į šiuos aspektus planuojama 

atlikti poveikio Nemuno upės hidrauliniam-hidrologiniam režimui modelinius tyrimus, surinkti ir 

paruošti duomenis, reikalingus Nemuno upės  potvynių hidrodinamikos modeliavimui. Vos 3 km nuo 

PŪV esantis išeksploatuotas karjeras Kulautuvoje analogiškai planuojamam patenka į didelės 

tikimybės (10 proc.) ir ekstremalių potvynio zoną (0,1 proc.). 

Vyraujantis gamtinis pobūdis – upės slėnio sukultūrintas agrarinis miškingas kraštovaizdis. 

Pagal vizualinę struktūrą kraštovaizdis priskiriamas prie vertingų šalies kraštovaizdžio tipų. Taip pat 

veikla patenka į gamtinio karkaso teritoriją, apimančią Nemuno upės slėnį, kurioje palaikomas ir 

stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas, todėl karjero rekultivacija, formuojant kuo 

natūralesnį vaizdą, siekiant darnos tarp rekreacijos ir gamtinės aplinkos bus nagrinėjama PAV 

ataskaitoje. 

Karjero ribos suplanuotos taip, kad karjeras nepatektų į nekilnojamųjų kultūros paveldo 

vertybių teritorijas ar Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre išskirtas oficialias jų apsaugos zonas 

(apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį ar vizualinės apsaugos pozonį). Planuojamai veiklai yra trys 

artimos nekilnojamosios vertybės (Lietuvos sklandytojų slėnis (kodas 12156), Lietuvos sklandytojų 

slėnis II (kodas 35923), Virbaliūnų senovės gyvenvietė (kodas 32596)). Tik viena iš šių vertybių 

Lietuvos sklandytojų slėnis (kodas 12156) apie 300 m ilgyje ribojasi su planuojami karjeru, kitos yra 

už žvyrkelio 7-101 m atstumu. 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių objektų gruntas judinamas nebus, kultūros vertybių 

teritorijoje darbai nebus atliekami, karjero sunkusis transportas nevažinės net ir šalia vertybių esančiu 

žvyrkeliu, kadangi produkcijos vežimo kelias ar plukdymas yra numatytas visai kita trasa, atokiau 

nuo KPD. Planuojamas ~3 m aukščio pylimas aplink karjerą bus kaip papildoma apsaugos priemonės 
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apsaugant aplinką nuo triukšmo, dulkių. Pylimas su laiku natūraliai apžels būdinga vietovei žoline 

augalija, o išeksploatavus teritorija sutvarkyta rekultivuota. Svarstoma karjerą eksploatuoti 

etapais/nedideliais plotais, paskui juos iškart rekultivuojant tai mažinant ir estetinį/vizualinį poveikį.  

Tolimesnės vertybės nutolusios ~380-740 m atstumais ir jas nuo PŪV skiria arba didžiausia 

Lietuvos upė Nemunas, arba nedidelis Klevinės upelis, kuris juosiamas gausiai medžiais ir kūmais 

apžėlusio slėnio įteka į Nemuną, todėl vizualiai, tiek fiziškai atriboja esančius nekilnojamojo kultūros 

paveldo objektus. 

Dalis planuojamo naujo smėlio ir žvyro karjero sklypo yra „Natura 2000“ teritorijoje – 

Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (kodas LTKAUB001, plotas 3532 ha), 

skirtos mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) apsaugai. Tačiau planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) 

ribos į saugomas teritorijas nepatenka – kasyba planuojama mažesniame plote, nei pagrindinis 

sklypas. 

Artimiausia žinoma mažųjų žuvėdrų kolonija įsikūrusi saloje ties Kulautava maždaug 380 

m atstumu nuo PŪV zonos pietinio krašto. Nors mažosios žuvėdros maitinasi visame Nemuno upės 

ruože ties PŪV teritorija, kitų artimesnių perimviečių nėra. Be to, ši sala ne kasmet būna atvira (2020 

m. buvo apsemta vandens), todėl ir mažosios žuvėdros joje peri ne kiekvienais metais. Ataskaitoje 

bus detalizuojamas galimas PŪV poveikis mažosioms žuvėdroms ir numatomos neigiamą poveikį 

mažinančios priemonės arba nenustačius grėsmių jos nebus numatomos. Kaip viena iš galimų 

priemonių gali būti siūloma po karjero išeksploatavimo įrengti dirbtines saleles, tinkamas mažosioms 

žuvėdroms ar pan. 

Remiantis saugomų rūšių informacine sistema (SRIS) PŪV sklypuose ir jų gretimybėse 

nebuvo užfiksuoti jokie saugomų rūšių stebėjimo atvejai. PŪV sklypuose ir jų gretimybėje yra 

Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių, tačiau nei viena iš jų nepateks į planuojamos ūkinės 

veiklos ribas, jokia veikla jose nebus vykdoma. 

Teritorijoje vyrauja beveik tik atmosferos kritulių dėkinamos sausuminės pievos. Šios 

pievos mažai derlingos, nes čia augantiems augalams trūksta drėgmės ir maisto medžiagų. 

Sausuminių pievų žolynai žemi, išretėję, rūšinė augalų sudėtis gana skurdi. Vyrauja kseromezofitai 

(tarpinė augalų grupė, turinti kserofitams ir mezofitams būdingų požymių), kseromorfinės sandaros 

ilgomis liemeninėmis šaknimis augalai, pasitaiko netgi sukulentų ir vienamečių augalų. 

Visoje teritorijoje auga pavieniai medžiai ir krūmai. Vyrauja karklai ir gluosniai (Salix sp.), 

dalyje teritorijos auga jaunos pušys (Pinus sylvestris), yra pavienių paprastųjų klevų (Acer 

platanoides), auga pavieniai jauni ąžuoliukai (Quercus robur), sedulos (Cornus sp.), gudobelės 

(Crataegus sp.). 

Iš žolinių augalų gana gausiai auga vaistiniai putokliai (Saponaria officinalis), paprastosios 

bitkrėslės (Tanacetum vulgare), rauktalapės rūgštynės (Rumex crispus), dvimetės nakvišos 

(Oenothera biennis), smulkiažiedės tūbės (Verbascum thapsus), paprastosios raudoklės (Lythrum 

salicaria), aitrieji šilokai (Sedum acre), varpotosios veronikos (Veronica spicata) ir kt. 

Varliagyviai ir ropliai. Teritorija nėra labai tinkama varliagyviams ir ropliams, iki šiol 

pastebėta pievinė varlė (Rana temporaria) ir pilkoji rupūžė (Bufo bufo), iš roplių – vikrusis driežas 

(Lacerta agilis), kuris gana aprašomoje vietovėje gana įprastas. 

Teritorijoje nėra žinoma svarbių paukščių perėjimo ar susitelkimo migracijų metu vietų. Čia 

peri įprastos agrarinio ir atviro kraštovaizdžio paukščių rūšys, o vietose, kur yra medžių – ir kelios 

miško paukščių rūšys. Paukščiai identifikuoti vizualiai arba pagal balsus įvairiu paros metu. 
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Pagrindinės teritorijoje perinčios rūšys yra šios: dirvinis vieversys (Alauda arvensis), 

lakštingala (Luscinia luscinia), kiauliukė (Saxicola ruberta), rudoji devynbaslė (Sylvia communis), 

paprastoji medšarkė (Lanius collurio). Taip pat perėjimo metu aptinkamos ir kitos paukščių rūšys: 

pievinis kalviukas (Anthus pratensis), geltonoji kielė (Motacilla flava), juodasis strazdas (Turdus 

merula), sodinė devynbalsė (Sylvia borin), juodgalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla), pilkoji 

pečialinda (Phylloscopus collybita), gegutė (Cuculus canorus). Dešinio Nemuno kranto sąžalynuose 

matytos ežerinės nendrinukės (Acrocephalus schoenobaenus), nendrinės startos (Emberiza 

scoeniclus), tačiau šioje teritorijoje PŪV nenumatyta. 

Teritorija nėra tinkama stambesnių žinduolių buveinė, dažniau kai kurie iš jų čia atklysta 

ieškodami maisto. Aptinkamos stirnos (Capreolus capreolus), rudosios lapės (Vulpes vulpes), 

usūriniai šunys (Nyctereutes procyonoides), pilkieji kiškiai (Lepus europaeus). Prie Nemuno rasta 

bebrų (Castor fiber) ir ūdrų (Lutra lutra) veiklos požymių. Teritorijoje nuolat gyvena peliniai 

graužikai: dirvinė pelė (Apodemus agrarius), paprastasis pelėnas (Microtus arvalis), pievinis pelėnas 

(Microtus agrestis). Maitindamiesi užskrenda šikšnosparniai. 

PŪV sklypuose ir jų gretimybėje yra Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių, tačiau nei 

viena iš jų nepateks į planuojamos ūkinės veiklos ribas, jokia veikla jose nebus vykdoma. 

Miškai į PŪV teritoriją taip pat nepatenka. Artimiausias Kauno urėdijai, Raudondvario 

girininkijai priklausantis valstybinės reikšmės miškas yra nutolęs apie 280 m atstumu nuo PŪV. 

Apsauginiai miškai, esantys Nemuno pakrantėje, nutolę apie 130 m atstumu. Artimiausia kertinė 

miško buveinė Nr. 553801 nutolusi apie 280 m atstumu nuo PŪV.  

PŪV yra atokiau nuo gyvenamųjų namų. Pavieniai gyvenamieji namai Gineitų kaime Šlaito 

gatvėje yra susitelkę ant aukšto šlaito, kurį nuo karjero riboja tankiai augantys aukšti šlaito želdiniai 

(medžiai, krūmai) apytiksliai 320 m ir didesniu, pavienis namas Tamaros g. Virbaliūnuose, esantis 

slėnyje, miško pakraštyje nutolęs apie 450 m, o didesnė gyvenamųjų namų koncentracija susitelkusi 

apie 700 m atstumu už tankiai  aukštais medžiais ir krūmais apaugusio Klevinės upelio.  

PAV ataskaitoje bus vertinamas triukšmas, oro tarša, atliekami modeliavimai, vertinami 

atitikimai leistiniems ribiniams dydžiams, esant viršijimui bus siūlomos triukšmo, oro taršos 

mažinimo priemonės. 

PAV programos ir PAV ataskaitos rengimo metu atliekamas visuomenės informavimas, 

visuomenė supažindinama su planuojama ūkine veikla ir jos galimu poveikiu. 

1 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ 

(UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „Benefaktor“ 

Juridinio asmens kodas 305534769 

Adresas – Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas 

Tel.:  8 697 33333 

Faks.  - 

El. p. uab.benefaktor@gmail.com 
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2 POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJAS 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „EKOSTRUKTŪRA“ 

Įmonės kodas 304230247 

Adresas – Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas 47164 

Tel.: +370 607 23980 

El. p. info@ekostruktura.lt 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: 

Nr.VSL-552 (pateikta: ataskaitos 1 Priede). 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, mob. 

+370 676 08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

Biuro adresas korespondencijai: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas. 

3 PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 

Veiklos pavadinimas, administracinė priklausomybė 

Pavadinimas: Naujo smėlio ir žvyro karjero kasimas Kauno r. sav., Batniavos sen., 

Virbaliūnų k.  

Vieta – Kauno rajono savivaldybė, Batniavos seniūnija, Virbaliūnų kaimas. 

 

3 pav. PŪV vieta apie 12 km nuo Kauno miesto ir toliau kaip ~1,2 km nuo Kulautuvos vakarinio pakraščio 

mailto:info@ekostruktura.lt
mailto:o.samuchoviene@ekostruktura.lt
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Veiklos aprašymas 

Planuojama pradėti kasti naują smėlio ir žvyro karjerą Kauno r. sav., Batniavos seniūnijoje, 

Virbaliūnų kaime. Apytiksliai 26,2 ha plote iš viso galėtų būti iškasta apie 7082 tūkst. m3 smėlio ir 

žvyro išteklių, iš kurių 26,0 ha plote 5383 tūkst. m3 smėlio ir 22,3 ha plote 1699 tūkst. m3 žvyro, iš 

kurių 0,3 ha plote 72,0 tūkst. m3 kelio apsaugos zonoje (46 tūkst. m3 smėlio ir 26 tūkst. m3 žvyro). 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos raštu 2020-09-11 Nr. (7)-1.7-5738 

aprobavo ir patvirtino Kauno rajono Virbaliūnų smėlio ir žvyro telkinio detaliai išžvalgytus išteklių 

įrašymą į Lietuvos žemės gelmių registrą (patvirtinimas ir išteklių kiekiai pateikti 2 priede). 

Gavybos darbai truktų apie 25 metus. Veikla apima keletą sklypų, kurie kartu sudaro net 

apie 46 ha, tačiau pati gavyba planuojama tik kiek daugiau nei pusės teritorijos plote, sumažinant 

plotą, kad veikla nepatektų į kultūros paveldo ar „Natura 2000 teritorijas“, kad kuo mažiau pažeisti 

saugomą gamtinę, istorinę ar kultūrinę aplinką. 

Išeksploatuoto karjero dugnas būtų išlygintas, išoriniai šlaitai nulėkštinti ir išeksploatuoto 

karjero vietoje formuojamas vandens telkinys – tvenkinys, kuris būtų pritaikomas vietos 

rekreaciniams poreikiams. Informacija bus tikslinama PAV ataskaitoje. 

Planuojamos teritorijos šiaurės rytinėje dalyje būtų įrengiami mobilūs žaliavos sijojimo ir 

trupinimo įrenginiai, kuriuose būtų vykdomi žaliavos perdirbimo darbai – išgautos žaliavos sijojimas 

ir trupinimas. Perdirbimo darbai vykdomi tik periodiškai, kuomet atsirastų perdirbtos žaliavos 

poreikis objektuose. 

Darbai karjere būtų vykdomi nuo balandžio iki gruodžio (iš viso 9 mėnesiai per metus – apie 

189 darbo dienos), 5 dienas per savaitę viena pamaina, kurios trukmė 8 val., darbo laikas nuo 8 iki 

17 val. Žaliava karjere būtų perdirbama stacionariais įrenginiais, kurie bus varomi elektros energija. 

Karjere dirbsiantys frontaliniai krautuvai ar buldozeriai, bus varomi dyzeliniu kuru, kuris, esant 

reikalui, bus atvežamas į karjero teritoriją specialiu transportu ir supilamas į mechanizmus. Dyzelinio 

kuro atsargos karjero teritorijoje nebus saugomos. Karjere numatomi naudoti mechanizmai: 2 

buldozeriai, 2 ratiniai ekskavatoriai, krautuvas-ekskavatorius, krautuvas, sunkvežimiai. 

Vykdant gavybos darbus smėlio ir žvyro telkinyje gavybos darbų frontui pasiekus 

neeksploatuotą telkinio dalį bus atliekami karjero nuodangos darbai.  

Rekultivacija bus vykdoma pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministerijos 

1996 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 166 ,,Dėl pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas 

rekultivavimo metodikos patvirtinimo” (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-08-25) 

reikalavimus. 

Kapitaliniai karjero įrengimo darbai telkinyje bus pradėti vykdyti nuo pietinės sklypo Nr. 

502 dalies, kuomet bus atidengiami kasybos plotai ir bus eksploatuojama žaliava su karjero 

įrenginiais. Naudingojo sluoksnio gavybos darbus tikslinga vykdyti dvejomis pakopomis, atskirai 

kasant sausą ir apvandenintą (apvandenintas sluoksnis karjere yra nuo - 3,5 m gylio), bei žvyro ir 

smėlio naudingąjį sluoksnį naudojant krautuvą, ekskavatorių, buldozerį, o apvandenintą smėlį ir 

žvyrą su ilgastrėlio ekskavatoriaus arba plaukiojančio greiferio pagalba. Žvyras bus transportuojamas 

savivarčių ar puspriekabių pagalba. 
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„Natura 2000“ reikšmingumo ataskaitoje buvo numatyta, kad siekiant išvengti neigiamo 

poveikio greta PŪV esančiai „Natura 2000“ teritorijai beveik aplink visą karjerą (išskyrus 

įvažiavimą) bus supiltos augalinio sluoksnio ir mineralinės dangos sąvartos – pylimas, kuris bus 

apytiksliai 3 m aukščio ir ~3-5 m pločio. Tačiau PAV rengimo metu, svarstomos alternatyvos, 

skaidyti karjero eksploatavimą etapais (išeksploatuojant vieną plotą, kuris aptveriamas pylimu, 

užbaigus darbus rekultyvuoti tą plotą, pylimą panaikinti, pritaikyti teritoriją rekreacijai ir toliau 

persikelti į kitą plotą, jį vėl apjuosti pylimu). Tokia alternatyva svarstoma siekiant sumažinti 

vizualinį/estetinį poveikį, paskubinti rekultivacinius procesus ir pritaikymą rekreacijai, 

minimizuojant plotą sumažinti galimus poveikius dėl užliejamumo, triukšmo sklidimo, dulkėtumo ir 

pan. 

Nagrinėjamos alternatyvos  

Naudingųjų iškasenų telkinio plotas yra išžvalgytas todėl ši konkreti vieta yra ir pagrindinė 

alternatyva. 

Kaip jau rašyta PŪV aprašyme, „Natura 2000“ reikšmingumo ataskaitoje buvo numatyta, 

kad siekiant išvengti neigiamo poveikio greta PŪV esančiai „Natura 2000“ teritorijai beveik aplink 

visą karjerą (išskyrus įvažiavimą) bus supiltos augalinio sluoksnio ir mineralinės dangos sąvartos – 

pylimas, kuris bus apytiksliai 3 m aukščio ir ~3-5 m pločio. Tačiau PAV rengimo metu, svarstomos 

alternatyvos, skaidyti karjero eksploatavimą etapais (išeksploatuojant vieną plotą, kuris aptveriamas 

pylimu, užbaigus darbus rekultyvuoti tą plotą, pylimą panaikinti, pritaikyti teritoriją rekreacijai ir 

toliau persikelti į kitą plotą, jį vėl apjuosti pylimu). Tokia alternatyva svarstoma siekiant sumažinti 

vizualinį/estetinį poveikį, paskubinti rekultivacinius procesus ir pritaikymą rekreacijai, 

minimizuojant plotą sumažinti galimus poveikius dėl užliejamumo, triukšmo sklidimo, dulkėtumo ir 

pan. 

Atsižvelgiant į tai, kad veikla planuojama naujoje vietoje, ataskaitoje vertinamos dvi 

alternatyvos ir tų alternatyvų variantai: 

I. 0 alternatyva (nieko nedarymo); 

II. Karjero kasimo ir eksploatavimo alternatyva. 

Prie karjero kasimo ir eksploatavimo alternatyvos yra  nagrinėjamos  ir dvi technologinės 

alternatyvos, kad sumažinti galimą poveikį dėl važiuojančio sunkiojo transporto ir siekiant 

palyginti abiejų alternatyvų privalumus ir trūkumus: 

• Žaliavų iš karjero vežimas keliais. Vežimo kelias yra pritaikomas prie esamo kelių 

tinklo arba įrengiant naują kelią per įsigytus sklypus. 

• Žaliavų iš karjero pakrovimas į baržą ir plukdymas Nemuno upe. Konkreti vieta 

nėra parinkta, ji bus siūloma PAV ataskaitoje, atlikus natūrinius biologinės 

įvairovės ir kt. tyrimus. 

• Karjero eksploatavimo skaidymas etapais (išeksploatuojant vieną plotą, kuris 

aptveriamas pylimu, užbaigus darbus rekultivuoti tą plotą, pylimą panaikinti, 

pritaikyti teritoriją rekreacijai ir toliau persikelti į kitą plotą, jį vėl apjuosti pylimu). 
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4 pav. Svarstomos alternatyvos ir tų alternatyvų variantai 

Veiklos vykdymo etapai 

Veikla būtų vykdoma šiais etapais: 

• Poveikio aplinkai vertinimas,  geologiniai tyrimai 2020-2021 m. 

• Techninio projekto parengimas 2021 m. 

• Kasybos leidimo gavimas 2021 m. 

• Eksploatacija 2021-2022 m. 

 

5 pav. PŪV ribos (iš visų apie 46 ha apimančių sklypų, veikla planuojama tik pusėje teritorijos,  siekiant, kad 

veikla nepatektų į kultūros paveldo ar „Natura 2000 teritorijas“ 

0 ALTERNATYVA (nieko 
nedarymo)

Žaliavų iš karjero vežimas esamais keliais. 
Žaliavų iš karjero pakrovimas į baržą 

ir plukdymas Nemuno upe

Karjero eksploatavimo skaidymas etapais 
(pvz. per 5 plotus, išeksploatavus, iškart 

sutvrakant, pritaikant rekreacijai)

Karjero kasimo ir eksploatavimo 
ALTERNATYVA.
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6 pav. Svarstomas žaliavų transportavimo kelias, maps.lt 

 

Planuojama ūkines veiklos (žaliavų/produkcijos) transportavimo kelias (vežimo kelias) 

per Kulautuvą ir Virbaliūnų gyvenvietes yra griežtai draudžiamas. Taip pat nenaudojamas 

Paštuvos kelias. Sunkiasvorių automobilių srautas bus vykdomas per lauko kelius ir privačius žemės 

ūkio sklypus, kuriuose suformuotas kelio servitutas. 

Kaip nurodyta alternatyvose, vežimo kelias yra pritaikomas prie esamo kelių tinklo arba 

įrengiant naują kelią per įsigytus sklypus, kad aplenkti gyvenamas teritorijas, pavyzdžiui kaip pateikta 

6 pav., Error! Reference source not found. 

 

7 pav. Svarstomas žaliavų transportavimo kelias – detalesnis pavaizdavimas sklypų atžvilgiu ant regia.lt 

Eismas per Kulautuvą - DRAUDŽIAMAS 
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4 APLINKOS KOMPONENTAI (OBJEKTAI, TERITORIJOS), KURIUOS 

PLANUOJAMA VEIKLA GALI PAVEIKTI 

Bendroji  dalis 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje PŪV aplinka vertinama remiantis esamais duomenų 

šaltiniais (bendrieji planai, kadastrai, elektroninės duomenų bazės, kt.) ir lauko tyrimais. Lauko 

tyrimai, jei to reikalauja konkretūs aplinkos komponentai, yra atliekami tam tikru laiku ir pagal 

patvirtintas-pripažintas metodikas. Jei lauko tyrimų atlikimas neprivalo būti atliktas specifiniais 

metodais ar laiku, jis atliekamas tyrėjui tinkamu metu. Lauko tyrimai atliekami prieš tai išskyrus 

potencialiai svarbius aplinkos komponentus ortofoto žemėlapiuose ar kituose planuose (jei tai 

įmanoma), natūroje tas vietas apžiūrint detaliau. Visais kitais atvejais tyrimai atliekami maršrutiniu 

metodu, tiriant visas projekto aplinkoje esančias teritorijas. 

Galimi ir daugkartiniai aplinkos natūriniai tyrimai, jei to reikalauja analizės metu ar dėl 

papildomų duomenų  pakitusi situacija. 

Atliekant poveikio aplinkai vertinimą (su poveikio visuomenės sveikatai vertinimu), bus 

nagrinėjamas galimas poveikis: 

• gamtinei aplinkai (fizinei ir gyvajai gamtai), 

• socialinei−ekonominei aplinkai, 

• visuomenės sveikatai. 

Bus įvertintas atliekų susidarymas, potencialios ekstremalios situacijos bei jų valdymas. 

 

Atliekant PAV, bus vertinami galimi reikšmingi poveikiai: 

• tiesioginiai ir netiesioginiai, 

• suminiai, besikaupiantys (kumuliaciniai), 

• teigiami ir neigiami, 

• trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai − statybos ir veiklos naudojimo metu. 

Poveikiai bus įvertinami kiekybiškai (oro kokybei, akustiniam klimatui), mišriu būdu, o 

kurių kiekybiškai įvertinti neįmanoma − kokybiškai. 

Nagrinėjama teritorija − nagrinėjamos teritorijos ribos nustatomos kiekvienam vertinamam 

aplinkos veiksniui, komponentui. 

Atlikus PAV, bus numatytas monitoringo planas. 

 

Bus atliekamas suminio poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimas su 

vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra 

gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijose tiesiogiai besiribojančiose arba esančiose netoli 

planuojamos ūkinės veiklos vietos. 
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1 lentelė. Atliekant vertinimą, bus analizuojamas galimas poveikis gamtinei (gyvajai ir fizinei) 

aplinkai 

aplinkos oro kokybei Vietinės taršos nustatymas (teršalų 

koncentracijos aplinkoje skaičiavimas ir gautų 

rezultatų palyginimas su ribinėmis vertėmis). 

Pagrindiniai teršalai, išsiskiriantys iš 

planuojamos ūkinės veiklos ir turintys lokalų 

poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai yra: 

anglies monoksidas CO; lakieji organiniai 

junginiai LOJ; azoto dioksidas NO2, kietosios 

dalelės – KD10, KD2,5, sieros dioksidas SO2. 

aplinkos triukšmui Aplinkos triukšmo lygio (Ldienos, 

Lvakaro, Lnakties ir Ldvn rodiklių) gyvenamojoje ir 

visuomeninėje aplinkoje modeliavimas. 

vandens kokybei, hidrografiniam 

tinklui 

Galimas poveikis paviršiniams 

vandens telkiniams ir požeminiam vandeniui: 

tarša eksploatacijos metu, tarša avarijų metu. 

Įvertinsime galimą poveikį Nemuno 

hidrauliniam-hidrologiniam režimui  

geologiniams aspektams, 

naudingosioms iškasenoms 

Apibūdinsime geologines sąlygas, 

galimą poveikį naudingųjų iškasenų 

telkiniams. 

dirvožemiui Galimi poveikiai dėl derlingojo 

dirvožemio sluoksnio nuėmimo, dirvožemio 

disagregacijos, dirvos sutankinimas, dirvos 

erozijos, dirvožemio taršos. 

miškų ištekliams Miškai nagrinėjami kaip atskira ūkio 

naudmenų teritorija (miškų nuosavybė, 

priskyrimas grupėms, kertinės miško 

buveinės).  

bioįvairovei Floros ir faunos vertinimas 

saugomoms teritorijoms Poveikiai saugomoms teritorijoms. 

Poveikiai NATURA 2000 teritorijoms ir 

nesaugomoms, tačiau vertingoms teritorijoms, 

kadangi greta esančioje „Natura 2000“ 

teritorijoje saugomos mažosios žuvėdros 

(Sterna albifrons) ir VSST pateikė išvadą 

išvadą 2020-02-24 Nr. (4)-V3-271(7.21), 

kad PAV privalomas (pateikta 1 priede) 

kraštovaizdžiui Poveikiai reljefui, gamtiniam 

karkasui; poveikiai kraštovaizdžio 
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mozaikiškumui, biotopų fragmentacijai, 

estetinei ir vizualinei kraštovaizdžio vertei; 

rekreacijai. 

 

Geologinės sąlygos, naudingosios iškasenos 

Atliktoje Virbaliūnų smėlio ir žvyro telkinio Kauno rajono savivaldybėje Batniavos 

seniūnijos Virbaliūnų kaimo ribose, detalios žvalgybos ataskaitoje (atliko UAB „Žemėtvarkos 

sprendimai“, Totorių g. 3, LT- 44237 Kaunas). 

PAV ataskaitoje bus pateikta išsamesnė informacija. PAV programoje pateikiamos bendros 

detalios žvalgybos ataskaitos išvados: 

• Telkinio naudingą sluoksnį sudaro smėlis, kurio sluoksnio vidutinis storis yra 

20,7 m ir žvyras, kurio sluoksnio vidutinis storis yra 7,6 m. Dangos sluoksnį  

sudaro augalinis sluoksnis (dirvožemis), kurio sluoksnio vidutinis storis yra 

0,1 m.  

• Gruntinis vanduo telkinio naujame plote aptiktas 1,0-3,6 m gylyje nuo žemės 

paviršiaus arba 17,50-18,60 m absoliutiniame aukštyje, vidutinis 17,70 m.  

• Smėlio naudingame sluoksnyje frakcijos >4 mm vidurkinis kiekis yra 2,4 %, 

frakcijos <2 mm kiekis yra 94,3 %, frakcijos <0,063 mm – 8,0 %. Žvyro 

naudingame sluoksnyje frakcijos >4 mm vidurkinis kiekis yra 23,1 %, 

frakcijos <2 mm kiekis yra 64,8 %, frakcijos <0,063 mm – 2,8 %.   

• Neperdirbta naudingoji iškasena yra tinkama kelių statybai bei jų priežiūrai 

pagal LST 1331:2015 lt standarto „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. 

Klasifikacija“ reikalavimus.  

• Virbaliūnų smėlio ir žvyro telkinyje, 26,2 ha plote, apskaičiuota 7082,0 tūkst. 

m3 smėlio ir žvyro išteklių. Dangos kiekis telkinio naujame plote sudaro 26,0 

tūkst. m³.  

• Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos siūloma tvirtinti 

Kauno rajono Virbaliūnų smėlio ir žvyro telkinio, 26,2 ha plote, 

apskaičiuotus detaliai išžvalgytus spėjamai vertingus 7082 tūkst. m3 smėlio 

ir žvyro išteklius, iš kurių 26 ha plote 5383 tūkst. m3 smėlio ir 22,3 ha plote 

1699 tūkst. m3 žvyro, iš kurių 0,3 ha plote 72 tūkst. m3 kelio apsaugos zonoje 

(46 tūkst. m3 smėlio ir 26 tūkst. m3 žvyro).  

Ši ataskaita jau patvirtinta (LGT 2020-09-11 Nr. (7)-1.7-5738 patvirtinimas pridedamas 

programos 2 priede). 

 

Dirvožemis 

Bus vertinamas dirvožemio tipas, jo paplitimas, atsparumas pažeidimui, galima tarša ir kiti 

aspektai. 
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Vanduo (paviršinis vanduo ir požeminis vanduo) 

Veikla planuojam greta Nemuno, taip pat viena iš alternatyvų yra plukdyti smėlį ir žvyrą 

barža, Nemuno upe. Atsižvelgiant į šiuos aspektus planuojama atlikti poveikio Nemuno upės 

hidrauliniam-hidrologiniam režimui modelinius tyrimus, surinkti ir paruošti duomenis, reikalingus 

Nemuno upės  potvynių hidrodinamikos modeliavimui. Paruošti hidrodinamikos skaitmeninį 2D 

modelį ir jame sumodeliuoti Nemuno pavasario potvynių hidrodinamiką esamo upės reljefo 

sąlygomis („0“ variantas) su įvairių tikimybių (nuo 50% iki 0,1%) pavasario potvynių maksimaliais 

vandens debitais ir juos atitinkančiais vandens lygiais.  Tomis pat Nemuno potvynių hidrologinėmis 

sąlygomis sumodeliuoti potvynių hidrodinamiką su projektuojama veikla, nustatyti jos poveikį upės 

hidrauliniam-hidrologiniam režimui. Nustatyti ir įvertinti PŪV poveikį Nemuno potvynių vandens 

lygiams, keliamą riziką Nemuno hidrauliniam-hidrologiniam režimui, esant galimybei nustatyti ir 

įvertinti Nemuno vagos išplovimų riziką ir galimas dugno deformacijas upės ruože ties karjeru. Ši 

metodika dar gali būti tikslinama. Tyrimus atliks hidrologas dr. Arvydas Šikšnys. 

Bus nagrinėjamas hidrografinis tinklas, aprašomas požeminis vanduo vertinamos paviršinio 

vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostos. 

Pagal potvynių žemėlapį planuojamas karjeras patenka į didelės tikimybės (10 proc.) ir 

ekstremalių situacijų (0,1 proc.) potvynio zoną. Tačiau vos 3 km nuo PŪV yra kitas jau 

išeksploatuotas karjeras Kulautuvoje (pritaikytas rekreacijai, rekultivuotas), kuris lygiai taip pat 

patenka į didelės tikimybės (10 proc.) ir ekstremalių potvynio zoną, aplink kurį, net gyvenamieji 

namai gretimai išeksploatuoto karjero (ne pavieniai namai, o kvartalai) patenka į ekstremalių situacijų 

(0,1 proc.) potvynio zoną. 

Užliejamumas yra įprastas reiškinys upių pakrantėse ir istoriškai visuomenė ir aplinka prie 

to prisitaiko. 
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8 pav. Planuojamas karjeras ir aplinkinės teritorijos, šaltinis http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai/ 

 

 

9 pav. Esamas išeksploatuotas karjeras Kulautuvoje http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai/ 
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Žemėnauda, žemėvalda 

Veikla apima keletą sklypų, kurie kartu sudaro net apie 46 ha, tačiau pati gavyba planuojama 

tik kiek daugiau nei pusės teritorijos plote (apie 26,2 ha plote). Ataskaitoje bus nagrinėjama sklypų 

paskirtis, žemės naudmenos, Corine žemės danga, įvertinami galimi žemės naudmenų pokyčiai, 

teritorijų praradimai. 

Rekreacinės teritorijos 

PŪV planuojama apie 12 km nuo Kauno miesto ir apie 1,2 km nuo Kulautuvos miestelio 

vakarinio pakraščio, apie 3 km nuo jau išeksploatuoto karjero Kulautuvoje. Kulautuvoje 1929 m., 

buvo atidaryta sanatorija „Poilsis“. 1933 m. Kulautuvai suteiktas kurortų statusas. Kulautuva nuo 

seno garsėjo pušynais, 1935 m. verslininko R. Polovinsko pastatytas viešbutis su restoranu, lošimo 

kambariais, teniso kortais, žaidimų aikštelėmis ir fontanu tuomet buvo moderniausias Baltijos šalyse. 

Šiuo metu Kulautuvoje veikia Kauno klinikų Kulautuvos reabilitacijos ligoninė. Tai – vienas 

moderniausių centrų Lietuvoje, akredituotas teikti stacionarines ir ambulatorines reabilitacijos 

paslaugas. Kiekvieną vasarą, liepos mėnesį, Kulautuvos miestelis vienam vakarui tampa bardų 

sostine. Nuo 2001 m. pušų apsuptyje rengiamas dainuojamosios poezijos festivalis „Akacijų alėja“ 

kasmet sutraukia tūkstančius žmonių.  

Kulautuva yra kurortinė teritorija, kuriai patrauklumą suteikia ne tik tai, kad ji yra apsupta 

pušynų, tačiau ir vandens telkiniai – Nemunas ir jau išeksploatuotas Kulautuvos karjeras, kuris yra 

itin pamėgta vietos gyventojų ir svečių vieta, kurioje maudomasi, veikia vandens sporto pramogos, 

karjeras pritaikytas poilsiui (įrengtas paplūdimys, aptarnaujantys pastatai, automobilių stovėjimo 

aikštelė ir kiti priklausiniai). Aplink išeksploatuotą karjerą intensyviai kuriasi naujakuriai – sklypai 

aplink karjerą intensyviai užstatomi mažaaukščiais individualiais namais, didelė žemės kaina. 

Taigi, jau išeksploatuotas karjeras yra vienas iš Kulautuvos traukos centrų. 

 

10 pav. Esamas išeksploatuotas Kulautuvos karjeras, pritaikytas rekreacijai. Vaizdas į Nemuno pusę. 

Fotografuota 2020-08-12. 
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11 pav. Esamas išeksploatuotas Kulautuvos karjeras, pritaikytas rekreacijai. Vaizdas į rytus. Fotografuota 2020-

08-12. 

 

Tokiu pačiu principu planuojama ir naujojo karjero Virbaliūnų kaime ateitis. Išeksploatuota 

karjero dalis po kelių metų būtų rekultivuota ir pritaikyta rekreacijai – t.y. susikurtų nauja vandens 

telkinio ir pramogų zona. Likusi karjero dalis būtų eksploatuojama toliau. 

 

12 pav. Esama situacija. Vaizdas į pietryčius (į Kulautuvą). 



Poveikio aplinkai vertinimas 

24 

 

 

 

13 pav. Vizualizacija rekultivavus pirmąjį etapą. Vaizdas į pietryčius (į Kulautuvą) 

 

14 pav. Esama situacija. Vaizdas į pietvakarius. 
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15 pav. Vizualizacija rekultivavus pirmąjį etapą. Vaizdas į pietvakarius. 

 

Kraštovaizdis 

Ataskaitoje bus detaliai nagrinėjamas kraštovaizdis ir galimas vizualinis, struktūrinis, 

estetinis pokyčiai. PAV programoje apžvelgiami tik esminiai kraštovaizdžio aspektai.  

Kraštovaizdžio vertinimas  vadovaujantis: 

• Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, patvirtintu LR aplinkos ministro 

įsakymu 2015 m. spalio 2 d. Nr. D1-703. 

• Kraštovaizdžio planais, schemomis ir kt. Schemos skelbiamos oficialiame Aplinkos 

ministerijos tinklalapyje, kraštovaizdžio rubrikoje: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-

1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis, 2020 m. informacija. 

• Nagrinėjamos vietos fotofiksacija ir kt. informacijai 

Vyraujantis gamtinis pobūdis – upės slėnio sukultūrintas agrarinis miškingas kraštovaizdis:  

pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano „Kraštovaizdžio tvarkymo zonų brėžinį M 

1:200000“, PŪV  planuojamas zonoje, kurioje bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis teritorijoje 

priskiriamas am2S tipui, tai rodo, kad būdingas sukultūrintas agrarinis miškingas kraštovaizdis 

(am), kurio sukultūrinimo pobūdis – konservacinis tausojantis (2), kraštovaizdžio gamtinis pobūdis – 

upės slėnis (S). 
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16 pav. Gamtinis pobūdis pagal „Kraštovaizdžio tvarkymo zonų brėžinį“, ištrauka iš Nacionalinio kraštovaizdžio 

tvarkymo plano. Šaltinis: http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-

krastovaizdis/krastovaizdis/nacionalinis-krastovaizdzio-tvarkymo-planas ir https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/4f18da20734311e5906bc3a96c765ff4  

 

Kraštovaizdis priskiriamas prie vertingų šalyje kraštovaizdžio tipų. Pagal Nacionalinį 

kraštovaizdžio tvarkymo planą kraštovaizdžio vizualinės struktūros erdvinis despektiškumas yra 

V2H2-a. Tai rodo, kad kraštovaizdis yra vidutinės vertikaliosios sąskaidos (kalvotasis bei ryškių 

slėnių kraštovaizdis su trijų lygmenų videotopų kompleksais), erdvinis atvirumas – vyrauja pusiau 

atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Vizualinį dominantiškumą kraštovaizdžio 

erdvinėje struktūroje išreiškia raiškūs vertikalių ir horizontalių dominančių kompleksai, todėl 

Nemuno pakrantės yra vertingos tiek estetiniu, tiek gamtiniu, tiek ir biologiniu aspektu.  

http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis/nacionalinis-krastovaizdzio-tvarkymo-planas
http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis/nacionalinis-krastovaizdzio-tvarkymo-planas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4f18da20734311e5906bc3a96c765ff4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4f18da20734311e5906bc3a96c765ff4
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17 pav. V2H2-a, 3 priedas „Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas M 1:400 000“ pagal Nacionalinį 

kraštovaizdžio tvarkymo planą, parengtą pagal  Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros brėžinį. Šaltinis: 

http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis/nacionalinis-krastovaizdzio-

tvarkymo-planas ir https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4f18da20734311e5906bc3a96c765ff4  

 

Vyraujanti apylinkių kraštovaizdžio tvarkymo kryptis, formavimo strategija – taikomi 

tausojančio bioprodukcinio naudojimo reglamentai pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo 

plano „Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo krypčių brėžinį (M 1:400 000)“. 

 

http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis/nacionalinis-krastovaizdzio-tvarkymo-planas
http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis/nacionalinis-krastovaizdzio-tvarkymo-planas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4f18da20734311e5906bc3a96c765ff4
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18 pav. Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo krypčių brėžinys pagal Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo 

planą. Bokštas patenka į dviejų visai skirtingų strategijų zonas 

 

Gamtinis karkasas 

Veikla patenka į gamtinio karkaso teritoriją, apimančią Nemuno upės slėnį, kurioje 

palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas, todėl karjero rekultivacija, formuojant 

kuo natūralesnį vaizdą, siekiant darnos tarp rekreacijos ir gamtinės aplinkos bus nagrinėjama PAV 

ataskaitoje.  

Nekilnojamosios kultūros vertybės 

Karjero ribos suplanuotos taip, kad karjeras nepatektų į nekilnojamųjų kultūros paveldo 

vertybių teritorijas ar Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre išskirtas oficialias jų apsaugos zonas 

(apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį ar vizualinės apsaugos pozonį). Planuojamai veiklai yra trys 

artimos nekilnojamosios vertybės (Lietuvos sklandytojų slėnis (kodas 12156), Lietuvos sklandytojų 

slėnis II (kodas 35923), Virbaliūnų senovės gyvenvietė (kodas 32596)). Tik viena iš šių vertybių 

Lietuvos sklandytojų slėnis (kodas 12156) apie 300 m ilgyje ribojasi su planuojami karjeru, kitos yra 

už žvyrkelio 7-101 m atstumu. 

Kiekvienos iš šių artimiausių kultūros paveldo vertybių teritorijose yra suformuota po keleta 

privačių sklypų, ir šie sklypai naudojami intensyviam žemės ūkiui (javų, žirnių ir kt. auginimui), t.y. 

teritorijos ariamos, šienaujamos, jose važinėja sunkioji ūkio darbų technika. Kultūros vertybių 
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teritorijoje darbai nebus atliekami, karjero sunkusis transportas nevažinės šalia vertybių esančiu 

žvyrkeliu, kadangi produkcijos vežimo kelias yra numatytas kita trasa. 

Vertybių, atstumų ir kt. detalizavimas 

Artimiausia kultūros paveldo vertybė, su kuria karjeras ribojasi apie 300 m ilgyje – Lietuvos 

sklandytojų slėnis (kodas 12156), Kauno rajono sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k., kurios plotas 

apima  73131 m2. Vertingųjų savybių pobūdis: ustorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

kraštovaizdžio. 

Kita artima vertybė esanti apie ~7 m atstumu nuo planuojamo karjero (t.y. karjeras 

planuojamas už vietinio žvyrkelio, kuris ir skiria vertybę nuo PŪV) – tai Lietuvos sklandytojų slėnis 

II (kodas 35923), Kauno rajono sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k. Plotas 140297 m2. Vertingųjų 

savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą); istorinis (lemiantis reikšmingumą retas); 

kraštovaizdžio.  

Trečia artima vertybė, tai ~101 m atstumu nuo planuojamo karjero esanti Virbaliūnų 

senovės gyvenvietė (kodas 32596),  Kauno rajono sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k. Teritorijos 

plotas: 26351 m2. Vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą). 

Visos kitos vertybės yra nutolusios didesniais ~380-740 m atstumais ir jas nuo PŪV skiria 

arba didžiausia Lietuvos upė Nemunas, arba nedidelis Klevinės upelis, kuris juosiamas gausiai 

medžiais ir kūmais apžėlusio slėnio įteka į Nemuną, todėl vizualiai, tiek fiziškai atriboja esančius 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektus. Šios atokiau esančios vertybės tai: 

• ~380 m nutolusi Kulautuvos senovės gyvenvietė (kodas 16495), Kauno rajono sav., 

Batniavos sen., Virbaliūnų k. Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis:  20539 m2. 

KVR objektas:  53163 m2. Vizualinės apsaugos pozonis:  256300 m2. Vertingųjų 

savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą). 

• ~655 m nutolęs Kulautuvos kapinynas (kodas 30288), Kauno rajono sav., 

Batniavos sen., Virbaliūnų k. Plotas 75600 m2. Vertingųjų savybių pobūdis: 

archeologinis (lemiantis reikšmingumą). 

• ~455 m atstumu kitoje Nemuno pusėje, nei PŪV esantis Altoniškių piliakalnis su 

gyvenviete (kodas 23760). Kauno rajono sav., Zapyškio sen., Altoniškių k. Plotas 

92142 m2. 

• ~500 m atstumu kitoje Nemuno pusėje, nei PŪV esantis Riogliškių kalnas, vad. 

Rioglos kalnu (kodas 5043). Kauno rajono sav., Zapyškio sen., Riogliškių k. Plotas 

16166 m2. Vertingųjų savybių pobūdis: kraštovaizdžio; mitologinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus). 

• ~740 m atstumu kitoje Nemuno pusėje, nei PŪV esantis Riogliškių kapinynas 

(kodas 5997). Kauno rajono sav., Zapyškio sen., Riogliškių k. plotas 11842 m2.  

Vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą) 

Dar tolimesnės vertybės nutolusios nuo PŪV apie 1,6 km ir toliau. 

Artimiausios vertybės, jų apsaugos zonos, pateiktos paveiksluose žemiau, jų trumpas 

aprašymas ir nuotraukos pateiktos 2 lentelėje.  
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19 pav. KPD 1 km spinduliu. Oficialūs Kultūros vertybių registro duomenys 2020 m.  

 

20 pav. Artimiausios kultūros paveldo vertybės ir jose esantys suskirstyti privatūs sklypai. Oficialūs Kultūros 

vertybių registro duomenys 2020 m. 



Poveikio aplinkai vertinimas 

31 

 

 

21 pav. Ištrauka iš kultūros vertybių registro www.kpd.lt (2020 m.). 

 

2 lentelė. Registruotos kultūros vertybės 1 km spinduliu nuo PŪV. 

Atstumas Unikalus kodas, vertybė ir jos apibūdinimas Nuotrauka iš www.kpd.lt 

 

Karjeras ribojasi 

su vertybe apie 

300 m ilgyje 

Lietuvos sklandytojų slėnis (kodas 12156). Kauno 

rajono sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k. Plotas 

73131.00 kv. m 

Vertingųjų savybių pobūdis. Istorinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio. 

 
~7 m 

 

(karjeras 

planuojamas už 

vietinio 

žvyrkelio, kuris ir 

skiria vertybę nuo 

PŪV) 

Lietuvos sklandytojų slėnis II (kodas 35923). 

Kauno rajono sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k. 

Plotas 140297.00 kv. m. 

Vertingųjų savybių pobūdis. Archeologinis 

(lemiantis reikšmingumą);Istorinis (lemiantis 

reikšmingumą retas);Kraštovaizdžio. 

 
~101 m nuo PŪV Virbaliūnų senovės gyvenvietė (kodas 32596).  

Kauno rajono sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k. 

Teritorijos plotas: 26351.00 kv. m. Vertingųjų 

savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis 

reikšmingumą). 

 

http://www.kpd.lt/
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Atstumas Unikalus kodas, vertybė ir jos apibūdinimas Nuotrauka iš www.kpd.lt 

 

~380 m nuo PŪV  Kulautuvos senovės gyvenvietė (kodas 16495). 

Kauno rajono sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k.. 

Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis:  20539.00 

kv. m. KVR objektas:  53163.00 kv. m. Vizualinės 

apsaugos pozonis:  256300.00 kv. m. Vertingųjų 

savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis 

reikšmingumą).  
~655 m nuo PŪV Kulautuvos kapinynas (kodas 30288). Kauno 

rajono sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k..  

Plotas 75600.00 kv. m. 

Vertingųjų savybių pobūdis 

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą). 

 

- 

~455 m nuo PŪV 

 

(kitoje Nemuno 

pusėje, nei PŪV) 

Altoniškių piliakalnis su gyvenviete (kodas 

23760). Kauno rajono sav., Zapyškio sen., 

Altoniškių k. Plotas 92142.00 kv. m 

 
~500 m nuo PŪV 

 

(kitoje Nemuno 

pusėje, nei PŪV) 

Riogliškių kalnas, vad. Rioglos kalnu (kodas 

5043). Kauno rajono sav., Zapyškio sen., 

Riogliškių k. Plotas 16166.00 kv. m 

Vertingųjų savybių pobūdis 

Kraštovaizdžio; Mitologinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus). 

 
~740 m nuo PŪV 

 

(kitoje Nemuno 

pusėje, nei PŪV) 

Riogliškių kapinynas (kodas 5997). Kauno rajono 

sav., Zapyškio sen., Riogliškių k. plotas 11842.00 

kv. m. Vertingųjų savybių pobūdis 

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą) 

 
 

2020-07-02 drono pagalba buvo atlikta fotofiksacija į artimiausius nekilnojamųjų vertybių 

obejktus. Nuotraukos pateiktos žemiau. 

http://www.kpd.lt/
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22 pav. Su PŪV besiribojanti vertybė – Lietuvos sklandytojų slėnio preliminari vieta (kodas 12156) . 

Fotografuota 2020-07-02 
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23 pav. Už žvyrkelio 7-101 m atstumu esančios vertybės (Lietuvos sklandytojų slėnis II (kodas 35923), Virbaliūnų 

senovės gyvenvietė (kodas 32596). Fotografuota 2020-07-02 

 

3 Lentelė. Vertingųjų savybių pobūdis ir planuojamų darbų santykis su objekto vertingosioms 

savybėms 

Objektų vertingosios savybės Planuojamų darbų santykis su objekto vertingosioms 

savybėms 

 

Lietuvos sklandytojų slėnis (kodas 12156): 

• 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai 

– reljefas 

• 1.3.5. takai, keliai ar jų dalys 

- sklandytuvų pakėlimo statusis takas 

• Faktai apie svarbias visuomenės, 

kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, 

įvykius  

 

 

Karjeras ribojasi su vertybe apie 300 m ilgyje, tačiau 

nepažeidžiamos objekto vertingosios savybės – 

nekeičiamas reljefas, takas, faktai ir kitos vertingosios 

savybės. 

 

Sunkusis transportas galintis vežti produkciją (smėlį, 

žvyrą) nevažiuos esamu žvyrkeliu, kertančiu vertybę 

(važiuos į šiaurę, spec. tam numatytu keliu). 

Nepažeidžiamos ir objekto kitos vertingosios savybės. 

Lietuvos sklandytojų slėnis II (kodas 35923): 

 

• 1.1.4. konstrukcijos - sklandytuvų 

saugojimo daržinės vieta; pamatai 

• 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai 

– reljefas 

Karjeras planuojamas ~7 m atstumu, t.y. už vietinio 

žvyrkelio, kuris ir skiria vertybę nuo PŪV), tačiau 

nepažeidžiamos vertingosios savybės – nekeičiamas 

reljefas, takas, faktai, pamatai. Nepažeidžiamos ir objekto 

kitos vertingosios savybės. 
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Objektų vertingosios savybės Planuojamų darbų santykis su objekto vertingosioms 

savybėms 

• 1.3.5. takai, keliai ar jų dalys 

- sklandytuvų pakėlimo nuožulnusis 

takas 

• 5. Faktai apie svarbias visuomenės, 

kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, 

įvykius 

 

Virbaliūnų senovės gyvenvietė (kodas 32596): 

• 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai 

– reljefas, pavieniai archeologiniai 

radiniai ar jų sankaupos, kultūrinis 

sluoksnis 

• 4. Artimiausios supančios aplinkos 

kultūrinio kraštovaizdžio reljefo 

autentiškumas -  objektą supantis 

kraštovaizdis 

 

Karjeras planuojamas už ~101 m, tačiau nepažeidžiamos 

vertingosios savybės –  neliečiamas kultūrinis 

sluoksnis, kraštovaizdį formuoja gyvenvietės vietoje 

esanti žemės ūkio paskirties žemė. Nepažeidžiamos ir 

objekto kitos vertingosios savybės. 

Kulautuvos senovės gyvenvietė (kodas 16495): 

• 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – 

reljefas, kultūrinis sluoksnis 

 

Karjeras planuojamas už ~380 m, tačiau nepažeidžiamos 

vertingosios savybės –  nei reljefas nei kultūrinis 

sluoksnis ir kitos vertingosios savybės. 

Kulautuvos kapinynas (kodas 30288): 

• 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - 

reljefas (Nemuno ir Klevinės slėnis: ilgą 

laiką teritorija buvo ariam: TRP; FF Nr. 

1; 2005 m.); pavieniai archeologiniai 

radiniai ar jų sankaupos 

• kapai su jų įranga ir konstrukcija 

Karjeras planuojamas už ~655 m. Nepažeidžiamos 

vertingosios savybės – nei reljefas, nei radiniai, nei kapai 

ar kitos objekto vertingosios savybės. 

Altoniškių piliakalnis su gyvenviete (kodas 

23760): 

• 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai 

– reljefas 

• 5. faktai apie tautosakos šaltinius, kurie 

susiję su objektu - pasakojimai apie ant 

kalno buvusią deivės Altonos šventyklą 

Karjeras planuojamas už ~455 m, už Nemuno upės. 

Nepažeidžiamos vertingosios savybės - nei reljefas, nei 

faktai ar kitos objekto vertingosios savybės. 

Riogliškių kalnas, vad. Rioglos kalnu (kodas 

5043): 

• 1.3.3. žemės ir jos paviršiaus elementai 

– reljefas 

• 5. faktai apie tautosakos šaltinius, kurie 

susiję su objektu - pasakojimai apie ant 

kalno buvusią deivės Rioglos šventyklą 

 

Karjeras planuojamas už ~500 m, už Nemuno upės. 

Nepažeidžiamos vertingosios savybės – nei reljefas, nei 

faktai ar kitos objekto vertingosios savybės. 

Riogliškių kapinynas (kodas 5997): 

• 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai 

– reljefas 

• kapai 

 

Karjeras planuojamas už ~740 m, už Nemuno upės. 

Nepažeidžiamos vertingosios savybės – nei reljefas, nei 

kapai ar kitos objekto vertingosios savybės. 

 

Kiekvienoje kultūros paveldo vertybių teritorijoje yra suformuoti privatūs žemės sklypai, 

naudojami intensyviam žemės ūkiui, teritorijos ariamos, šienaujamos, arimui, šienavimui, derliaus 

nuėmimui teritorijoje važinėja sunkioji ūkio darbų technika, todėl gruntas yra judinamas, yra 

nereikšmingas vibracijos ir triukšmo poveikis, dulkėtumą kelia šalia esantis žvyrkelis, kuriuo 

važiuoja automobiliai. 
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Įrengus karjerą ir pradėjus veiklą už šių KPD objektų ribos, bus juntamas tokio pat pobūdžio 

poveikis (dulkėtumas, triukšmas, nereikšminga vibracija), tačiau karjero atveju KPD objektų gruntas 

judinamas nebus, todėl vertingosios savybės susijusios šiuo aspektu nebus pažeidžiamos. 

PŪV kultūros paveldo registre (www.kpd.lt) įregistruotų ir kitų vertingųjų savybių nepažeis, 

kultūros vertybių teritorijoje darbai nebus atliekami, karjero sunkusis transportas nevažinės šalai 

vertybių esančiu žvyrkeliu, kadangi produkcijos vežimo kelias yra numatytas kita trasa. Planuojamas 

~3 m aukščio pylimas aplink karjerą bus kaip papildoma apsaugos priemonės apsaugant aplinką nuo 

triukšmo, dulkių. Pylimas su laiku natūraliai apžels būdinga vietovei žoline augalija. 

Kitos vertybės nutolusios ~380-740 m atstumais ir jas nuo PŪV skiria arba didžiausia 

Lietuvos upė Nemunas, arba nedidelis Klevinės upelis, kuris juosiamas gausiai medžiais ir kūmais 

apžėlusio slėnio įteka į Nemuną, todėl vizualiai, tiek fiziškai atriboja esančius nekilnojamojo kultūros 

paveldo objektus, joms neigiamas poveikis nenumatomas. 

Vykdant darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo (Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01) 9 straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant statybos 

ar kitokius darbus bus aptikta archeologinių radinių ar kitų nekilnojamo daikto vertingųjų savybių, 

darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui <...>“. 

 

Biologinė įvairovė 

Dalis planuojamo naujo smėlio ir žvyro karjero sklypo yra „Natura 2000“ teritorijoje – 

Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (kodas LTKAUB001, plotas 3532 ha), 

skirtos mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) apsaugai. Tačiau planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) 

ribos į saugomas teritorijas nepatenka – kasyba planuojama mažesniame plote, nei pagrindinis 

sklypas. 

Artimiausia žinoma mažųjų žuvėdrų kolonija įsikūrusi saloje ties Kulautava maždaug 380 

m atstumu nuo PŪV zonos pietinio krašto. Nors mažosios žuvėdros maitinasi visame Nemuno upės 

ruože ties PŪV teritorija, kitų artimesnių perimviečių nėra. Be to, ši sala ne kasmet būna atvira (2020 

m. buvo apsemta vandens), todėl ir mažosios žuvėdros joje peri ne kiekvienais metais. Askaitoje bus 

detalizuojamas galimas PŪV poveikis mažosioms žuvėdroms ir numatomos neigiamą poveikį 

mažinančios priemonės arba nenustačius grėsmių jos nebus numatomos. Kaip viena iš galimų 

priemonių gali būti siūloma po karjero išeksploatavimo įrengti dirbtines saleles, tinkamas mažosioms 

žuvėdroms ar pan. 

Remiantis saugomų rūšių informacine sistema (SRIS) PŪV sklypuose ir jų gretimybėse 

nebuvo užfiksuoti jokie saugomų rūšių stebėjimo atvejai. PŪV sklypuose ir jų gretimybėje yra 

Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių, tačiau nei viena iš jų nepateks į planuojamos ūkinės 

veiklos ribas, jokia veikla jose nebus vykdoma. 

Biologinės įvairovės vertinimas atliekamas: atsižvelgiant į dabartinį planuojamos teritorijos 

ir jos gretimybių bei toliau esančių teritorijų, kurioms poveikis tikėtinas, naudojimą; remiantis 

publikuota, nepublikuota, bet laisvai prieinama ir oficialiai pasiekiama informacija apie teritorijos ir 

jos gretimybių gamtines vertybes, esamomis biologinės įvairovės duomenų bazėmis (pvz., Lietuvos 

ornitologų draugijos (LOD) šiuo metu rengiamo Perinčių paukščių atlaso medžiaga, SRIS duomenų 

baze ir kt.); galimas poveikis vertinamas atsižvelgiant į esamą gamtosauginę patirtį Lietuvoje ir 

užsienio valstybėse. 
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Tyrimų metodai. Kadangi teritorija nedidelė, biologinė įvairovė čia tiriama ex-situ būdų: 2020 

m. birželio–liepos mėnesiais kiekvieną savaitę buvo lankomasi po 1–2 kartus. Didžiausias dėmesys 

iki šiol skirtas paukščių ir augalų bioįvairovės tyrimams, kartu stebint ir vabzdžius, žinduolius ir jų 

veiklos pėdsakus, roplius ir varliagyvius. Siekiama nustatyti, ar šioje teritorijoje yra retų ir saugomų 

augalų ir gyvūnų.  

Poveikio vertinimui naudojami duomenys apie vietovės biologinę įvairovę bus ne senesni kaip 

5 metų. 

Tyrimų tikslas ir uždaviniai: 

1. surinkti informaciją apie vietovės augaliją, parengti rūšių populiacijų dydžio ar tankumo, 

paplitimo ypatumų apžvalgą; 

2. surinkti informaciją apie vietovės gyvūniją: 

• parengti vietovei būdingų gyvūnų (žinduolių ir paukščių, varliagyvių, roplių, bestuburių) 

rūšių populiacijų dydžio ar tankumo, paplitimo ypatumų apžvalgą; 

• nustatyti gyvūnų susitelkimo, veisimosi, maitinimosi, poilsio, žiemojimo vietas, migracijos 

kelius; 

3. nustatyti ar vietovėje aptinkami augalai ir gyvūnai, saugomi pagal Lietuvos Respublikos 

saugomų gyvūnų, augalų ir grybų įstatymą bei EB direktyvas; 

4. nustatyti vietovėje paplitusias svetimžemes ir invazines augalų ir gyvūnų rūšis. 

5. Surinkti ir įvertinti informaciją apie vietovės ekosistemų teikiamą naudą (paslaugas); 

Augalija 

 

Teritorijoje vyrauja beveik tik atmosferos kritulių dėkinamos sausuminės pievos. Šios pievos 

mažai derlingos, nes čia augantiems augalams trūksta drėgmės ir maisto medžiagų. Sausuminių pievų 

žolynai žemi, išretėję, rūšinė augalų sudėtis gana skurdi. Vyrauja kseromezofitai (tarpinė augalų 

grupė, turinti kserofitams ir mezofitams būdingų požymių), kseromorfinės sandaros ilgomis 

liemeninėmis šaknimis augalai, pasitaiko netgi sukulentų ir vienamečių augalų. 

Žemesnėse vietose yra drėgnesnes augavietes mėgstančių augalų bendrijų.  

Visoje teritorijoje auga pavieniai medžiai ir krūmai. Vyrauja karklai ir gluosniai (Salix sp.), 

dalyje teritorijos auga jaunos pušys (Pinus sylvestris), yra pavienių paprastųjų klevų (Acer 

platanoides), auga pavieniai jauni ąžuoliukai (Quercus robur), sedulos (Cornus sp.), gudobelės 

(Crataegus sp.). 

Iš žolinių augalų gana gausiai auga vaistiniai putokliai (Saponaria officinalis), paprastosios 

bitkrėslės (Tanacetum vulgare), rauktalapės rūgštynės (Rumex crispus), dvimetės nakvišos 

(Oenothera biennis), smulkiažiedės tūbės (Verbascum thapsus), paprastosios raudoklės (Lythrum 

salicaria), aitrieji šilokai (Sedum acre), varpotosios veronikos (Veronica spicata) ir kt. 

Vietomis aptinkams geltonžiedės liucernos (Medicago lupulina), valgomosios rūgštynės 

(Rumex acetosa), paprastosios jonažolės (Hypericum perforatum), dirviniai dobilai (Trifolium 

arvense), paprastosios morkas (Daucus carota) paprastieji debesylai, (Inula britannica), dirvinės 

mėtos (Mentha arvensis), paprastosios vilkakojės (Lycopus europeaeus), čiaudulinės kraujažolės 

(Achillea ptarmica), paprastosios kraujažolės (Achillea millefolium), paprastieji raudonėliai 

(Origanum vulgare), mėlynžiedžiai vikiai (Vicia cracca), laukiniai česnakai (Allium oleraceum), 

šėtruotosios bajorės (Centaurea stoebe), garbiniuotieji dagiai (Carduus crispus), pelkinės 
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vingiorykštės (Filipendula ulmaria), patvorinės vynioklės (Calystegia sepium), paprastosios šilingės 

(Lysimachia vulgaris), paprastoji sukatžolės (Leonurus cardiaca) ir kt. 

Miglinių šeimos (Poaceae) augalų teritorijoje mažai, dažniausios stačiosios dirsės (Bromus 

erectus) ir aviniai eraičinai (Festuca ovina)  

 

Gyvūnija 

 

Vabzdžiai. Aprašomos vietovės pievų augalų žydėjimas nėra ankstyvas, nes storos paklotės 

nedengiamas dirvožemis žiemą esant minusinei temperatūrai giliau įšąla. Vasarą ryškūs augalų žiedų 

vainiklapiai privilioja daugybę įvairių vabzdžių. Atviroje vietoje vabzdžiams privilioti reikšminga ne 

tik balta vainiklapių spalva, bet ir įvairių atspalvių raudona, mėlyna ar geltona spalvos. Net tame 

pačiame augale pasitaiko skirtingų žiedyno ar žiedo dalių spalvų. Tačiau pievose yra ir anemofilinių 

augalų.  

Iš dieninių drugių (Lepidoptera, Rhopalocera) teritorijoje dažniausios Lietuvoje įprastos rūšys: 

raudonbuožis storgalvis (Thymelicus sylvestris), juodabuožis storgalvis (Thymelicus lineola), 

paprastoji garstytė (Leptidea sinapis), aušrelė (Anthocharis cardamines), kopūstinis baltukas (Pieris 

brassicae), ropinis baltukas (Pieris rapae), griežtinis baltukas (Pieris napi), dirvinis gelsvys (Colias 

hyale), citrinukas (Gonopteryx rhamni), dirvinis melsvys (Polyommatus icarus), pietinis melsvys 

(Polyommatus bellargus), gelsvasis perlinukas (Brenthis ino), sidabrinis perlinukas (Issoria 

lathonia), admirolas (Vanessa atalanta), ūsninukas (Vanessa cardui), spungė (Inachis io), 

dilgėlinukas (Aglais urticae), karpytūnė (Polygonia c-album), mažasis dilgėlinukas (Araschnia 

levana), šeirys (Nymphalis antiopa), paprastoji šaškytė (Melitaea athalia), tamsusis satyriukas 

(Coenonympha glycerion), gelsvasis satyriukas (Coenonympha pamphilus).  

Teritorijoje dažni vabalai: boružės (Coccinellidae), auksavabaliai (Cetoniidae), mėšlavabaliai 

(Geotrupidae), grambuoliai (Melolonthidae), grambuoliukai (Rutelidae), ūsuočiai (Cerambycidae), 

straubliukai (Curculionidae), lapgraužiai (Chrysomelidae), blizgiavabaliai, maitvabaliai (Silphidae), 

minkštavabaliai (Cantharidae), jonvabaliai (Lampyridae), trumpasparniai (Staphylinidae), sprakšiai 

(Elateridae), žygiai (Carabidae) ir kt.  

 

Varliagyviai ir ropliai. Teritorija nėra labai tinkama šioms gyvūnų grupėms, iš varliagyvių iki 

šiol pastebėta pievinė varlė (Rana temporaria) ir pilkoji rupūžė (Bufo bufo), iš roplių – vikrusis 

driežas (Lacerta agilis), kuris gana aprašomoje vietovėje gana įprastas. 

 

Paukščiai. Teritorijoje nėra žinoma svarbių paukščių perėjimo ar susitelkimo migracijų metu 

vietų. Čia peri įprastos agrarinio ir atviro kraštovaizdžio paukščių rūšys, o vietose, kur yra medžių – 

ir kelios miško paukščių rūšys. Paukščiai identifikuoti vizualiai arba pagal balsus įvairiu paros metu. 

Pagrindinės teritorijoje perinčios rūšys yra šios: dirvinis vieversys (Alauda arvensis), 

lakštingala (Luscinia luscinia), kiauliukė (Saxicola ruberta), rudoji devynbaslė (Sylvia communis), 

paprastoji medšarkė (Lanius collurio). Taip pat perėjimo metu aptinkamos ir kitos paukščių rūšys: 

pievinis kalviukas (Anthus pratensis), geltonoji kielė (Motacilla flava), juodasis strazdas (Turdus 

merula), sodinė devynbalsė (Sylvia borin), juodgalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla), pilkoji 

pečialinda (Phylloscopus collybita), gegutė (Cuculus canorus). Dešinio Nemuno kranto sąžalynuose 

matytos ežerinės nendrinukės (Acrocephalus schoenobaenus), nendrinės startos (Emberiza 

scoeniclus), tačiau šioje teritorijoje PŪV nenumatyta. 
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Į teritoriją maitintis atsrendančios rūšys: baltasis gandras (Ciconia ciconia), nendrinė lingė 

(Circus aeruginosus), paukšvanagis (Accipiter nisus), paprastasis suopis (Buteo buteo), į Lietuvos 

raudonąją knygą įrašytas kukutis (Upupa epops). Pastarąją rūšį M. Kirstukas PŪV apylinkėse LOD  

vykdomo projekto „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų 

žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ LIFE17 NAT/LT/000545 metu stebėjo ir 2019 m., tačiau tiksli 

perimvietė nebuvo nustatyta. 

 

Žinduoliai. Teritorija nėra tinkama stambesnių žinduolių buveinė, dažniau kai kurie iš jų čia 

atklysta ieškodami maisto. Aptinkamos stirnos (Capreolus capreolus), rudosios lapės (Vulpes vulpes), 

usūriniai šunys (Nyctereutes procyonoides), pilkieji kiškiai (Lepus europaeus). Prie Nemuno rasta 

bebrų (Castor fiber) ir ūdrų (Lutra lutra) veiklos požymių. Teritorijoje nuolat gyvena peliniai 

graužikai: dirvinė pelė (Apodemus agrarius), paprastasis pelėnas (Microtus arvalis), pievinis pelėnas 

(Microtus agrestis). Maitindamiesi užskrenda šikšnosparniai. 

 

Kol kas pagrindinis dėmesys skiriamas biologinės įvairovės tyrimų lauko darbams, išsamūs 

vietovės augalijos ir gyvūnijos aprašymai bus parengti vėliau. Šiuo metu apie į Lietuvos raudonąją 

knygą įrašytų rūšių buveines planuojamo karjero teritorijoje informacijos nėra. 2020 m. vienintelė į 

Raudonąją knygą įrašyta PŪV teritorijoje matyta rūšis yra kukutis, tačiau rūšis greičiausiai peri už 

planuojamo karjero, kuriame tinkamų perėjimo vietų nerasta, ribų. Mažosios žuvėdros PŪV zonoje 

neperi, jos įsikuria Nemuno salose ar smėlėtose pakrantėse. Tačiau ties PŪV teritorija tinkamų 

buveinių nėra. 

 

Saugomos teritorijos  

Su nagrinėjamos veiklos ribomis ribojasi paukščių apsaugai svarbi (PAST) „Natura 2000“ 

teritorija: - Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (LTKAUB001). Teritorija 

užima 3532 ha plotą, priskyrimo „Natura 2000 tinklui“ tikslas: Mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) 

apsaugai. PŪV sklypai persidengia su „Natura 2000“ teritorija 13,627 ha plotu. PŪV teritorija į šią 

sklypų dalį nepatenka, todėl jokia veikla šiose sklypų dalyse yra neplanuojama. PŪV vakarinės ribos 

sutampa su „Natura 2000“ teritorijos riba 0,954 km ilgio atkarpa, tačiau su ja nepersidengia.  

Artimiausios nacionalinės svarbos saugomos teritorijos: 

• Nerėpos entomologinis draustinis, nuo PŪV sklypo ribos nutolęs apie 2,29 km 

pietryčių kryptimi. Steigimo tikslas: išsaugoti kalninių apsiuvų populiaciją ir kitas 

retas vabzdžių rūšis; 

• Liekės kraštovaizdžio draustinis, nuo PŪV sklypo ribos nutolęs 3,42 km šiaurės 

kryptimi. Steigimo tikslas: išsaugoti Liekės upelio erozinio slėnio kraštovaizdį 

Nemuno žemupio ruože; 

• Berūkštinės miško pušies genetinis draustinis nuo PŪV sklypo ribos nutolęs 5,49 km 

pietvakarių kryptimi. Steigimo tikslas: Išsaugoti Berūkštinės miško paprastosios 

pušies (Pinus sylvestris) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos 

sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja 

medžiaga. 
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24 pav. Artimiausios saugomos teritorijos PŪV atžvilgiu (www.vstt.lt kadastro duomenys) 

 

Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės. 

PŪV sklypuose ir jų gretimybėje yra Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių, tačiau 

nei viena iš jų nepateks į planuojamos ūkinės veiklos ribas, jokia veikla jose nebus vykdoma. 

Artimiausios Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės: 

• Pievų buveinė, su PŪV sklypu persidengia 0,23 ha, į planuojamos ūkinės veiklos 

teritoriją nepatenka. Buveinės tipas: 6430 (Eutrofiniai aukštieji žolynai); 

• Pievų buveinė, su PŪV sklypu persidengia 0,08 ha, į planuojamos ūkinės veiklos 

teritoriją nepatenka. Buveinės tipas: 6430 (Eutrofiniai aukštieji žolynai); 

• Pievų buveinė, nuo PŪV sklypo ribos nutolusi apie 0,007 km pietų kryptimi. 

Buveinės tipas: 6430 (Eutrofiniai aukštieji žolynai); 

• Miškų buveinė, nuo PŪV sklypo ribos nutolusi apie 0,25 km rytų kryptimi. Buveinės 

tipas: 9160 (Skroblynai); 

• Miškų buveinė, nuo PŪV sklypo ribos nutolusi apie 0,38 km vakarų kryptimi. 

Buveinės tipas: 9180 (Griovų ir šlaitų miškai). 

http://www.vstt.lt/
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25 pav. Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės (šaltinis: geoportal.lt) 

 

Miškai 

Miškai į PŪV teritoriją nepatenka. Artimiausias Kauno urėdijai, Raudondvario girininkijai 

priklausantis valstybinės reikšmės miškas yra nutolęs apie 280 m atstumu nuo PŪV. 

Artimiausia kertinė miško buveinė Nr. 553801 nutolusi apie 280 m atstumu nuo PŪV. 

Apsauginiai miškai, esantys Nemuno pakrantėje, nutolę apie 130 m atstumu. 
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26 pav. Valstybinės reikšmės miškai (parengta pagal miškų kadastro  duomenis, geoportal.lt) 

 

27 pav. Miškų priskyrimas grupėms (parengta pagal miškų kadastro duomenis, geoportal.lt) 
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Gyvenamoji aplinka 

PŪV yra atokiau nuo gyvenamųjų namų. Pavieniai gyvenamieji namai Gineitų kaime Šlaito 

gatvėje yra susitelkę ant aukšto šlaito, kurį nuo karjero riboja tankiai augantys aukšti šlaito želdiniai 

(medžiai, krūmai) apytiksliai 320 m ir didesniu, pavienis namas Tamaros g. Virbaliūnuose, esantis 

slėnyje, miško pakraštyje nutolęs apie 450 m, o didesnė gyvenamųjų namų koncentracija susitelkusi 

apie 700 m atstumu už tankiai  aukštais medžiais ir krūmais apaugusio Klevinės upelio.  

PŪV planuojama apie 1,2 km nuo Kulautuvos vakarinio pakraščio ir apie 12 km nuo Kauno 

miesto. 

Triukšmas 

Triukšmo vertinimui bus naudojama ir modeliavimas atliekamas licencijuota „CADNA A“ 

paketo programa, skirta pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir 

vietovės triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, meteorologines sąlygas. 

Vertinami veiksniai, nuo kurių priklauso generuojamas triukšmo lygis (transportas, 

stacionarūs triukšmo šaltiniai) ir aplinkos veiksniai, nuo kurių priklauso triukšmo sklidimas aplinkoje 

(reljefas, absorbcinės savybės, pastatai, meteorologinės sąlygos). Atliekami triukšmo lygio 

skaičiavimai, sklaidos modeliavimas. Nustatomas ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT), dBA:  

Ldienos (12val.), Lvakaro (3 val.), Lnakties (9 val.) ir Ldvn.  Viršijus triukšmo ribinį dydį (Ldienos, 

Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis ydis pagal HN 33:2011), triukšmo šaltinio valdytojas privalo 

imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) mažinti. Esant poreikiui bus siūlomos 

priemonės. 

Metodikos: 

• Pramoninis triukšmas vertinamas pagal ISO 9613-2: „Akustika. Atvirame ore 

sklindančio garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo metodika“. 

• Triukšmui nuo transporto naudojama Triukšmo rodiklių įvertinimo metodika pagal 

Prancūzijos nacionalinę skaičiavimo metodiką "NMPB-Routes-96 (SETRA-

CERTU-LCPC-CSTB), nurodytą "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des 

infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6" ir Prancūzijos 

standartą" XPS 31-133. 

Šias metodikas rekomenduoja 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos 

direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo bei Lietuvos higienos norma HN 

33:2011. Triukšmo poveikis vertintas remiantis Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymu 

2004-10-26 Nr. IX–2499 ir vėlesniais pakeitimais (aktuali redakcija nuo 2016-11-01), kuriame 

nurodoma, kad triukšmo ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis, kurį viršijus 

triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) mažinti. 

Taip pat vadovautasi Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos 

ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-166). 

Kurortuose ir kurortinėse teritorijose galimai su PŪV susijęs triukšmas bus vertinamas 

atsižvelgiant į Lietuvos higienos normos HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose 

ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" 10 p. reikalavimus. 
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4 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (lentelė iš HN 33:2011) 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas 

Paros 

laikas* 

Ekvivalentinis 

garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Maksimalus 

garso slėgio 

lygis 

(LAFmax), 

dBA 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 

kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų palatos 

diena 

vakaras 

naktis 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose 

vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

– 45 55 

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo 

diena 

vakaras 

naktis 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

4. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą 

triukšmą 

diena 

vakaras 

naktis 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio 

(Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 

Paros laiko periodai: dienos metas (nuo 7 val. iki 19 val.), nakties metas (nuo 22 val. iki 7 val.), 

vakaro metas (nuo 19 val. iki 22 val.). 

 

Oro kokybė 

PAV Ataskaitoje bus pateikta informacija apie vietovės meteorologines sąlygas (krituliai, 

temperatūra, vyraujantis vėjas), foninės aplinkos oro taršos duomenys.  

Ataskaitoje bus pateikti duomenys apie planuojamus aplinkos oro taršos šaltinius, įvertintas 

galimas PŪV poveikis aplinkos orui:  informacija apie planuojamai žvyro gavybai bei jo produkcijos 

išvežimui numatomus naudoti mechanizmus, kuro rūšis, jo kiekius, atlikti išsiskirsiančių ir aplinkos 

ore pasklisiančių teršiančių medžiagų kiekio skaičiavimai; informacija apie produkcijos gavybos 

plotą, atlikti išsiskirsiančių ir aplinkos ore pasklisiančių teršiančių medžiagų kiekio skaičiavimai; 

informacija apie išgaunamos produkcijos apdirbimui planuojamus naudoti mechanizmus, atlikti 

išsiskirsiančių ir aplinkos ore pasklisiančių teršiančių medžiagų kiekio skaičiavimai; informacija apie 

produkcijos išvežimo kelią, atlikti išsiskirsiančių ir aplinkos ore pasklisiančių teršiančių medžiagų 

kiekio skaičiavimai. Visi aplinkos oro teršalų kiekių skaičiavimai bus atliekamai vadovaujantis 

patvirtintomis, galiojančiomis metodikomis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 gruodžio 

13 d. įsakymu Nr. 395 „Dėl Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo 

patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios 

teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ ir kitais teisės aktais), nesant aktualios metodikos – literatūros 

šaltiniais. 

 

Apskaičiavus numatomą aplinkos oro taršą, bus atliekamas aplinkos oro teršalų sklaidos 

modeliavimas. Teršalų sklaidai įvertinti naudojama ISC-Aermod View programa, rekomenduojama 

ūkio subjektų poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. 

gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200, Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos 
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skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijos, Valstybės žinios, 2008-12-13, Nr. 143-5768). 

Nustatant oro teršalų poveikį vietiniu lygiu, bus apskaičiuotos oro teršalų koncentracijos pažemio 

sluoksnyje (1,6 m aukštyje). Modeliavimas bus atliekamas su fonine tarša, įvertinant foninį aplinkos 

oro užterštumą. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai bus pateikiami lentelių ir 

žemėlapių forma.  

Gautos sumodeliuotos oro teršalų koncentracijos bus palyginamos su didžiausiomis 

leistinomis aplinkos oro teršalų koncentracijomis aplinkos ore (DLK), vadovaujantis dokumentais: 

• Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, 

anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. 

įsakymu Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo" ; 

• Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašas 

ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės aplinkos 

oro užterštumo vertės, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 

30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos 

kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo". 

Bus numatytos prevencinės priemonės oro taršai mažinti. Esant būtinumui, numatomos 

papildomos poveikį aplinkai mažinančios priemonės.   

Planuojamoje ūkinėje veikloje stacionarių kurą deginančių įrenginių nebus, ŠESD dujų 

išmetimo iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių taip pat nebus, planuojamai veiklai nėra taikomi  

su ŠESD dujų emisijomis susijusios valdymo priemonės (Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo 

finansinių instrumentų įstatymas, 2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329), todėl ataskaitoje ŠESD dujų 

susidarymas ir poveikis klimato kaitai nagrinėjamas nebus. 

 

Kvapai 

Kvapas tai organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų 

medžiagų [HN 121:2010]. Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų vertinimo 

kriterijus - europinis kvapo vienetas. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė 

gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OU/m3). 

Europinis kvapo vienetas – kvapiosios medžiagos (kvapiųjų medžiagų) kiekis, kuris 

išgarintas į 1 kubinį metrą neutraliųjų dujų standartinėmis sąlygomis sukelia kvapo vertintojų grupės 

fiziologinį atsaką (aptikimo slenkstis), ekvivalentišką sukeliamam vienos europinės pamatinės kvapo 

masės (EROM), išgarintos į vieną kubinį neutraliųjų dujų metrą standartinėmis sąlygomis. Cheminės 

medžiagos kvapo slenksčio vertė – pati mažiausia cheminės medžiagos koncentracija, kuriai esant 50 

% kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 

13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta 

kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė prilyginama vienam Europos kvapo vienetui 

(1OU/m3). 

Žvyras - natūrali, bekvapė gamtinė žaliava. Kasant bei realizuojant žvyrą nenaudojamos 

jokios medžiagos, galinčios skleisti ar sudaryti intensyvaus kvapo junginius. Todėl ataskaitoje kvapų 

susidarymo prigimtis bei kvapų sklidimą mažinančios priemonės nagrinėjamos nebus. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.378076
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.378076
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.299863
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.299863
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5 PRIEMONĖS NEIGIAMO POVEIKIO SUMAŽINIMUI 

PAV ataskaitoje gali būti siūlomos poveikio aplinkai sumažinimo priemonės, t.y. priemonės, 

kurias taikant galima sumažinti neigiamą planuojamos ūkinės veiklos poveikį ar net visiškai jo 

išvengti. Poveikio sumažinimo ar prevencijos priemonės bus numatytos įvertinus PAV metu nustatytą 

poveikio mastą. 

PAV rengėjai, nustatę PAV metu galimą reikšmingą poveikį aplinkai, numatys priemones, 

kurios bus pakankamai efektyvios ir galės būti įgyvendinamos vykdant veiklą. Už poveikio 

sumažinimo priemonių įgyvendinimą yra atsakingas planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.  

Galimi priemonių parinkimo metodai: 

• Techninis, technologinis – numatomos techninės, technologinės poveikį 

mažinančios priemonės (pvz., pylimai, akustinės sienutės); 

• Analogo – poveikio sumažinimo ar prevencijos priemonės parenkamos remiantis 

informacija, gauta projektuojant ar vykdant tos pačios rūšies ir apimties ūkines 

veiklas; 

• Planavimo – planuojami ūkinės veiklos vykdymo etapai taip, kad poveikis aplinkai 

būtų kuo mažesnis (pvz., statybos metu siūloma sumažinti triukšmo lygį jautriu paros 

laikotarpiu, pvz. vakaro metu); 

• Monitoringo / stebėsenos – priemonės, skirtos sumažinti poveikį, kuris gali būti 

pastebėtas tik pradėjus vykdyti veiklą. 

Poveikio sumažinimo priemonių efektyvumą užtikrins: 

• Pakankamai tiksli ir išsami informacija apie tai, kokia buvo aplinkos būklė iki veiklos 

vykdymo. Taip galima bus tinkamai palyginti ir įvertinti PAV metu numatytą veiklos 

poveikį; 

• Poveikio aplinkai vertinimo proceso metu bus parengtas poveikio sumažinimo 

priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo stebėsenos planas. Pradėjus vykdyti ir 

paaiškėjus, kad tam tikras poveikis buvo nenumatytas arba, kad poveikio mastas ar 

reikšmingumas buvo įvertintas neteisingai, bus koreguojamos jau taikomos arba 

pasiūlomos papildomos poveikio sumažinimo priemonės.  

Planuojamai veiklai gali būti taikytinos priemonės: 

• Triukšmo slopinimui: 

✓ Priemonės, mažinančios triukšmą priėmėjui, pvz. aplinkinių teritorijų 

apsaugai nuo akustinės taršos pylimai / akustinės sienutės, želdinimas; 

✓ Darbo valandų reglamentavimas. 

• Oro taršos sumažinimui: 

✓ Prevencinės priemonės dulkėjimui išvengti pakrovimo, vežimo metu; 

✓ Parenkami optimaliausi transportavimo būdai: autotransportas ir/ar vandens 

transportas. 
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• Priklausomai nuo poveikio aplinkai vertinimo rezultatų, gali būti svarstomos ir kitos 

poveikį aplinkai mažinančios priemonės. 

6 EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

Bus nagrinėjami galimi potvyniai, atliekamas hidrologinis vertinimas. 

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, tam, kad užtikrinti gyventojų saugą ir sveikatą, bus 

rekomenduojama laikytis teisės aktų, reglamentuojančių aplinkosaugą, priešgaisrinę saugą, darbų 

saugą ir visuomenės sveikatą. Visa tai iki minimumo sumažins nelaimingų atsitikimų riziką objekte. 

7 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR KONSULTACIJOS 

Visuomenės informavimas atliekamas vadovaujantis „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu 

Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01). 

Visuomenės informavimas apie PAV programą 

Apie PAV programą PAV dokumentų rengėjas praneša visuomenei visuomenės 

informavimo priemonėse (spaudoje, savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose/internetiniame 

puslapyje), informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą, paskelbia PAV programą PAV rengėjo – UAB 

„Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt. 

Visuomenė gali teikti pasiūlymus PAV programai, o pasiūlymu kopijas turi pateikti 

Aplinkos apsaugos agentūrai, kad Agentūra, prieš tvirtindama programą, turėtų informaciją apie visus 

pateiktus pasiūlymus. 

PAV dokumentų rengėjas, gavęs suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, juos registruoja ir 

kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus 

sugrupuoja pagal temas, juos įvertina, o pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės 

atstovams atsako motyvuotai raštu, kaip atsižvelgta ar neatsižvelgta į pateiktus pasiūlymus. 

Informavimas apie PAV ataskaitą 

Visuomenė bus informuojama apie parengtą PAV ataskaitą, bus rengiamas viešas 

visuomenės supažindinimas su ataskaita, visuomenė galės teikti pasiūlymus. 

Apie parengtą PAV ataskaitą, PAV dokumentų rengėjas praneša visuomenei visuomenės 

informavimo priemonėse (spaudoje, savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose/internetiniame 

puslapyje), informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą, paskelbia PAV rengėjo – UAB „Ekostruktūra“ 

internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, viešina PAV ataskaitą. 

Informavimas apie sprendimo priėmimą 

 Agentūra, priėmusi sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, per 3 

darbo dienas nuo jo priėmimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia sprendimą, PAV 

dokumentus, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai, ir pasiūlymų svarstymo protokolą visuomenei susipažinti. Suinteresuota visuomenė 

susipažinti su sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir su juo susijusia 

informacija gali Agentūros buveinėje Agentūros darbo laiku. 

http://www.ekostruktura.lt/
http://www.ekostruktura.lt/
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8 SIŪLOMAS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS TURINYS 

SANTRAUKA 

1. ĮVADAS 

2. INFORMACIJA APIE PAV PROCESO DALYVIUS (organizatorių (užsakovą), PAV 

dokumentų rengėją ir kt.)  

3. SANTRUMPOS, TERMINAI  

4. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ (administracinė priklausomybė, projekto 

sprendiniai, variantai (alternatyvos), įgyvendinimo etapai) 

5. SU ANALIZUOJAMA VEIKLA SUSIJĘ RENGIAMI AR ĮGYVENDINAMI 

PLANAI AR PROGRAMOS 

6. POVEIKIO  APLINKAI  VERTINIMAS 

6.1. Bendroji dalis 

6.2. Akustinė situacija (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas (karjero naudojimo ir 

statybos metu), siūlomos priemonės, išvados ir rekomendacijos) 

6.3. Oro taršos vertinimas (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas (karjero 

naudojimo ir statybos metu), globalinė, regioninė tarša, išvados) 

6.4. Vibracija 

6.5. Geologinės sąlygos (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, siūlomos 

priemonės, išvados ir rekomendacijos) 

6.6. Naudingosios iškasenos (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, išvados ir 

rekomendacijos) 

6.7. Vanduo, hidrografinis tinklas. Paviršinis vanduo (metodas, esama situacija, poveikio 

vertinimas (karjero naudojimo ir statybos metu), siūlomos priemonės, išvados ir rekomendacijos); 

Požeminis vanduo (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas (karjero naudojimo ir statybos 

metu), siūlomos priemonės, išvados ir rekomendacijos);  

6.8. Dirvožemis (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas (kelio naudojimo ir statybos 

metu), siūlomos priemonės, išvados ir rekomendacijos) 

6.9. Žemės naudojimas. Žemėvalda (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

išvados) 

6.10. Kraštovaizdis (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, siūlomos priemonės, 

išvados ir rekomendacijos) 

6.11. Nekilnojamosios kultūros vertybės (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas, 

išvados ir rekomendacijos) 

6.12. Biologinė įvairovė ir saugomos teritorijos (metodas, esama situacija, poveikio 

vertinimas (karjero naudojimo ir statybos metu), siūlomos priemonės, išvados ir rekomendacijos) 

6.13. Miškai (metodas, esama situacija, poveikio vertinimas (karjero naudojimo ir statybos 

metu), siūlomos priemonės, išvados ir rekomendacijos) 
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7. POVEIKIO  VISUOMENĖS  SVEIKATAI  VERTINIMAS 

7.1. Bendrieji duomenys, planuojamos ūkinės veiklos analizė, regiono vietos analizė 

7.2. Vietovės apsaugos, funkcinės zonos 

7.3. Artimiausia gyvenamoji, visuomeninė aplinka 

7.4. Esamos sveikatos būklės ir visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių analizė 

7.4.1. Populiacijos analizė: gyventojų demografiniai rodikliai, sergamumo rodikliai, rizikos 

grupės populiacijoje 

7.4.2. Sveikatai darančių įtaką veiksnių analizė: esama būklė 

7.5. Poveikio visuomenės sveikatai prognostinis vertinimas 

7.5.1. Sveikatai įtaką darantys veiksniai 

7.5.2. Veiklos poveikis (vertinamas ne tik tiesioginis ir netiesioginis veiklos poveikis 

visuomenės sveikatai, bet ir antrinis, suminis, trumpalaikis, vidutinės trukmės ir ilgalaikis, nuolatinis 

ir laikinas, teigiamas ir neigiamas poveikis) sveikatai įtaką darantiems veiksniams ir sveikatai: 

elgsenos ir gyvensenos veiksniai, fizinės  aplinkos  veiksniai, socialiniai ekonominiai veiksniai, 

profesinės  rizikos  veiksniai, psichologiniai  veiksniai 

7.5.3. Veiklos galimas poveikis visuomenės (rizikos) grupėms 

7.5.4. Reikšmingiausių veiksnių poveikio ypatybių vertinimas 

7.5.5. Integruotas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, alternatyvų palyginimas 

9. DĖL  TARPVALSTYBINIO  POVEIKIO 

10. EKSTREMALIOS  SITUACIJOS 

11. ATLIEKOS  IR  REKULTIVACIJA 

12. POVEIKIO  MAŽINIMO  PRIEMONIŲ  SUVESTINĖ 

13. MONITORINGO  PLANAS 

14. VISUOMENĖS  INFORMAVIMAS  IR  KONSULTACIJOS 

15. GALIMI  NETIKSLUMAI.  PROBLEMŲ  APRŠYMAS 

16. DARBO  GRUPĖS  IŠVADOS 

17. LITERATŪROS  SĄRAŠAS 

18. PRIEDAI 
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9 LITERATŪROS SĄRAŠAS (TEISĖS AKTAI, DUOMBAZĖS) 

1. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, 1996 m. rugpjūčio 15d. 

Nr.1-1495 ir vėlesniais pakeitimais (Aktuali redakcija nuo 2017-11-01). 
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3. Aplinkos ministerijos portalas https://sris.am.lt/portal/startPageForm.action. 

4. Aplinkos ministerijos portalas: https://epaslaugos.am.lt/. 

5. Saugomų teritorijų duomenų bazė: https://stk.am.lt/portal/. 

6. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kultūros vertybių registro duomenų 

bazė. Prieiga prie interneto: http://www.kpd.lt/. 

7. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-

06-13 įsakymu Nr. V–604), pakeista 2018 m. 

8. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nuo 2020-01-01 (2019 m. birželio 6 d. Nr. 

XIII-2166) 

9. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos 

aprašas (patvirtintu LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98 įsakymu, suvestinė 

redakcija nuo 2019-12-18). 

10. Saugomų teritorijų įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01). 

11. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01). 

12. Kt. 

10 PRIEDAI 

1. „Natura 2000“ reikšmingumo išvada 

2. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl išteklių aprobuotų Virbaliūnų 

smėlio ir žvyro telkinio detaliai išžvalgytų išteklių įrašymo į Žemės gelmių registrą 

3. Virbaliūnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių apskaičiavimo planas m 1:2000 

4. Įmonės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo licencijos kopija, rengėjų 

kvalifikacijos dokumentų kopijos 

5. Programos derinimas 

 

 

https://www.geoportal.lt/map/
https://sris.am.lt/portal/startPageForm.action
https://epaslaugos.am.lt/
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DĖL VIRBALIŪNŲ TELKINIO IŠTEKLIŲ APROBAVIMO  

 

                      Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), išnagrinėjusi 

Jūsų pateiktą Kauno rajono Virbaliūnų smėlio ir žvyro telkinio detalios žvalgybos ataskaitą, 

vadovaudamasi Išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių aprobavimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2010-07-14 įsakymu Nr. 1-146, 25 punktu, priėmė sprendimą 

aprobuoti papildomai išžvalgytus smėlio ir žvyro išteklius pagal ataskaitoje pateiktus duomenis.  

          PRIDEDAMA. Tarnybos direktoriaus 2020-09-11  įsakymo Nr. 1-329 dėl Kauno rajono 

Virbaliūnų telkinio detaliai išžvalgytų smėlio ir žvyro išteklių aprobavimo ir įrašymo Žemės gelmių 

registro Žemės gelmių išteklių dalyje kopija, 1 lapas. 

 

 

  

 

 

 

Direktorius  Giedrius Giparas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroninio dokumento nuorašas



 
 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KAUNO RAJONO VIRBALIŪNŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO DETALIAI 

IŠŽVALGYTŲ IŠTEKLIŲ APROBAVIMO IR ĮRAŠYMO ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRO 

ŽEMĖS GELMIŲ  IŠTEKLIŲ DALYJE 
 

 

2020 m. rugsėjo     d. Nr. 1- 

Vilnius 

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų 9.1.2, 

9.2.3, 9.3.1 ir 16.4 punktais bei Išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių aprobavimo tvarkos 

aprašo 25 punktu ir atsižvelgdamas į Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyriaus 2020-09-10 

išvadą, teikiamą išnagrinėjus UAB „Žemėtvarkos sprendimai“ pateiktus Kauno rajono Virbaliūnų 

smėlio ir žvyro telkinio detalios žvalgybos ataskaitos duomenis ir dokumentus: 

 1. A p r o b u o j u  pagal 2020 m. vasario 9 d. būklę Kauno rajono Virbaliūnų smėlio ir žvyro 

telkinio detaliai išžvalgytus spėjamai vertingus išteklius (bendrame 26,2 ha plote, identifikavimo 

kodas 331):  

Smėlio 26,0 ha plote – 5383 tūkst. kub. m 

Žvyro 22,3 ha plote – 1699 tūkst. kub. m  

Iš jų kelio apsaugos zonoje: 

Smėlio 0,3 ha plote – 46 tūkst. kub. m 

Žvyro 0,3 ha plote – 26 tūkst. kub. m  

 

 

 Smėlis ir žvyras ištirtas kaip žaliava gaminti automobilių kelių gruntams, atitinkantiems 

standarto LST 1331:2015 lt (Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija) reikalavimus. 

 

 2. P a v e d u  Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyriui įrašyti Žemės gelmių registro 

Žemės gelmių išteklių dalyje aprobuotus Virbaliūnų smėlio ir žvyro telkinio detaliai išžvalgytus 

išteklius. 

 

 

Direktorius  Giedrius Giparas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė V. Januška 
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3 PRIEDAS. 

Virbaliūnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių apskaičiavimo planas m 1:2000 



Bloko pavadinimas Plotas, m² Sluoksnio
storis, m Kiekis, m³

Smėlio išteklių
apskaičiavimo
kontūras

261672 19,87 5191,0

Žvyro išteklių
apskaičiavimo
kontūras

261672 6,49 1699,0
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28

10.5

Gręžinio numeris, 2020 m. gręžiniai
Gręžinių žiočių altitudė (m)

Dangos sl. storis (m)
Smėlio sl. storis (m)
Žvyro sl. storis (m)

Detaliai išžvalgytų išteklių apskaičiavimo kontūras

Žemės sklypo riba

I' Geologinio-litologinio pjūvio linijaI

Koordinačių sistema - LKS94

Išteklių apskaičiavimo planas M 1:2000

VIRBALIŪNŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINYS
Kauno r. sav., Batniavos sen.

Direktorius 2020 08 05

Rengėjas P. Paplauskas 2020 08 05

Aukščių sistema - LAS07

Brėž. 3

 Naujo ploto detalios žvalgybos ataskaitaP. Paplauskas

Užsakovas: UAB "Benefaktor"
Kauno m. sav., Aukštutinių Kaniūkų g. 58

IŠTEKLIŲ APSKAIČIAVIMO SUVESTINĖ LENTELĖ

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Smėlio paplitimo plotas

Žvyro paplitimo plotas

Dujotiekio apsaugos zona

0.1
2.7
-

Gr.
20.80

8

(3.8)23.5Smėlio sl. storis, su priemolio intarpu (3.8) (m)

Saugomos teritorijos (Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų)

Kultūros paveldo teritorija (Lietuvos sklandytojų slėnis)

I'

I

II

II'

III

III'

IV

IV'

Molio paplitimo plotas
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4 PRIEDAS. 

Įmonės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo licencijos kopija, rengėjų 

kvalifikacijos dokumentų kopijos 





 

 

 

 

 

 

 

 

5 PRIEDAS. 

Programos derinimas 
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UAB „Ekostruktūra“ 

info@ekostruktura.lt 

 2020-09-  Nr. (2-11 14.3.2 E)2- 

Į 2020-09-15  Nr. 20-168 

 

 

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMOS 

 

Informuojame, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Kauno departamentas susipažino su 2020-09-15 gautu Jūsų raštu Nr. 20-168 „Dėl PAV 

programos“ bei parengta Naujo smėlio ir žvyro karjero kasimas Kauno r. sav., Batniavos sen., 

Virbaliūnų k. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa (toliau – PAV programa).  

Teikiame pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) PAV programos: 

1. Programoje numatyti, jog kurortuose ir kurortinėse teritorijose galimai su PŪV susijęs 

triukšmas bus vertinamas atsižvelgiant į Lietuvos higienos normos HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" 10 p. reikalavimus. 

2. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2017-10-31 d. įsakymu Nr. D1-

885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(toliau – Tvarkos aprašas) 8.8 punktu prašome į PAV programą įtraukti suminio poveikio aplinkai ir 

visuomenės sveikatai vertinimą su vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus 

patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijose tiesiogiai 

besiribojančiose arba esančiose netoli planuojamos ūkinės veiklos vietos. 

3. Vadovaudamiesi Tvarkos aprašo 7 punktu prašome PAV programos 8 skyriuje „Siūlomas 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos turinys“ 7.5.2. punktą papildyti nurodant, jog bus vertinamas 

ne tik tiesioginis ir netiesioginis veiklos poveikis visuomenės sveikatai, bet ir antrinis, suminis, 

trumpalaikis, vidutinės trukmės ir ilgalaikis, nuolatinis ir laikinas, teigiamas ir neigiamas poveikis. 

 

 

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, 

laikinai vykdanti Kauno departamento direktoriaus funkcijas                                        Asta Liubinaitė 

 

 

 

 

 

K. Klepeckienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt 

I. Drukteinienė, tel. (8 37) 33 16 82, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt 

I. Jakštytė, tel. (8 37) 33 16 82, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas
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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMOS 

  

 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos 

rengėją – UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980. 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Benefaktor“, juridinio asmens kodas 

305534769, Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas, tel. 8 697 33333. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Naujo smėlio ir žvyro karjero kasimas Kauno r. 

sav., Batniavos sen., Virbaliūnų k. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kauno rajono savivaldybė, Batniavos seniūnija, 

Virbaliūnų kaimas. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos vertinimas – veikla 

apima keletą sklypų, kurie kartu sudaro net apie 46 ha, tačiau pati gavyba planuojama tik kiek daugiau 

nei pusės teritorijos plote (apie 26,2 ha plote). Apytiksliai 26,2 ha plote iš viso galėtų būti iškasta apie 

7082 tūkst. m3 smėlio ir žvyro išteklių, iš kurių 26,0 ha plote 5383 tūkst. m3 smėlio ir 22,3 ha plote 

1699 tūkst. m3 žvyro, iš kurių 0,3 ha plote 72,0 tūkst. m3 kelio apsaugos zonoje (46 tūkst. m3 smėlio 

ir 26 tūkst. m3 žvyro). Gavybos darbai truktų apie 25 metus. Darbai karjere būtų vykdomi nuo 

balandžio iki gruodžio (iš viso 9 mėnesiai per metus – apie 189 darbo dienos), 5 dienas per savaitę 

viena pamaina, kurios trukmė 8 val., darbo laikas nuo 8 iki 17 val.  

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) planuojama apie 12 km nuo Kauno miesto ir toliau 

kaip ~1,2 km nuo Kulautuvos miestelio vakarinio pakraščio. Pavieniai gyvenamieji namai Gineitų 

kaime Šlaito gatvėje yra susitelkę ant aukšto šlaito, kurį nuo karjero riboja tankiai augantys aukšti 

šlaito želdiniai (medžiai, krūmai) apytiksliai 320 m ir didesniu, pavienis namas Tamaros g. 

Virbaliūnuose, esantis slėnyje, miško pakraštyje nutolęs apie 450 m, o didesnė gyvenamųjų namų 

koncentracija susitelkusi apie 700 m atstumu už tankiai aukštais medžiais ir krūmais apaugusio 

Klevinės upelio.  

PŪV poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatoma įvertinti PŪV keliamą oro taršą, 

triukšmą. Kurortuose ir kurortinėse teritorijose galimai su PŪV susijęs triukšmas bus vertinamas 

atsižvelgiant į Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose 

ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 10 p. reikalavimus. Numatytos prevencinės 

Elektroninio dokumento nuorašas
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priemonės oro taršos mažinimui, esant poreikiui bus siūlomos triukšmo mažinimo priemonės. Kasant 

bei realizuojant žvyrą nenaudojamos jokios medžiagos, galinčios skleisti ar sudaryti intensyvaus 

kvapo junginius. Todėl ataskaitoje kvapų susidarymo prigimtis bei kvapų sklidimą mažinančios 

priemonės nagrinėjamos nebus. Ataskaitoje bus pateiktas suminio poveikio aplinkai ir visuomenės 

sveikatai vertinimas su vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta 

ūkinės veiklos plėtra gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijose tiesiogiai besiribojančiose arba 

esančiose netoli planuojamos ūkinės veiklos vietos. Ataskaitoje bus vertinamas ne tik tiesioginis ir 

netiesioginis veiklos poveikis visuomenės sveikatai, bet ir antrinis, suminis, trumpalaikis, vidutinės 

trukmės ir ilgalaikis, nuolatinis ir laikinas, teigiamas ir neigiamas poveikis.  

Vertinimo išvada – Naujo smėlio ir žvyro karjero kasimo Kauno r. sav., Batniavos sen., 

Virbaliūnų k. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programai pritariame. 

 

 

 

 

 

 

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja,  

laikinai vykdanti Kauno departamento direktoriaus funkcijas                                     Asta Liubinaitė                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Klepeckienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt 

I. Drukteinienė, tel. (8 37) 33 16 82, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt 
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ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Dėl PAV programos
Jurgita Zickeviciute <jurgita.zickeviciute@vpgt.lt> 2020 m. rugsėjo 16 d. 13:17
Kam: info@ekostruktura.lt, o.samuchoviene@ekostruktura.lt

Laba diena,

PAGD prie VRM Kauno apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje 2020-09-16 gauta Poveikio aplinkai vertinimo
(PAV) programa Naujo smėlio ir žvyro karjero kasimas Kauno r. sav., Batniavos sen., Virbaliūnų
k. reg. Nr. 3-2-1424.

-- 
Pagarbiai
 
Jurgita Stefanija Žičkevičiūtė
Civilinės saugos skyriaus vyriausioji specialistė
 

PAGD prie VRM Kauno PGV
Savanorių pr. 235, Kaunas
Tel. (8 37) 20 94 27
Faks. (8 37) 37 23 39
El. p. jurgita.zickeviciute@vpgt.lt
www.kaunopriesgaisrine.lt

 
Norite į mobilųjį telefoną gauti pranešimą apie gresiantį pavojų?
Apsilankykite interneto svetainėje gpis.vpgt.lt

 

https://www.google.com/maps/search/Savanori%C5%B3+pr.+235,+Kaunas?entry=gmail&source=g
mailto:jurgita.zickeviciute@vpgt.lt
http://www.kaunopriesgaisrine.lt/
http://gpis.vpgt.lt/
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