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Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „GIK projektai“
El. p. s.puzaite@gikprojektai.lt

Į 2021-01-12
Į

Nr. 4-21

UAB „Karjeras“
El. p. arunas.lukosius@gmail.com
Adresatams pagal sąrašą
ATRANKOS IŠVADA DĖL KAUNO RAJONO ŽVIRGŽDĖS K. KVESŲ SMĖLIO IR
ŽVYRO TELKINIO NAUJO PLOTO NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
2021-01-

Nr. (30.2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).
UAB „Karjeras“, Žemalės g. 9, LT-48279 Kaunas, tel. +370 657 70599, el. paštas:
arunas.lukosius@gmail.com.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).
UAB „GIK projektai“, Konstitucijos pr. 23, LT-08105, Vilnius, tel. +370 662 38817, el.
paštas: s.puzaite@gikprojektai.lt.
3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).
Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 2.4. punktu: „kitų
naudingųjų iškasenų gavyba (kai kasybos sklypas – mažesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha)“
ir 2 priedo 14 punktu: „į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti
vertinamas, rūšių sąrašą ar į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl
poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar
išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos
modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų
technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą
poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus“.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma Kauno r. sav., Batniavos sen.,
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Žvirgždės kaimo teritorijoje. Bendras numatomas teritorijos plotas yra 5,37 ha (kasybos darbai bus
vykdami visame PŪV teritorijos plote). Numatoma teritorija betarpiškai susijungia su Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019-12-20 leidimu Nr. KN-19-55p UAB „Karjeras“
skirto kasybos sklypo dalimi (1,82 ha). Bendras planuojamos naudoti telkinio dalies ir
eksploatuojamo karjero plotas sudarys 7,19 ha.
PŪV teritorija patenka į fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus:
kad. Nr. 5207/0003:753 (0,9385 ha), kad. Nr. 5207/0003:129 (1,0027 ha), kad. Nr. 5207/0003:40
(0,4407 ha), kad. Nr. 5207/0003:104 (1,6750 ha) ir kad. Nr. 5207/0003:813 (1,3480 ha) bei apima
valstybinėje žemėje esančią 4 m pločio bendro naudojimo kelių atkarpas, įsiterpusias tarp žemės
sklypų (apie 0,09 ha).
Žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti
žemės ūkio paskirties sklypai. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis į kitos paskirties žemę
(naudingųjų iškasenų teritorijos) smėlio ir žvyro telkinio išteklių gavybai atviru kasiniu (karjeru),
atsižvelgiant į vietos gyventojų, gretimų žemės sklypų savininkų ir naudotojų interesus, bus
keičiama žemės gelmių naudojimo planu (specialiuoju teritorijų planavimo dokumentų). Išteklių
gavyba po bendro naudojimo keliais galima, gavus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos sutikimą bei užtikrinus susisiekimą su aplinkiniais žemė sklypais.
Pagal Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano 1-ojo keitimo, patvirtinto Kauno rajono
savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo patvirtinimo“, žemės naudojimo ir apsaugos
reglamentų brėžinį, PŪV teritorija patenka į žemės ūkio teritorijų zoną (Z.1), kurioje galima kitos
paskirties žemė (naudingųjų iškasenų teritorijos). Žemės sklypai, į kuriuos patenka PŪV teritorija
yra žemės ūkio paskirties, todėl pagal bendrojo plano sprendinius, pagrindinė tikslinė žemės
naudojimo paskirtis gali būti keičiama iš žemės ūkio paskirties žemės į kitą (naudingųjų iškasenų
teritorijos).
PŪV žemės sklypuose kad. Nr. 5207/0003:104 ir 5207/0003:813 yra įrengta 10 kV elektros
oro linija, kurią numatyta iškelti už planuojamų kasybos darbų ploto pagal parengtą Kilnojamųjų
elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą. PŪV teritorija ribojasi (šiauriniu
pakraščiu) su 6 m pločio bendro naudojimo keliu, o iš kitų pusių - su žemės ūkio paskirties žemės
sklypais bei su PŪV organizatoriaus naudojama Kvesų telkinio dalimi (žemės sklypas kad. Nr.
5207/0003:306), kuriam yra parengtas ir patvirtintas žemės gelmių naudojimo planas (TPD Nr. SVT-52-18-62). Rengiant žemės gelmių naudojimo planą PŪV teritorijai, kasybos ir rekultivavimo
sprendiniai, siekiant racionalaus išteklių naudojimo bei laiku pažeistų kasybos darbais teritorijų
rekultivavimo, bus iš naujo suprojektuoti ir esamam karjerui.
Artimiausia PŪV vietos atžvilgiu gyvenamoji teritorija yra nutolusi 52 m atstumu, kitos
gyvenamosios sodybos yra nutolusios daugiau kaip 58 m. Remiantis VĮ „Registrų centras“
duomenimis, Teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) duomenų baze PŪV teritorijai
artimoje aplinkoje nėra suplanuotų naujų gyvenamųjų, visuomeninių ar rekreacinių teritorijų.
Artimiausias visuomeninės paskirties pastatas yra Bubių kaime ir yra nutolęs daugiau kaip 2,7 km.
Artimiausi kurortinės teritorijos statusą turintys miesteliai – Kulautuva, Kačerginė ir Zapyškis yra
išsidėstę atitinkamai už 6,5 km, 9,5 km ir 9,7 km. Tuo tarpu artimiausia rekreacinio ir turistinio
potencialo teritorija yra Nemuno upės slėnyje (nuo nagrinėjamos vietovės nutolusi apie 3,5 km).
Komercinės, pramonės ir sandėliavimo paskirties objektų teritorijos nuo PŪV vietos nutolusios 2,3
km atstumu (esančios Padauguvos ir Bubių kaimuose).
Vadovaujantis Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) duomenimis,
artimiausias PŪV teritorijai geotopas – didkalvė Žebiškių k., nuo numatomo eksploatuoti ploto yra
nutolusi per 1,7 km rytų kryptimi. Tuo tarpu artimiausi geologinius procesai ir reiškiniai PŪV
vietovės atžvilgiu yra nutolę per 16 km.
Pagal Saugomų teritorijų kadastro duomenimis, planuojama teritorija nepatenka ir nesiriboja
su saugomomis ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis. Artimiausios PŪV
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vietovei Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos – Pakarklės miškas (LTKAU0026) –
buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) bei Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir
Smalininkų (LTKAUB001) – paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) esančios atitinkamai už
2,1 km ir 3,8 km vakarų – pietvakarių kryptimis nuo PŪV teritorijos.
PŪV plote ir aplink jį nėra aptikta jokių Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių.
Artimiausia tokia buveinė (žolių turtingi eglynai (9050)) nuo numatomo smėlio ir žvyro telkinio yra
nutolusi 1,5 km pietvakarių kryptimi. Pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenis
(2020-09-08 išrašu Nr. SRIS-2020-14361007), nagrinėjamoje teritorijoje nėra fiksuota jokių
saugomų augalų ir gyvūnų rūšių buvimo faktų.
Vadovaujantis kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapiu PŪV teritorija patenka į
kraštovaizdį V1H3-d, kur nežymi vertikalioji sąskaida – banguotas, lėkštų šlaitų slėnių
kraštovaizdis su dviejų lygmenų videotopais (V0), vyrauja atviros, visiškai apžvelgiamos erdvės
(H3), kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje nėra išreikštų vertikalių ir horizontalių dominančių (d).
Remiantis kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo brėžinių numatoma teritorija nepatenka į
ypač saugomos šalies vizualinės estetinio potencialo arealus ir vietoves, kuriose būtina taikyti
griežčiausius vizualinės apsaugos reikalavimus. Be to, baigus telkinio eksploataciją ir įgyvendinus
telkinio rekultivavimo sąlygas, vietovė integruosis į esamą kraštovaizdį. Pagal Kauno rajono
savivaldybės bendrojo plano 1-ojo keitimo plano Gamtinio karkaso brėžinį, planuojama teritorija
nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją.
Pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) duomenis, PŪV
teritorijos atžvilgiu artimiausią hidrografinį tinklą sudaro Žvirgždės (un. kodas 10011752) bei
Karklės (un. kodas 10011750) upeliai , kurie nuo numatomos kasybos vietos yra nutolę atitinkamai
0,15 ir 0,6 km vakarų ir rytų kryptimis. Numatomas eksploatuoti žvyro ir smėlio telkinio naujas
plotas nepatenka į šių upių pakrančių apsaugos juostas ar zonas. Nedidelė PŪV ploto dalis patenka į
į jau išeksploatuoto ir rekultivuoto karjero pakrantės apsaugos zoną, tačiau vadovaujantis Lietuvos
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis kasybos darbai šioje zonoje
nėra draudžiami.
Nagrinėjama teritorija nepatenka į potvynių grėsmės ir rizikos teritorijas, karstinį regioną ar
požeminio vandens vandenvietes ir jų sanitarines apsaugos zonas (artimiausia geriamojo vandens
Padauguvos vandenvietė yra nutolusi apie 2,5 km atstumu šiaurės – šiaurės rytų kryptimi).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros paveldo departamento kultūros vertybių
registro duomenimis artimiausias saugomas kultūros paveldo objektas – Antalkių kapinynas (un.
kodas 5076) nuo planuojamos teritorijos ribos nutolęs 20 m šiaurės kryptimi. Kiek toliau (apie 0,2
km PŪV teritorijos atžvilgiu) yra nutolusi Žvirgždės dvarvietė (un. kodas 30287). Dėl artimiausio
kultūros paveldo objekto – Antalkių kapinyno (un. kodas 5076), raštu buvo kreiptasi į Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrių dėl įvertinimo ar PŪV teritorijoje
reikalinga atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus. Minėtas skyrius 2020-09-08 raštu Nr.
(1.29-K)2K-1360 pasisakė: „Kadangi teritorija, kur planuojama vykdyti naudingųjų iškasenų
eksploataciją, nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar apsaugos zonas, o aplink ją jau yra
vykdoma panaši veikla, ir darbų metu nebuvo aptikta archeologinių radinių, žemės sklypuose
Kauno r. sav., Batniavos sen., Žvirgždės k., (kad. Nr. 5207:3:382; Nr. 5207/3:351; Nr. 5207/3:753;
Nr. 5207/3:129) atlikinėti archeologinių tyrimų nereikia.
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
PŪV smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų detaliai išžvalgyti ištekliai apskaičiuoti 2020 m.
gegužės 25 d. būklei bendrame 6,20 ha plote ir aprobuoti 2020 m. liepos 16 d. Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-266. Detaliai išžvalgyti spėjamai
vertingi žvyro ištekliai 5,39 ha plote sudaro apie 415 tūkst. m³, smėlio ištekliai 5,09 ha plote – 335
tūkst. m³. Natūrali telkinio naudingoji iškasena tenkina LST 1331:2015 lt standarto reikalavimus ir
yra tinkama automobilių kelių dangoms įrengti ir remontuoti.
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Iš eksploatuojamos karjero dalies jau yra iškasta apie 30 proc. išgaunamųjų išteklių. Prieš
pradedant vykdyti parengiamuosius naujojo ploto kasybos darbus, bus išgauta apie 60-70 proc.
esamo karjero išgaunamųjų išteklių. Kasybos darbai (naujai patvirtinus Kauno rajono Kvesų
telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planą, t. y. išplėtus karjerą), atsižvelgiant į
geologinę situaciją bei darbų saugą, pirmiausiai bus vykdomi naujuose plotuose. Likę esamo karjero
ištekliai bus iškasti baigiant eksploatuoti telkinio dalį (t. y. esamo karjero teritorijoje numatomi
baigiamieji kasybos darbai).
Kasybos darbai, priklausomai nuo smėlio ir žvyro poreikio, bus vykdomi visus metus, 5
dienas per savaitę, viena pamaina (nuo 7.00 val. iki 19.00 val.). Planuojama naudoti telkinio dalis
bus iškasta ir rekultivuota per 12 metų (esant 50 tūkst. m3 smėlio ir žvyro iškasimui per metus),
įvertinus, kad susidarys 20 % smėlio ir žvyro kasybos nuostolių.
Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudingąjį sluoksnį sudaro viršutinio pleistoceno
Baltijos posvitės fliuvioglacialinės nuogulos (fIIIbl). Pagal granuliometrinę sudėtį išskirtas smėlis ir
žvyras. Bendras detaliai išžvalgyto naudingojo sluoksnio (smėlio ir žvyro) storis kinta nuo 9,0 iki
14,1 m, (vidurkis – 10,85 m). Vandeningos naudingosios iškasenos sluoksnis išskirtas visame plote
pagal gruntinio vandens lygį nustatytą gręžiniuose ir jo storis kinta nuo 0,0 iki 6,9 m, (vidurkis –
3,08 m). Smėlio ir žvyro ištekliai apskaičiuoti atskirai. Išskiriant smėlio ir žvyro blokus buvo
atsižvelgta į blokų vientisumą bei kasybos sąlygas, todėl atskirais atvejais prie smėlio išteklių yra
prijungti žvyro tarpsluoksniai ir atvirkščiai.
PŪV telkinio dalyje dangą sudaro augalinis sluoksnis, stipriai aleuritingas-molingas
smulkiagrūdis ir itin smulkiagrūdis smėlis, gelsvai rudas, smėlingas priesmėlis ir priemolis. Dangos
storis šiame plote kinta nuo 2,4 iki 5,4 m, (vidurkis – 3,8 m). Dangos gruntas (augalinis sluoksnis,
mineralinė danga) pagal žemės gelmių naudojimo planą bus laikinai sandėliuojamas ir
panaudojamas šlaitų lėkštinimui. Nepanaudotas rekultivacijai gruntas gali būti išvežamas iš karjero
ir panaudojamas kitų objektų statybos ir aplinkos tvarkymo darbams. Eksploatuojant planuojamą
naudoti plotą bus nukasta apie 15 tūkst. m3 dirvožemio ir 175 tūkst. m3 mineralinės dangos.
Nukasus virš naudingojo klodo dangą, sausas naudingasis klodas bus kasamas ratiniu
frontaliniu krautuvu (Volvo L150), pakraunant į sijotuvo bunkerį, arba atvirkštinio kasimo
ekskavatoriumi (Komatsu PC240LC), pakraunant jį į autosavivartį (MAN (18-24 t)).
Ekskavatoriumi iškastas apvandenintas smėlis ir žvyras pirmiausia bus sukasamas į apsausinimo
kaupą. Apvandeninto naudingojo sluoksnio eksploatacija bus vykdoma be papildomo gruntinio
vandens lygio žeminimo. Iškastą žvyrą planuojama frakcionuoti pačiame karjere, tam bus
naudojamas mobilus sijojimo įrenginys (Extec). Žvyras frontaliniu krautuvu (Volvo L150) bus
kraunamas į frakcionavimo įrenginio (Extec) bunkerį. Stambi (žvirgždo) frakcija sijotuve
atskiriama ir supilama į produkcijos sandėlius. Išrūšiuotas ir nusausintas smėlis ir žvyras krautuvu
ar ekskavatoriumi pakraunamas į autosavivarčius (MAN (18-24 t)) ir transportuojamas į paskirties
vietą.
Mechanizmų eksploatavimo metu galimi atsitiktiniai naftos produktų išsiliejimai (prakiurus
kasybos mechanizmo (buldozerio, krautuvo, ekskavatoriaus) kuro bakui ir pan.). Dėl to, darbų metu
karjero teritorijoje bus laikomas reikiamas sorbento kiekis, kad išsiliejus naftos produktams būtų
iškart panaudotas panaikinti galimus avarijos padarinius. Karjero teritorijoje numatoma laikyti tokį
sorbento kiekį, kuris avarinėse situacijose leistų absorbuoti iki 400 l naftos produktų. Naftos
produktų likvidavimo darbuose panaudotos priemonės ir sorbentai bus surenkami į polietileno
maišus ir laikomi metalinėse talpose iki kol bus perduoti atliekų tvarkytojams.
Dyzelinis kuras ir tepalai kasybos mašinoms bus atvežami ir užpildomi specialiu transportu
su užpildymo įranga. Kasybos mašinų remontas ir techninis aptarnavimas (išskyrus atsitiktinio
smulkaus gedimo atvejus) karjere nebus atliekamas. Esant metiniam žvyro iškasimui 50 tūkst. m3,
per metus bus sunaudota apie 60,83 t dyzelinio kuro.
Planuojamas naudoti PŪV teritorijos plotas šiauriniu ir rytiniu pakraščiu ribojasi su 6 m
pločio bendro naudojimo keliais su žvyro danga, pritaikytais sunkiasvoriam transportui ir jau

5
naudojamais išgautų iškasenų transportavimui. Iškasta žaliava iš PŪV teritorijos šiais bendro
naudojimo keliais bus transportuojama link valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas-JurbarkasKlaipėda (Nr. 141). Sausuoju metų laikotarpiu, siekiant sumažinti nuo transportavimo kelio kylantį
dulkėtumą PŪV organizatorius naudos 5 – 7 m3 talpos vandens laistymo mašiną, vandenį ims iš
karjere susiformuosiančių vandens telkinių arba iki bus pasiektas vandeningas gruntas – iš vandens
telkinių esančių naudojamoje Kvesų telkinio dalyje. Tikslus sunaudojamo kelių laistymui vandens
kiekis nėra žinomas, kadangi tai išimtinai priklauso nuo meteorologinių sąlygų.
PŪV metu stacionarių oro teršimo objektų planuojamame karjere nebus. Dirbant kasybos
mechanizmams karjere bei pervežant iškastą smėlį ir žvyrą į aplinkos orą pateks dyzelinių vidaus
degimo variklių išmetamos dujos ir iš po automobilio ratų nuo grunto kylančios dulkės (nedidelė
dalis kietųjų dalelių gali pakilti kraunant dangos gruntą karjere į autosavivarčius). Aplinkos oro
taršos įvertinimui buvo panaudota ADMS 4.2 programinė įranga. Teršalų sklaidos modeliavimo ir
rezultatų analizė parodė, kad PŪV metu, vertinant kartu su fonine oro tarša, kietųjų dalelių (KD2,5)
koncentracija aplinkos ore gali siekti iki 78% ribinės vertės (toliau – RV) (metų), kietųjų dalelių
(KD10) – iki 74,3% RV (metų), kietųjų dalelių (KD10) – iki 97,2% RV (paros), azoto oksidų (NOx) iki 15,2% RV (metų), anglies monoksido (CO) – iki 3% RV (8 valandų), sieros dioksido (SO2) – iki
2,5% RV (paros) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) – iki 0,7% RV (0,5 valandos). Atlikus
skaičiavimus buvo gauta, kad oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną,
PŪV karjero eksploatacijos metu neviršys ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.
Triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę įrangą.
Visi triukšmą skleisiantys triukšmo šaltiniai bus mobilūs – tai kasybos ir žaliavos transportavimo
technika. Karjeras veiks tik darbo dienomis šviesiuoju paros laiku nuo 7 iki 19 val., kai leidžiami
didžiausi triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje. Skaičiavimais nustatyta, kad ūkinės veiklos
sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (nuo PŪV vietos nutolusioje 52 105 m atstumu) kasybos darbų metu svyruos tarp 43,1 dB(A) ir 48,6 dB(A) ir neviršys didžiausių
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal Lietuvos
higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau – HN 33:2011) nustatytų didžiausių leidžiamų
triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje. Autotransporto
sukeliamas triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (nuo transportavimo kelio nutolusioje
49 - 123 m atstumu) gabenant iškastą žaliavą iš telkinio sieks nuo 47,6 dB(A) iki 60,1 dB(A) ir taip
pat neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos
objektams pagal HN 33:2011.
Atsižvelgiant į planuojamos teritorijos padėtį Bendrojo plano sprendiniuose išskirtose
tvarkymo zonose ir jose nustatytus specialiuosius reglamentus, įvertinus liekaninį kasybos poveikį
aplinkai, baigus naudingosios iškasenos eksploatavimą racionaliausia telkinį rekultivuoti į vandens
telkinį, neapvandenintus žemės plotus (tarp jų ir šlaitus) apsėjant žoliniais augalais ar apsodinat
miško želdiniais. Pagrindinius rekultivavimo darbus sudaro karjero šlaitų nulėkštinimas ir
išlyginimas, baigiamųjų kasybos darbų aikštelės sutvarkymas bei žolinių augalų pasėjimas ir miško
pasodinimas. Planuojamo ploto kasybos ir rekultivavimo darbų kalendorinis planas bus pateiktas
telkinio naudojimo plane. Po telkinio rekultivacijos numatoma žemės sklypams nustatyti vandens
ūkio (bendro naudojimo telkiniai) arba žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) arba
miškų ūkio (ūkinių miškų sklypai) paskirtis, atsižvelgiant į rekultivuotos teritorijos vyraujančių
naudmenų plotus. Pagal patvirtintą Kauno rajono Kvesų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies
naudojimo planą (TPD Nr. S-VT-52-18-62), po telkinio rekultivacijos, žemės sklypui kad. Nr.
5207/0003:306 planuojama miškų ūkio paskirties žemė (ūkinių miškų sklypai), kuriame dalį sklypo
užims vandens telkinys.
6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba
užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.
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6.1. Darbo laikas PŪV telkinyje yra numatomas nuo 7.00 val. iki 19.00 val. Karjerui
nedirbant, keliai ir privažiavimai į žvyro telkinį bus patikimai uždaryti (vartais, užkardais), kasybos
mašinos išvežtos arba patikimai saugomos (įgyvendinama veiklos vykdymo pradžios etape).
6.2. Numatoma, kad karjere dirbs našūs šiuolaikiniai kasybos mechanizmai, kurie sunaudoja
žymiai mažiau degalų ir išmeta į orą teršalų. Kasybos mašinos bus užpildytos kuru ir tepalais tik iš
specialių išpilstymo ir apskaitos įrangą turinčių autocisternų (įgyvendinama veiklos vykdymo etape)
6.3. Smėlio ir žvyro telkinio rekultivacijos darbai prasidės veiklos vykdymo etape antraisiais
telkinio eksploatavimo metais, rekultivuojant išeksploatuotus plotus. Rekultivacijos darbai bus
baigti veiklos nutraukimo etape, tik pilnai iškasus naudingąsias iškasenas
6.4. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos
informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės
nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos
apimtis/nutraukti veiklą.
6.5. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.
7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:
7.1. PŪV nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausiai esančios „Natura 2000“ teritorijos –
Pakarklės miškas (BAST) bei Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų
(PAST) nuo PŪV vietovės nutolusios atitinkamai 2,1 ir 3,8 km vakarų ir pietvakarių kryptimis,
todėl poveikis minėtoms teritorijoms nenumatomas.
7.2. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, Europos Bendrijos svarbos natūralios
buveinės, kultūrinio kraštovaizdžio objektai, bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka.
Pagal SRIS duomenis nagrinėjamame plote nėra fiksuota jokių saugomų rūšių buvimo faktų.
7.3. Atlikus PŪV sukeliamo triukšmo modeliavimą (panaudojant CadnaA programinę
įrangą), buvo nustatyta, kad triukšmo lygiai, nuo dirbančių mechanizmų numatomame telkinyje,
artimiausiose gyvenamoje aplinkoje sieks iki 48,6 dB(A) ir neviršys pagal HN 33:2011 nustatyto
ribinio triukšmo lygio. Autotransporto sukeliamas triukšmas, gabenant iškastą žaliavą iš PŪV
telkinio, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje sieks iki 60,1 dB(A) ir taip pat neviršys didžiausių
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011.
7.4. Bus dirbama tik tvarkingomis kasybos ir transporto mašinomis, laikantis darbo saugos,
priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimų, karjere nebus vykdomas kasybos
mašinų remontas ir techninis aptarnavimas.
7.5. PŪV metu nėra numatoma naudoti stacionarių oro taršos šaltinių, Pagal pateiktus
aplinkos oro teršalų skaičiavimus iš mobilių oro taršos šaltinių (panaudojant matematinį modelį
ADMS 4.2), buvo nustatyta, kad didžiausios teršalų pažemio koncentracijos įvertinus foninį
užterštumą už PŪV sklypo ribų aplinkos orui reikšmingos įtakos neturės ir neviršys ribinių verčių
nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.
7.6. Siekiant sumažinti kietųjų dalelių, kylančių nuo karjero ir žaliavos transportavimo kelio,
neigiamą poveikį numatomos dulkėtumo mažinimo priemonės – sausuoju metų laiku laistyti karjero
vidaus kelius ir žvyro dangos transportavimo kelią ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis,
dengti produkciją gabenančių sunkvežimių kėbulus apsauginiais tentais bei karjero vidaus ir
žaliavos gabenimo keliuose riboti važiavimo greitį (iki 20 km/h).
7.7. Baigus naudingųjų išteklių gavybos darbus išeksploatuoti plotai bus rekultivuoti:
nulėkštinami šlaitai, taip išeksploatuotą smėlio ir žvyro telkinį labiau priderinant prie jį supančių
natūralių reljefo formų. Bus suformuoti vandens telkiniai, neapvandenintos teritorijos apsėjamos
žoliniais augalais ar apsodinamos miško želdiniais, taip vietovę integruojant į esamą kraštovaizdį.
Įgyvendinus telkinio rekultivavimo sąlygas, pagerės vietovės rekreacinė būklė, be to, bus
sukuriamos palankios buveinės įvairioms gyvosios gamtos grupėms įsikurti.

7
7.8. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1
punktą, atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai,
galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2021-01-19 raštu Nr. (2-11 14.3.5 Mr)2-19199
informavo, kad pasiūlymų dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos neturi. Kauno priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 puntą, atsakinga už planuojamos
ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų,
numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, pasiūlymų atrankos
informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinimą nepateikė. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Kauno skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą
planuojamos ūkinės veiklos poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2020-11-24 raštu Nr. (9.38K)2K-2038 informavo, kad atlikti poveikio aplinkai vertinimą nebūtina. Kauno rajono savivaldybės
administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į
patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės
aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos
(monitoringo) duomenis, pasiūlymų atrankos informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada,
bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.
Aplinkos apsaugos agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl PŪV poveikio
aplinkai vertinimo, pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.
8. Priimta atrankos išvada.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus priimama atrankos
išvada: UAB „Karjeras“ planuojamai ūkinei veiklai – Kauno rajono Žvirgždės k. Kvesų smėlio ir
žvyro telkinio naujo ploto naudojimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą Atrankos informaciją, kuri yra patalpinta
Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje gamta.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas
(PAV)> 2021 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2021 m. > Kauno
regionas ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.
9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.
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