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ATRANKOS IŠVADA DĖL KAUNO RAJONO ZAPYŠKIO IV SMĖLIO TELKINIO
NAUJO PLOTO NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
1. Informacijos pateikėjas – B. Pinkevičiaus individuali įmonė, Konstitucijos prospektas 23,
Vilnius tel./faks. 8-5-2735810.
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB „Kvesų karjeras“, Bernatonių g. 53, LT –
47264, Kaunas. Direktorius – Vytautas Kregţdė. Tel.+ 37068630653.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Naudingųjų iškasenų smėlio gavyba.
4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Zapyškio IV smėlio telkinio naujas plotas
(10,6752 ha) yra Kauno apskrities Kauno rajono savivaldybės Zapyškio sen., Vilemų k., apie 16 km
į vakarus nuo Kauno geleţinkelio stoties, apie 3,5 km į pietus nuo Zapyškio miestelio centro ir apie
3,1 km į šiaurės rytus nuo Eţerėlio miesto, privačios nuosavybės teise UAB „Kvesų karjeras“
valdomuose ţemės sklypuose (kad. Nr. 5293/0013:125, 5293/0013:137, 5293/0013:140), šiaurės
rytinėje dalyje ribojasi su eksploatuojamu Zapyškio IV smėlio telkiniu. Uţ 150 m į šiaurę nuo
telkinio yra Zapyškio miškas. Artimiausios gyvenamosios sodybos nuo telkinio nutolusios 110 –
400 m atstumu. Susisiekimas su telkiniu geras, nuo jo iki vietinės reikšmės asfaltuoto kelio yra apie
1,4 km ilgio lauko kelias, kuriuo transportuojamas gruntas iš eksploatuojamo telkinio. Asfaltuotu
vietinės reikšmės keliu galima išvaţiuoti į krašto kelią Nr.140 Kaunas – Šakiai, o rajoniniu keliu
Nr.1932 Juragiai-Dievogala-Mitkūnai iki Juragių k. ir tarptautinio magistralinio Via Baltica kelio.
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – Naudingųjų iškasenų kasybą planuojama
vykdyti smėlio išteklių apskaičiavimo kontūre 10,05 ha plote ir sudaro 539 tūkst.m3. Ţemės sklypų
dalyse, esančiose uţ detaliai išţvalgytų išteklių ribos (0,62 ha), gali būti laikinai sandėliuojami

dangos gruntai. Visa planuojamo naudoti ploto teritorija yra dirvonuojanti ţemė. Uţ 150 m į šiaurę
nuo telkinio yra Zapyškio miškas. Artimiausios gyvenamosios sodybos nuo telkinio nutolusios 110
– 400 m atstumu. Natūrali telkinio naudingoji iškasena atitinka LST 1331:2002 lt reikalavimus ir
yra tinkama automobilių kelių dangoms įrengti bei remontuoti.
Planuojamo naudoti ploto kasybos darbuose bus naudojamos šios kasimo, kasimo – pakrovimo ir
transportavimo mašinos: buldozeris Komatsu D65E, frontalinis krautuvas Volvo L220G,
ekskavatoriai Komatsu PC220LC ir Komatsu PC240LC, autosavivartis MAN (18 t). Eksploatuojant
planuojamą naudoti plotą bus nukasta apie 30 tūkst. m3 dangos grunto. Dirvoţemio sluoksnis
buldozeriu sustumiamas į kaupus ir nukasamas krautuvu arba ekskavatoriumi, pakraunant į
autosavivarčius ir transportuojamas į sandėliavimo vietas arba esant poreikiui šis gruntas gali būti
išveţtas ir panaudotas kitų objektų aplinkos tvarkymo darbuose. Karjero vidaus keliai tiesiami
priklausomai nuo pakrovimo darbų zonos padėties, profiliuojant ir sutankinant kelio pagrindo
gruntą buldozeriu. Projektiniai laikinų karjero vidaus kelių (išskyrus kasaviečių kelius) elementai
parenkami pagal Lietuvos Respublikos kelių techninį reglamentą KTR 1.01 : 2008 “ Automobilių
keliai“ reikalavimus šiems karjerų laikiniems technologiniams keliams. Karjeros vidaus keliai
naudojami dangos gruntų transportavimui. Sausas naudingasis klodas bus kasamas ekskavatoriumi
arba krautuvu, pakraunant į autosavivarčius, apvandenintas – ekskavatoriumi, pirmiau sukasant
smėlį į apsausinimo kaupą. Nusausintas smėlis krautuvu arba ekskavatoriumi bus pakraunamas į
autosavivarčius ir transportuojamas į paskirties vietą. Kasybos darbai, priklausomai nuo smėlio
poreikio, bus vykdomi ištisus metus, 5 dienas per savaitę, viena (I) pamaina. Išeksploatuotą plotą
numatoma rekultivuoti į vandens telkinį ir mišką. Rekultivavimo darbai bus atliekami tomis
pačiomis kasybos ir transporto mašinomis. Planuojamo ploto kasybos ir rekultivavimo darbų
kalendorinis planas bus pateiktas telkinio naudojimo projekte.
51. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinkle “Natura 2000” teritorijoms
reikšmingumas. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo
“Natura 2000” teritoriją ar artimą jai aplinką. Artimiausia saugoma teritorija yra Europos
ekologiniam tinklui Natura 2000 priskiriama paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) – Nemuno
upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (LTKAUB001), esanti 3,6 km į šiaurę nuo
planuojamo naudoti ploto. Uţ 5,0 km į šiaurę yra Nerėpos entomologinis draustinis, 9,3 km į
pietvakarius yra Raudonplynio kraštovaizdţio draustinis. Europos ekologinio tinklo Natura 2000
teritorijų atţvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo Natura 2000 teritorijoms
nustatymas netikslingas.
6. Pastabos ir pasiūlymai:
6.1. Planuojamos ūkinės veiklos uţsakovas apie priimtą atrankos išvadą turi informuoti visuomenę
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr.D1-370 “Dėl Visuomenės
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese

Dokum ent o pai e ško s n uoro da: At r an ka Za p ysk i o IV sm el i o t el ki n i o -1. doc

tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatyta tvarka. Uţsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas
turi raštu informuoti atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) apie pranešimo paskelbimą
minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas
laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos)
lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine ţyma apie paskelbimą.
6.2. Telkinio Naudojimo planą rengti ir derinti, vadovaujantis galiojančiais teisės aktų ir
normatyvinių dokumentų reikalavimais.
6.3. Įrengiant karjerą vykdyti Specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1992 -05-12 nutarimu Nr. 343 “Dėl specialiųjų ţemės ir miško naudojimo
sąlygų patvirtinimo” nustatytus reikalavimus.
6.4. Karjero bei kasyba paveiktos ţemės rekultivacija turi būti atliekama dalimis, lygiagrečiai
vykdomiems karjero eksploatacijos darbams.
7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:
7.1. Planuojama teritorija į saugomas ir Europos ekologinio tinkle “Natura 2000” teritorijas
nepatenka;
7.2. Telkinys bus eksploatuojamas pagal suderintą ir patvirtintą naudojimo (kasybos ir
rekultivavimo) projektą, 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;
7.3. Aplinkos apsaugai nuo kasybos ir transporto mašinų triukšmo bei oro teršalų papildomai
veikiančio karjero pakraščiuose bus sukasami iki 3 m aukščio nuodangos grunto pylimai.
7.4. Bus laiku rekultivuojami iškasti karjero plotai.
8. Priimta atrankos išvada. Planuojamai ūkinei veiklai – Kauno rajono Zapyškio IV smėlio
telkinio naujo ploto (10,6752 ha) naudojimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėja

Donata Bliudţiuvienė
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