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TEKSTE NAUDOJAMOS SANTRUMPOS

Santrumpa Santrumpos išaiškinimas

KUN Kauno oro uostas

LOU VĮ Lietuvos oro uostai

PŪV Planuojama ūkinė veikla

PAV Poveikio aplinkai vertinimas

PVSV Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

SAZ Sanitarinė apsaugos zona
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ĮVADAS

Siekiant padidinti Kauno oro uosto šiaurinės dalies panaudojimą planuojami trys nauji angarai.
Šio projekto apimtyje yra projektuojama infrastruktūra planuojamiems angarams. Numatoma
išplėsti esamą peroną, įrengiant naują dangą vietoje dabar esančios pievos. Nuo naujai įrengiamų
dangų numatomas paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas, po to išleidimas į esamus paviršinių
nuotekų tinklus, kuriais nuotekos patenka į paviršinius vandens telkinius. Šiaurinėje perono dalyje
ties priešgaisriniu rezervuaru numatoma rekonstruoti esamą perono dangą. Planuojama įrengti
privažiuojamąjį kelią, sujungiantį kontrolės punktą ir peroną bei tarp jų esančią gaisrinę, skirtą oro
uostą aptarnaujančiam transportui. Įrengiant privažiuojamąjį kelią planuojama pakeisti
priešgaisrinio rezervuaro planinę padėtį. Prie būsimų angarų planuojama įrengti inžinerinius
tinklus.

Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumente pateikti planuojamos ūkinės veikos (PŪV) ir PŪV
vietos aprašymai, galimos poveikio aplinkai rūšys bei jų apibūdinimas. Nagrinėti poveikio aplinkai
aspektai: žaliavų, gamtos išteklių, energijos išteklių naudojimas, atliekų susidarymas ir tvarkymas,
nuotekų susidarymas ir tvarkymas, cheminės, fizikinės ir biologinės taršos susidarymas ir
prevencija. Pagrindinis PŪV poveikio aplinkai aspektas statybos metu - fizikinė tarša triukšmas,
eksploatacijos – paviršinių nuotekų susidarymas ir tvarkymas.

Naujų angarų statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir/ar projektavimo darbai bus atliekami
atskirai, todėl šio projekto apimtyje nevertinami.

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statyba
neįtakos orlaivių srautų Kauno oro uoste pokyčių, todėl šio projekto apimtyje orlaivių judėjimas
iš/į oro uostą nevertinamas.
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INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ

1. Informacija apie PŪV organizatorių (užsakovą)

Įmonės pavadinimas VĮ Lietuvos oro uostai

Adresas, telefonas, faksas Rodūnios kelias 10A, 02189 Vilnius
tel. (8 5) 273 9326, faks. (8 5) 232 9122

Kontaktinio asmens
vardas, pavardė, pareigos

Kšištof Kmecik,
tel. (8 610) 08043,
el.p. k.kmecik@ltou.lt

2. Informacija apie PŪV PAV dokumento rengėją

Įmonės pavadinimas UAB „Sweco Lietuva“

Adresas, telefonas, faksas

V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius
tel. (8 5) 262 2621
faks. (8 5) 261 7507
el.p. info@sweco.lt

Kontaktinio asmens
vardas, pavardė, pareigos

Justinas Musteikis
Projekto vadovas
tel. (8 5) 219 6573
el.p. justinas.musteikis@sweco.lt

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, atrankos dėl PAV atlikimo teisinis pagrindas

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas,
privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statyba.

Šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statyba neįtakos orlaivių
srautų Kauno oro uoste pokyčių, todėl šio projekto apimtyje orlaivių judėjimas iš/į oro uostą
nevertinamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikio aplinkai
vertinimo (toliau tekste – PAV) įstatymu (toliau tekste – Įstatymas) [1] visa PŪV skirstoma į dvi
kategorijas: (1) veikla, kuriai PAV privalomas ir (2) veikla, kuriai turi būti atliekama atranka dėl
PAV privalomumo. Planuojama ūkinė veikla atitinka PŪV PAV įstatymo 2 priedo 14. punkto
kriterijus „<...>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 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 ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte
nurodytus atvejus <...>“. Todėl atliekama atranka dėl PAV privalomumo. Informacija atrankai dėl
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PŪV PAV privalomumo parengta vadovaujantis Įstatymo [1] ir Planuojamos ūkinės veiklos
atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo [2] reikalavimais.

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos

Siekiant padidinti Kauno oro uosto šiaurinės dalies panaudojimą planuojami trys nauji angarai.
Šio projekto apimtyje yra projektuojama infrastruktūra planuojamiems angarams. Numatoma
išplėsti esamą peroną, įrengiant naują dangą vietoje dabar esančios pievos. Nuo naujai įrengiamų
dangų numatomas paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas, po to išleidimas į esamus paviršinių
nuotekų tinklus, kuriais nuotekos patenka į paviršinius vandens telkinius. Šiaurinėje perono dalyje
ties priešgaisriniu rezervuaru numatoma rekonstruoti esamą perono dangą. Planuojama įrengti
privažiuojamąjį kelią, sujungiantį kontrolės punktą ir peroną bei tarp jų esančią gaisrinę, skirtą oro
uostą aptarnaujančiam transportui. Įrengiant privažiuojamąjį kelią planuojama pakeisti
priešgaisrinio rezervuaro planinę padėtį. Prie būsimų angarų planuojama įrengti inžinerinius
tinklus. Rekonstruojamo šiaurinio perono, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų vieta Kauno oro
uosto teritorijoje pažymėta PŪV vietos schemoje (1 priedas).

Planuojamų darbų aprašymas:

Šiaurinio perono išplėtimas ties būsimais orlaivių angarais

1. Numatoma išplėsti esamą peroną 13 384 m2 plote įrengiant naują dangą. Dabar šioje
vietoje yra pieva;

2. Nuo naujai įrengiamų dangų paviršines nuotekas planuojama surinkti projektuojamais
plyšiniais latakais ir nuvesti į naują lietaus nuotakyną, kuriuo vanduo pateks į naujus valymo
įrenginius bei vėliau į esamus tinklus, kuriais nutekės į paviršinius vandens telkinius;

3. Planuojami nauji orlaivių riedėjimo ir aptarnaujančio transporto maršrutai, saugos linijų
dažymas. Dangos ženklinimas šviesą atspindinčiais dažais suprojektuotas pagal EASA, ICAO ir
APRON MARKINGS & SINGS Hanbook (first and second edition) nurodymus.

4. Planuojama įrengti naują apšvietimą, vaizdo stebėjimo sistemą. Numatomos apšvietimo
atramos su avariniais bei darbiniais prožektoriais. Atramoje sumontuojamas signalinis žiburys.
Ant apšvietimo atramų numatyta suprojektuoti stacionarias vaizdo kameras. Jų įrengimo vietos ir
skaičius bus derinami projektavimo metu. Darbų apimtyje numatyta ir duomenų perdavimo ir
elektros tinklų įrengimas iki minėtų vaizdo kamerų.

Šiaurinio perono išplėtimas netoli priešgaisrinio rezervuaro

1. Numatoma rekonstruoti esamo perono dangą 1 293 m2.

2. Rekonstruojamų dangų paviršines nuotekas planuojama nuvesti į esamus paviršinių
nuotekų tinklus, kuriais nuotekos patenks į paviršinius vandens telkinius.

Peronas skirtas orlaiviams pririedėti prie būsimų orlaivių angarų.

Privažiuojamasis kelias
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1. Planuojamo kelio plotis 10 m, ilgis 237 m. Šalia kelio numatomas 1,5 m pločio takas
pėsčiųjų eismui, kuris nuo kelio atitveriamas atitvarais;

2. Įrengiant privažiuojamąjį kelią bus pakeista priešgaisrinio rezervuaro planinė padėtis.

3. Paviršinį vandenį nuo kelio planuojama nuvesti į aplinkines teritorijas;

Kelias skirtas oro uostą aptarnaujančiam transportui: bagažo pervežimo transportui, keleivių
pervežimo autobusams, degalų užpylimo, sniego valymo mašinoms ir kt. transportui. Kelias
sujungia kontrolės punktą ir peroną bei tarp jų esančią gaisrinę.

Inžineriniai tinklai

1. Projekto apimtyje numatoma įrengti vandentiekio, buitinių nuotekų tinklus būsimiems
angarams, ryšių ir elektros kanalizacijas.

Projektuojami/rekonstruojami objektai pažymėti 2 priede pateiktame brėžinyje.

Informacija apie visą žemės sklypo plotą, sklypo paskirtį, naudojimo būdą ir kiti duomenys pateikti
19 skyriuje.

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos pobūdį pateikta 4 skyriuje.

6. Žaliavų naudojimas

Tam tikros statybinės medžiagos (pvz., asfaltbetonis, smėlis, skalda, PE ir PVC vamzdžiai,
konstrukciniai elementai ir kt.) bus naudojamos šiaurinio perono rekonstrukcijos, privažiavimo
kelio ir inžinerinių tinklų įrengimo metu. Medžiagų kiekiai ir pavadinimai bus patikslinti techninio
projekto rengimo etape.

Eksploatavimo metu, aerodromo dangų nuledinimui naudojami karbamidas ir ledo tirpikliai (skysti
ir granuliuoti) pagaminti kalio formiato arba kalio acetato (arba natrio formiato, natrio acetato)
pagrindu (priklausomai nuo to koks tiekėjas laimi konkursą).

Per žiemos sezoną sunaudojama:

1.       Karbamido ~200 t;

2.       Granuliuoto ledo tirpiklio ~100 t;

3.       Skysto ledo tirpiklio ~ 50 m3;

Naudojamų medžiagų saugos duomenų lapai pateikti 3 priede.

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų) naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas
(atsistatymas)

PŪV objektų įrengimo metu bus naudojamas nedidelis kiekis gamtos išteklių (pvz., smėlis, skalda,
vanduo).
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Eksploatacijos metu tiesiogiai PŪV gamtos ištekliai nebus naudojami.

8. Energijos išteklių naudojimo mastas

Pagrindinė energetinių išteklių rūšis – dyzelinas, kuris bus naudojamas mobilių transporto
priemonių vidaus degimo varikliuose statybos metu. PŪV statybos ir rekonstrukcijos metu bus
naudojama įvairi statybinė technika (ekskavatoriai, savivarčiai, vibruojamieji volai ir kt.), kurios
kiekis ir sudėtis bus patikslinta rengiant techninį projektą. Preliminarus dyzelino poreikis šiaurinio
perono rekonstravimo, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statybos darbams atlikti 107 t.

9. Pavojingų, nepavojingų, radioaktyvių atliekų susidarymas ir tvarkymas

Kauno oro uosto šiaurinio perono, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statybos metu susidarys
statybinių atliekų, kurios bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis [3].
Eksploatuojant paviršinių nuotekų valymo įrenginius susidarys paviršinių nuotekų valymo
dumblas. Paviršinių nuotekų valymo dumblas nesandėliuojamas – iš karto išvežamas atliekant
nuotekų valymo įrenginio priežiūros darbus. 9.1 lentelėje pateiktos atliekų rūšys, kiekiai ir
planuojamas tvarkymo būdas.

9.1 lentelė. Atliekos ir jų tvarkymas
Technologi

nis
procesas

Atliekos Atliekų laikymas
objekte

Numatomi
atliekų

tvarkymo
būdai

pavadinimas kiekis,
t

kodas agregatinis
būvis

(kietas,
skystas,
pastos)

laikymo
sąlygos

didžiausias
vienu metu
numatomas

laikyti
kiekis,
t/metus

Šiaurinio
perono,
privažiavimo
kelio ir
inžinerinių
tinklų
statybos
darbai

Gruntas 3340 17 05 04 Kietas Nesandėliuojama Panaudojama
plotų
rekultivavimui

Asfaltbetonis 236 17 03 02 Kietas Panaudojama
naujos
dangos
konstrukcijoje

Gelžbetoninės
plokštės

858 17 01 01 Kietas Perduodamos
užsakovui

Kelio bortai 16,5 17 01 01 Kietas Perdavimas
atliekų
tvarkytojui

Mediena
(rąstai)

35/40
vnt./m3

20 02 01 Kietas

Metalas 2,5 17 04 07 Kietas
Paviršinių
nuotekų
valymas

Paviršinių
nuotekų valymo
dumblas

12
t/metus

19 08 10* Kietas Nesandėliuojama Perdavimas
atliekų
tvarkytojui

10. Nuotekų susidarymas ir jų tvarkymas

Paviršinių nuotekų tvarkymas

Esama padėtis

Esamos padėties aprašymas pateiktas pagal VĮ „Lietuvos oro uostai (toliau – LOU) Kauno filialui
išduotą Taršos leidimą Nr. 5/19-07/TL-K.5-21/2016.
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LOU Kauno filialui vykdant veiklą susidarančios paviršinės nuotekos atskirai surenkamos nuo
81,31 ha oro uosto teritorijos.

Į gamtinę aplinką be valymo trimis išleistuvais išleidžiamos paviršinės nuotekos nuo teritorijų,
kuriose nėra taršos vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis šaltinių, t. y. 76,78 ha teritorijų
(aerodromo teritorija, išskyrus automobilių stovėjimo aikšteles):

 nuo 5,25 ha išleistuvu Nr. 1 – Rytinis išleistuvas, išleistuvo kodas 1520165, (koordinatės
x-6092311; y-506514) išleidžiamos nevalytos paviršinės nuotekos į melioracijos griovį,
po to į Rykštynės upelį;

 nuo 54,1 ha išleistuvu Nr. 2 – Vakarinis išleistuvas, išleistuvo kodas 1520161,
(koordinatės x-6091778; y-503718) išleidžiamos nevalytos paviršinės nuotekos į
Zversvos upelį;

 nuo 17,43 ha išleistuvu Nr. 3 – Šiaurinis išleistuvas, išleistuvo kodas 1520163
(koordinatės x-6092305; y-505589) išleidžiamos nevalytos paviršinės nuotekos į
melioracijos griovį, po to į Rykštynės upelį.

Į gamtinę aplinką po valymo (paviršinių nuotekų valymui naudojama UAB „Traidenis“ horizontali
naftos gaudyklė (su smėliagaude) NGP-S (55 l/s) ir naftos gaudyklė su apibėgimo funkcija
„Oleopass Bypass NS30/300 SF 3000, kurios našumas 30 l/s) dviem išleistuvais išleidžiamos
paviršinės nuotekos nuo 4,53 ha teritorijos (oro uosto orlaivių perono ir orlaivių kilimo tūpimo
takas):

 nuo 1,92 ha (1,63 ha ir 0,29 ha) teritorijos išleistuvu Nr. 4 – Šiaurinis išleistuvas po
valymo, išleistuvo kodas 1520167 (koordinatės x-6092426; y-505508) po valymo
išleidžiamos paviršinės nuotekos į melioracijos griovį. Melioracijos griovyje nesusigėrę
nuotekos patenka į Rykštynės upelį.

 nuo 2,61 ha išleistuvu – Nr. 5 – Šiaurinis išleistuvas (PA-8) (koordinatės x- 6093032,72;
y- 504758,36) po valymo paviršinės nuotekos išleidžiamos į Musinės upelį.

Projektuojama padėtis

Išleistuvų Nr. 1 ir Nr. 2 parametrai ir išleidžiamų nuotekų kiekis projektuojamoje padėtyje
nesikeičia.

Projektuojamoje padėtyje, įgyvendinus PŪV, paviršinių nuotekų išleistuvai Nr. 3 ir Nr. 4
panaikinami, UAB „Traidenis“ horizontali naftos gaudyklė (su smėliagaude) NGP-S (55 l/s)
demontuojama. Išleistuvais Nr. 3 ir Nr. 4 išleistos paviršinės nuotekos ir nuotekos nuo naujai
asfaltuojamos šiaurinio perono 1,34 ha teritorijos nukreipiamos į projektuojamus paviršinių
nuotekų valymo įrenginius (2x80 l/s) ir po valymo išleidžiamos į Musinės upelį išleistuvu Nr. 5.

Metinis paviršinių nuotekų apskaičiuojamas pagal formulę:= 10 × × × × [ / ]
čia:
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Hf –kritulių kiekis, mm/metus, remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažyma apie
hidrometeorologines sąlygas, nagrinėjamoje vietoje vidutinis metinis kritulių kiekis 637 mm.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažymos apie hidrometeorologines sąlygas kopija pateikta
7 priede.

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas:
ps=0,85 – stogų dangoms;

ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms;

ps=0,78 – akmenų grindiniui;

ps=0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan.);

ps=0,2 – žaliesiems plotams (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai ir pan.), kuriuose įrengta vandens surinkimo infrastruktūra;

ps=0,8 – koeficientas taikomas, kuomet teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas paviršiaus tipas;

F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo
infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha;

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei
sniegas pašalinamas K=0,85, jei nešalinamas – K=1.= 10 × 637 × 0,83 × 20,69 × 0,85 = 92 982 [ / ]
Išvalytų paviršinių nuotekų užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente [4]
nustatyto užterštumo (vid./maks.):

 skendinčiųjų medžiagų – 30/50 mg/l,

 BDS5 – 25/50 mgO2/l, nuo 2019-11-01 BDS7 – -/10 mgO2/l,

 naftos produktų – 5/7 mg/l.

Brėžinys su projektuojamais paviršinių nuotekų tinklais pateiktas 2 priede.

Paviršinių nuotekų apskaita ir kontrolė.

Paviršinių nuotekų kiekis šiuo metu ir ateityje bus nustatomas skaičiavimo būdu, paviršinių
nuotekų kontrolė vykdoma pagal nustatyta tvarka parengtą ir suderintą Ūkio subjekto aplinkos
monitoringo programą.

11. Cheminės taršos susidarymas ir prevencija

Oro tarša.

Šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų įrengimas neįtakos orlaivių
srautų Kauno oro uoste pokyčių, todėl šio projekto apimtyje orlaivių generuojama aplinkos oro
tarša nevertinama.

Šiaurinio perono rekonstravimo ir inžinerinių tinklų įrengimo metu aplinkos oras bus teršiamas
transporto priemonių ir kitų įrenginių vidaus degimo variklių degimo produktais (anglies
monoksidu, azoto oksidais, lakiais organiniais junginiais, sieros dioksidu ir kietosiomis dalelėmis.
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Preliminarus kuro (dyzelino) poreikis šiaurinio perono rekonstravimo ir inžinerinių tinklų įrengimo
statybos darbams atlikti 107 t. Naudojantis Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų
su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika [5] paskaičiuoti statybų metu iš vidaus degimo
variklių išmetami teršalų kiekiai (11.1 lentelė).

11.1 lentelė. Statybų metu iš vidaus degimo variklių išmetami teršalų kiekiai
Teršalas Emisijos faktorius

dyzeliniam
varikliui, kg/t kuro

Sudegina
mo kuro

kiekis t/m

Koeficientai Išsiskiriančio
teršalo kiekis

t
K1 K2 K3

Anglies
monoksidas

130 107,00 1 1,1 1 15,301

LOJ
(angliavandeniliai)

40,7 1 1,1 1 4,790

Azoto oksidai 31,3 1 1,05 1 3,517
Sieros dioksidas 1 1 1 1 0,107
Kietosios dalelės 4,3 1 1,1 1 0,506
Iš viso: 24,221

Pažymėtina, kad aplinkos oro tarša numatoma tik statybų metu, kuri bus laikina ir lokali: pasireikš
statybos aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai.

Dirvožemio taršos, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas.

Dirvožemio taršos susidarymas nenumatomas, kadangi PŪV metu pavojingų cheminių medžiagų
naudojimas nenumatomas. Informacija apie vandens teršalų susidarymą pateikta 10 p. PŪV metu
nuosėdų susidarymas nenumatomas.

12. Fizikinės taršos susidarymas ir prevencija

Akustinis triukšmas

Vertinama teritorija apima Kauno oro uosto (toliau KUN) šiaurinio perono rekonstravimą,
privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų įrengimą. Jo rekonstravimas, vykdomas, siekiant padidinti
oro uosto šiaurinės dalies panaudojimą, išplečiant esamą peroną, įrengiant naują dangą vietoje
pievos, dalį dangos rekonstruojant bei įrengiant privažiavimo kelią ir inžinerinius tinklus.

Siekiant padidinti Kauno oro uosto šiaurinės dalies panaudojimą planuojami trys nauji angarai.
Šio projekto apimtyje yra projektuojama tik infrastruktūra planuojamiems angarams. Naujų angarų
statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir/ar projektavimo darbai bus atliekami atskirai, todėl
šio projekto apimtyje nevertinami.

Šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų įrengimas neįtakos orlaivių
srautų Kauno oro uoste pokyčių, todėl šio projekto apimtyje orlaivių generuojamas triukšmas
nevertinamas.

Darbo metodika

Akustinio triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas statybos darbų metu naudojamiems
triukšmingiausiems įrenginiams. Priimta, kad su šiaurinio perono rekonstravimu susiję darbai (su
jiems atlikti naudojama technika) suskirstyta į du labiausiai tikėtinus etapus:
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 I etapas – senos dangos nuėmimas (tako freza ir savivartis);

 II etapas – naujos dangos paklojimas (klotuvas, savivartis ir vibruojamasis volas).

Šių etapų vertinimui technikos skleidžiamas triukšmas sumodeliuotas blogiausiai situacijai,
kuomet abu etapai vykdomi kartu ir lauko įranga dirba išsidėsčiusi arčiausiai artimiausios
gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos. Sąlyginai priimta, kad artimiausia gyvenamoji aplinka -
Pievų g. esantys individualūs namai, o visuomeninė – viešbutis „AirHotel“ (yra KUN teritorijoje ir
KUN sanitarinėje apsaugos zonoje). Šio viešbučio aplinka nevertinta, kadangi apgyvendinimo
paslaugos teikiamos viduje, o, be to, jis yra pastatytas tarptautinio Kauno oro uosto sklypo
teritorijoje (12.1. pav.).

Triukšmo šaltiniai (įrengimai) priimti kaip taškiniai triukšmo šaltiniai su parinkta triukšmo galia.
Tokiu būdu galima kompleksiškai įvertinti dirbančios įrangos skleidžiamą triukšmą ties artimiausia
gyvenamąja ir visuomenine aplinka bei nustatyti viršnorminio triukšmo zoną pagal Lietuvos
higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V-604) nustatytas didžiausias
leistinas akustinio triukšmo ribines vertes gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje, taikomas vertinant ne transporto sukeliamą triukšmą.

Vykdant statybos darbus galimas laikinas sunkiasvorio transporto eismo padidėjimas
magistraliniame kelyje A6 bei privažiavimo iki PŪV vietos viešo naudojimo Oro uosto g., todėl
įvertintas ir sunkiasvorių automobilių keliamas triukšmas jautriausiame triukšmo atžvilgiu
privažiavimo kelio (Oro uosto g.) ruože iki PŪV teritorijos.
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12.1 pav. Planuojama ūkinė veikla gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos atžvilgiu

Triukšmo modeliavimo duomenys

Apskaičiuojant šiaurinio perono rekonstravimo metu naudojamos įrangos sukeliamą triukšmą
aplinkoje priimtos šios sąlygos:

 Rekonstrukcijos metu nuimant seną tako dangą, arčiausiai gyvenamosios aplinkos
galimai dirba dvi tako frezos ir du savivarčiai. Modeliavimui priimtas blogiausias
scenarijus – statybų darbai vykdomi visą parą;

 Klojant naują dangą – klotuvas, savivartis ir du vibruojamieji volai. Modeliavimui priimtas
blogiausias scenarijus – statybų darbai vykdomi visą parą;

 Visi įrenginiai vertinti kaip taškiniai triukšmo šaltiniai (12.2 pav.);

 Vertinamos teritorijos reljefas, priimtas kaip plokščias paviršius;

 Vertintas žemės paviršiaus tipas;

 Akustinio triukšmo barjerai, t.y. esamos aklinos tvoros ir pastatai priimant jų sąlyginį
aukštį;

 Teritorijos, kuriai modeliuojama triukšmo sklaida, ribos.
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Apskaičiuojant Oro uosto g. planuojamų ir esamų transporto srautų sukeliamą triukšmą aplinkoje
priimtos šios sąlygos:

 Esami transporto srautai;

 Planuojami transporto srautai;

 Vertinamos gatvės ruožo ašis;

 Reljefas, priimtas kaip plokščias paviršius;

 Vertintas žemės paviršiaus tipas;

 Akustinio triukšmo barjerai, t.y. esamos aklinos tvoros ir pastatai priimant jų sąlyginį
aukštį;

Modeliavimo duomenys ir triukšmo šaltiniai

Šiaurinio perono rekonstravimo metu naudojama įranga – stacionarūs triukšmo šaltiniai

Tako frezai priimta 112 dBA triukšmo galia, likusios įrangos triukšmo galios parinktos remiantis
STR 2.01.08:2003 ir vėlesniais jo pakeitimais „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką
skleidžiamo triukšmo valdymas“. Įrenginiams priimtos šios triukšmo galios:

 Senos tako dangos pašalinimui planuojamos naudoti tako frezos - 112 dBA, savivarčio –
101 dBA;

 Naujos tako dangos paklojimui planuojamo naudoti tako dangos klotuvo – 101 dBA,
savivarčio – 101 dBA ir vibruojamojo volo – 105 dBA.
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12.2 pav. Planuojamų triukšmo šaltinių vietos

PŪV statybos metu sąlygojami transporto srautai

Pagal pateiktą informaciją Oro uosto g. vidutiniškai per parą važiuoja apie 3500 lengvųjų ir 270
sunkiasvorių automobilių.

Planuojama, kad dėl vykdomų statybos darbų šia gatve papildomai važiuos apie 100 sunkvežimių
dienos metu. Vakaro ir nakties metu sunkiasvorių automobilių judėjimas susijęs su PŪV
nenumatomas.

Vertinimui priimtas vidutinis transporto priemonių važiavimo greitis – 50 km/val.

Naudota modeliavimo programinė įranga ir metodikos

Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa CadnaA (Computer Aided Noise
Abatement).

CadnaA naudojama prognozuoti ir vertinti aplinkoje įvairių šaltinių skleidžiamą triukšmą. Ja
apskaičiuojami ir nustatomi triukšmo lygiai bet kuriose horizontaliose ar vertikaliose plokštumose
esančiuose vietose ar taškuose. Kai kurių triukšmo šaltinių skleidžiamas akustinis triukšmas
išskiriamas ir pagal techninius parametrus.

Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnį ir II-ą priedą ir Lietuvos higienos norma HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
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aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V-604) triukšmo nustatymo skaičiavimams naudotos
metodikos:

 Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613-2:2004 „Akustika.
Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“
(tapatus ISO 9613-2:1996);

 Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-
Routes-96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Prancūzijos Respublikos aplinkos
ministro 1995 m. gegužės 5 d. įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo. Oficialus
leidinys, 1995 m. gegužės 10 d., 6 straipsnis („Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6“). Šiame dokumente
spinduliuojamojo triukšmo įvesties duomenys gaunami vadovaujantis „Sausumos
transporto triukšmo vadovas, triukšmo lygių prognozavimas, CETUR 1980“ („Guide du
bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980“)
nurodymais.

Į skaičiavimus buvo įtraukti šie triukšmo rodikliai: Ldienos, Lvakaro ir Lnakties, kurie apibrėžiami,
kaip:

 Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto
dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų
dienos laikotarpiui.

 Vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto
dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų
vakaro laikotarpiui.

 Nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukelto
dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų
nakties laikotarpiui.

Akustinio triukšmo ribinės vertės nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m

birželio 13 d., Nr. V-604). Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei

jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su

atitinkamais šios higienos normos 1 ir 2 lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo

ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (12.1

lentelė).
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12.1 lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje [HN 33:2011]

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

Triukšmo
ribiniai
dydžiai

Ekvivalentinis
garso lygis,

dB(A)

Maksimalus
garso lygis,

dB(A)

Paros
laikas,

val.

Triukšmo ribiniai dydžiai,
naudojami aplinkos triukšmo
kartografavimo rezultatams

įvertinti
Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties

Dienos 65 70 Diena
65 65 60 55Vakaro 60 65 Vakaras

Nakties 55 60 Naktis
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir

kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą

Triukšmo
ribiniai
dydžiai

Ekvivalentinis
garso lygis,

dB(A)

Maksimalus
garso lygis,

dB(A)

Paros
laikas,

val.

Triukšmo ribiniai dydžiai,
naudojami aplinkos triukšmo
kartografavimo rezultatams

įvertinti
Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties

Dienos 55 60 Diena
55 55 50 45Vakaro 50 55 Vakaras

Nakties 45 50 Naktis

Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų analizė

Pagal apskaičiuotus ir įvestus parametrus buvo sudarytas teritorijos triukšmo žemėlapis, kuriame
triukšmo įvertinimo aukštis nuo žemės paviršiaus parinktas 2,0 m, o izolinijos atvaizduotos 5 dBA
žingsniu. Foninis pramonės, orlaivių ir geležinkelių triukšmas vertintas nebuvo.

Stacionarių triukšmo šaltinių vieta ir akustinio triukšmo vertinimas atliktas atsižvelgiant į artumo
iki gyvenamosios aplinkos ir visuomeninės paskirties pastato principą (12.2 pav.).Transporto
srautų sukeliamas triukšmas įvertintas dviem atvejais:

 esami Oro uosto g. srautai;

 esami Oro uosto g. kartu su planuojamais srautais.

Stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo sklaidos rezultatai

Atlikus akustinio triukšmo sklaidos modeliavimą planuojamiems statybos darbams pagal priimtas
prielaidas šiaurinio perono rekonstravimui įvertintiems 8 - iems įrengimams (2 tako frezos, 2
savivarčiai; dangos klotuvas, savivartis, 2 vibruojamieji volai), nustatyta, kad ekvivalentinis
triukšmo lygis nesieks ribinių verčių ties KUN SAZ riba. Pagal dienos (Ldiena), vakaro (Lvakaras)
ir nakties (Lnaktis) triukšmo rodiklius ekvivalentinis triukšmo lygis ties esamos SAZ ribomis
sudarys:

Teritorijos dalis Ldiena, dBA
(RV – 55 dBA)

Lvakaras, dBA
(RV – 50 dBA)

Lnaktis, dBA
(RV – 45 dBA)

Šiaurinė teritorijos pusė 39 39 39
Pietinė teritorijos pusė 37 37 37
Rytinė teritorijos pusė <30 <30 <30
Vakarinė teritorijos pusė <30 <30 <30
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Ties artimiausia gyvenamąja teritorija ir visuomeniniu pastatu prognozuojamas ekvivalentinis
triukšmo lygis nuo ūkinės veiklos statybos etapo stacionarių triukšmo šaltinių sieks:

 ties sąlygine artimiausia gyvenamąja aplinka (Pievų g.) apie 43 dBA pagal dienos
(Ldiena), vakaro (Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) triukšmo rodiklius.

 oro uosto teritorijoje esančio viešbučio „AirHotel“ (Oro uosto g. 2) ties pastato fasadu apie
54 dBA pagal dienos (Ldiena), vakaro (Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) triukšmo rodiklius.

Pažymėtina, kad visuomeninės paskirties pastatas – viešbutis „AirHotel“ (Oro uosto g. 2) yra
tarptautinio Kauno oro uosto sklypo teritorijoje bei yra KUN sanitarinėje apsaugos zonoje. Ties
minėto pastato fasadu ekvivalentinis triukšmo lygis viršija ribines vertes PŪV statybos etapo
atveju, pagal vakaro (Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) triukšmo rodiklius.

Atsižvelgiant į E. Mačiūno metodinėse rekomendacijose „Automobilių ir gyvenamosios aplinkos
triukšmo, patenkančio į patalpas, apskaičiavimas ir įvertinimas“ [12], triukšmo lygio skaičiavimai
patalpose, kurių langai į triukšmo šaltinį, triukšmo lygis patalpose apskaičiuojamas pagal formulę:

LA patalpos = LA teritorijos – ΔLA lango

LA teritorijos - išmatuotas ar apskaičiuotas ekvivalentinis garso lygis (pagal triukšmo lygio
apskaičiavimą teritorijoje taške, esančiame 2 metrai iki pastato sienos);

ΔLA lango – garso lygio sumažėjimas atsižvelgiant į lango konstrukciją dBA, kai langas turi viršlangį
pridedama 10 dBA. Šiuo atveju neturint informacijos apie esamų langų technines charakteristikas,
triukšmo skaičiavimams priimama prielaida - langas standartiniu stiklo paketu (4-16Ar-4) - garso
izoliacijos matas - Rw ~ 30 dB1.

Viešbučio patalpoje, PŪV statybos metu įvertinus standartinių langų izoliacijos savybes: dienos,
vakaro ir nakties metu triukšmas sieks – 34 dBA. PŪV statybos etapo įgyvendinimas triukšmo
lygiui įtakos turi, tačiau nesiekia ribinių verčių nustatytų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d.,
Nr. V-604 su vėlesniais pakeitimais).

Vertinimu nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos statybos darbų etapo metu stacionarių
triukšmo šaltinių sukeliamas ekvivalentinis triukšmo lygis neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo
ribinių dydžių pagal dienos (Ldiena), vakaro (Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) triukšmo rodiklius
gyvenamuosiuose pastatuose bei jų aplinkoje ir visuomeniniame pastate – viešbutyje „AirHotel“
pagal HN 33:2011 2 lentelės 2 punktą.

Akustinio triukšmo sklaidos modeliavimo schema dirbant visiems triukšmo šaltiniams pateikta 4
priede.

1 Standartinių langų charakteristikos: http://www.medalpas.lt/stiklo-paketai/sulaikantys-garsa-stiklo-
paketai
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Planuojamų vykdyti šiaurinio perono rekonstravimo, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų
statybos darbų metu, dirbančios technikos sukeliamas triukšmas bus trumpalaikis ir nepastovus.
Baigus darbus triukšmo šaltinių nebeliks.

Esamų transporto srautų sukeliamo triukšmo sklaidos rezultatai

Atlikus akustinio triukšmo sklaido modeliavimą esamiems Oro uosto g. transporto srautams,
nustatyta, kad ekvivalentinis triukšmo lygis pagal dienos triukšmo rodiklį ties gatvės ašimi sudaro
apie 66 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) vertė pasiekiama ties gatvės ribomis, t.y apie 11 m atstumu
nuo ašies (12.3 pav.). Gyvenamoji aplinka į viršnorminio triukšmo zoną nepatenka.
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12.3 pav. Esamų Oro uosto g. transportų srautų sukeliamas triukšmas

Suminių transporto srautų sukeliamo triukšmo sklaidos rezultatai

Atlikus akustinio triukšmo sklaidos modeliavimą esamų kartu su planuojamais Oro uosto g.
transporto srautais, nustatyta, kad ekvivalentinis triukšmo lygis pagal dienos triukšmo rodiklį ties
gatvės ašimi sudaro apie 68 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) vertė pasiekiama sąlyginai ties gatvės
ribomis, t.y. apie 12,5 m atstumu nuo ašies (12.4. pav.). Gyvenamoji aplinka į viršnorminio
triukšmo zoną nepatenka. Numatomas laikinas sunkiasvorių automobilių prieaugis, iš esmės
nepakeis esamų transporto srautų triukšmo lygio Oro uosto g. bei PŪV aplinkoje.
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12.4 pav. Suminių Oro uosto g. ir planuojamų transportų srautų sukeliamas triukšmas

Planuojama, kad PŪV statybų sukeliamas triukšmas bus epizodinis, trumpalaikis ir lokalus.
Triukšmo lygis dėl PŪV artimiausiose gyvenamosiose teritorijose neviršys nustatytų didžiausių
triukšmo ribinių verčių.

 Taip pat rekomenduojama taikyti papildomas triukšmo mažinimo ir slopinimo priemones:
rekonstrukcijos darbų organizavimas ir valdymas (rekomenduojama įrenginiams
dirbantiems arčiausiai gyvenamosios aplinkos organizuoti darbą taip, kad būtų kuo mažiau
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keliamas triukšmas aplinkoje, t.y. vengiant perteklinių darbų, išjungiant techniką kai ji nėra
tiesiogiai naudojama ir pan.);

 mažiau triukšmingos technikos ir įrangos naudojimas (rekomenduojama pagal galimybes
naudoti modernesnę statybos įrangą ir techniką);

 eismo organizavimas ir valdymas (pagal galimybes rekomenduojama parinkti optimalius
transporto eismo maršrutus atitolinant juos nuo gyvenamosios aplinkos bei užtikrinant, kad
transporto eismas nevyktų nakties metu arba jis būtų minimalus);

Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės planuojama veikla
nesukels.

13. Biologinės taršos susidarymas ir prevencija

PŪV metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas.

14. PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) susidariusių ekstremalių situacijų,
ekstremalių įvykių ir situacijų tikimybė bei prevencija

Objekte galimos ekstremalios situacijos naftos produktų išsiliejimas, gaisras.

VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1R-224 yra
patvirtinta „VĮ Lietuvos oro uostų teritorijoje išsiliejusių naftos produktų utilizavimo tvarka“, kurioje
numatyti atsakingų darbuotojų veiksmai įvykus naftos produktų išsiliejimui. Atsakingi įmonės
darbuotojai su minėta tvarka pasirašytinai supažindinti.

Įmonėje saugomi absorbentai, išsiliejusių naftos produktų surinkimui.

Esamoje naftos gaudyklėje įrengti automatinio blokavimo įtaisai, užkertantys kelią atsitiktiniam
angliavandenilių ištekėjimui. Šulinyje BŠ – 2 numatytas uždoris, kuris avariniu teršalų patekimo į
nuotekų tvarkymo sistemą atveju, galėtų būtų uždaromas ir užkirstų kelią aplinkos taršai.

Įmonės teritorijoje yra du priešgaisriniai tvenkiniai, iš kurių prireikus vanduo imamas gaisriniais
automobiliais.

15. PŪV rizika žmonių sveikatai

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą ir taikant siūlomas poveikio sumažinimo priemones įtakos
gyvenamajai, rekreacinei aplinkai, gyventojų saugai ir sveikatai nebus. Poveikis galimas tik
avarinių situacijų metu.

16. PŪV sąveika su kita vykdoma ūkine veikla

LOU Kauno filialas vykdo orlaivių antžeminį aptarnavimą, išskyrus orlaivių remontą, priežiūrą, taip
pat apima perono bei riedėjimo takų priežiūrą, keleivių terminalo funkcionavimą, teritorijos
priežiūrą, antžeminio aptarnavimo transporto techninę priežiūrą, įmonės autotransporto
reikmėms skirtos degalinės eksploataciją, nuotekų tinklų priežiūrą, miškų kirtimą, medžiojamųjų
gyvūnų gausos reguliavimą.
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PŪV - šiaurinio perono rekonstravimas privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statyba susijusi su
jau vykdoma ir planuojama (angarų statyba) veiklomis.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas

Statybos darbų pradžia 2018 – 2019 m.

Numatomas eksploatacijos laikas 20 metų.



Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio 16204-1-PAV.ATR-1
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo Lapas 24

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

18. Informacija apie vietą, kurioje numatoma vykdyti PŪV

PŪV vietos adresas: Oro Uosto g. 4, Karmėlava Karmėlavos sen., Kauno r. sav. PŪV vieta
pažymėta 1 priede pateiktoje PŪV vietos ir jos apylinkių apžvalginėje schemoje. Tarptautinis
Kauno oro uostas įsikūręs ~13 km atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo Kauno miesto.

19. PŪV sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo
reglamentas, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės
infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės
paskirties), esamus statinius

PŪV bus vykdoma 437,0945 ha sklype. Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdai:
susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos/pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos/komercinės paskirties objektų teritorijos. Žemės sklypo savininkas Lietuvos
Respublika, nuomininkas – Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai. Žemės sklype nustatytos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

 Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

 Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

 Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos;

 Miško naudojimo apribojimai;

 Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos;

 Ryšių linijų apsaugos zonos;

 Kelių apsaugos zonos;

 Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei
įrenginiai;

 Elektros linijų apsaugos zonos;

 Dujotiekių apsaugos zonos;

 Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona.

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pateiktas 5 priede.

Nagrinėjamo sklypo infrastruktūra išvystyta: yra įrengti elektros, dujotiekio vandentiekio,
komunalinių ir paviršinių nuotekų tinklai, vidinė susisiekimo infrastruktūra padengta kieta danga.

Nagrinėjamas objektas yra Karmėlavoje, Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.
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Remiantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr.
TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“ oro
uosto teritorija priskiriama inžinerinės infrastruktūros teritorijoms (19.1 pav.).

19.1 pav. Iškarpa iš Kauno rajono savivaldybės teritorijos BP 1-ojo pakeitimo brėžinio „Žemės
naudojimas ir apsaugos reglamentai“.

2013 m. UAB „Infraplanas“ atliko Kauno oro uosto poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir
parengė ataskaitą (toliau tekste – PVSV ataskaita) [9]. Kauno visuomenės sveikatos centras
2013-09-06 priėmė sprendimą Nr. 29-20(6), kad pagal pateiktą PVSV ataskaitą veikla yra galima
pasirinktoje vietoje.

PVSV ataskaitoje yra nustatyta Kauno oro uosto sanitarinė apsaugos zona pagal VĮ „Kauno
aerouostas“ teritorijos ribas bei viršnorminio triukšmo zoną (19.2 pav.).
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19.2 pav. Kauno oro uosto sanitarinė apsaugos zona

Informacija apie į Tarptautinio Kauno oro uosto SAZ patenkančius sklypus pateikta 19.1 lentelėje.

19.1 lentelė. Informacija apie į VĮ „Kauno aerouostas“ SAZ patenkančius sklypus
Eil. Nr. (19.2 pav.) Rajonas Sklypo numeris Paskirtis

1 Kauno 5233/11:460 Žemės ūkio
2 Kauno 5233/11:307 Žemės ūkio
3 Kauno 5233/11:644 Žemės ūkio
4 Kauno 5233/11:585 Žemės ūkio
5 Kauno 5233/7:934 Miškų ūkio
6 Kauno 5233/7:937 Miškų ūkio
7 Jonavos 4608/7:290 Žemės ūkio
8 Jonavos 4608/7:291 Žemės ūkio

Tarptautinio Kauno oro uosto sanitarinė apsaugos zona yra įteisinta tiek PŪV sklype, tiek 19.1
lentelėje išvardintuose sklypuose (nekilnojamojo turto registre sklypams yra nustatyta specialioji
sąlyga).

Dėl planuojamos ūkinės veiklos nėra poreikio koreguoti PVSV ataskaitoje nustatytos Tarptautinio
Kauno oro uosto sanitarinės apsaugos zonos ribų.

20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius

PŪV sklype ir artimiausioje aplinkoje eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių išteklių telkinių
nėra. Artimiausi žemės gelmių išteklių telkiniai PŪV sklypui:

Naudojamas Drąseikių žvyro karjeras – 1,75 km Š kryptimi;

Naudojamas Didžiojo raisto durpių telkinys – 2,17 km PR kryptimi.

Artimiausios PŪV sklypui vandenvietės (1 priedas):
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 Karmėlavos - 0,8 km Š kryptimi;

 Išorų – 4,13 km ŠR kryptimi.

21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą

PŪV teritorijos kraštovaizdis pagal vizualinę struktūrą priskiriamas V0H1-c tipui, kuriam būdinga
neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais) su vyraujančiu
uždarų nepražvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik
vertikalūs dominantai (21.1 pav.).

21.1 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio

Šiaurinio perono, privažiavimo kelio vietoje miško žemės (miško kvartalų) nėra, projektuojamos
paviršinių nuotekų trasos vietoje miško kvartalas bus statybos darbų metu bus iškirstas (žr. 1
priede pateiktą PŪV vietos apylinkių apžvalginė schemą miško kvartalų atžvilgiu). Remiantis
Lietuvos erdvinės informacijos portalo (www.geoportal.lt) informacija Kauno oro uosto teritorijoje
yra IV grupės Ūkinių miškų. PŪV metu tiesiant projektuojamą paviršinių nuotekų trasą reikalinga
iš kirsti iki 0,06 ha ūkinio miško Kauno oro uosto teritorijoje. Vadovaujantis LR Miškų įstatymo 3
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straipsniu, IV grupės ūkiniuose miškuose „<...>Plynųjų pagrindinių miško kirtimų, išskyrus
plynuosius sanitarinius miško kirtimus, biržės plotas negali būti didesnis kaip 8 hektarai.<...>“.

Remiantis Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo sprendiniais
Kauno oro uosto teritorijos paskirtis – kita (19.1 pav.).

PŪV neprieštarauja Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms ir Kauno rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo sprendiniams.

22. Informacija apie saugomas teritorijas

PŪV nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo Natura 2000 ar kitomis saugomomis
gamtinėmis teritorijomis bei jų apsaugos zonų ribomis (1 priedas). Artimiausių PŪV vietai
saugomų gamtinių teritorijų trumpos charakteristikos pateikiamos 22.1 lentelėje.

22.1 lentelė. PŪV teritorijai artimiausios saugomos gamtinės teritorijos (http://stk.am.lt)

Saugoma
gamtinė
teritorija

Saugomos gamtinės teritorijos trumpa
charakteristika

Mažiausias atstumas
nuo PŪV vietos iki

saugomos gamtinės
teritorijos, km

Neries upė
1000000000119,

Natura 2000
teritorija

Plotas – 2398,516821 ha, įsteigimo data -
2004.12.01 Steigimo tikslas – Upių sraunumos
su kurklių bendrijomis; Baltijos lašiša; Kartuolė;

Paprastasis kirtiklis; Paprastasis kūjagalvis;
Pleištinė skėtė; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė.

0,9 km Š kryptimi

Lapių
geomorfologinis

draustinis
0210200000020

Plotas – 1108,082684 ha, įsteigimo data -
1992.09.24 Steigimo tikslas – išsaugoti

moreniniame gūbryje susiformavusio erozinio
raguvyno išlikusius fragmentus

2 km ŠV kryptimi

23. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar
teritorijose esančią biologinę įvairovę

Informacija apie PŪV vietoje ir apylinkėse miško kvartalus pateikta 1 priede, informacija apie PŪV
vietai artimiausius vandens telkinius ir jų apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas pateikta
24 p.

Remiantis saugomų rūšių informacinės sistemos išrašu artimiausioje aplinkoje yra užfiksuotos 5
saugomos rūšys (žr. 23.1 lentelę bei 8 priede pateiktą saugomų rūšių informacinės sistemos
išrašą).

23.1 lentelė. KUN artimiausioje aplinkoje užfiksuotos saugomos rūšys
Rušis (lietuviškas

pavadinimas)
Rušis (lotyniškas

pavadinimas)
Radavietes kodas Paskutinio

stebėjimo data
Gervė Grus grus RAD-GRUGRU094282 2015-05-03
Miškinė žiomenė Dracocephalum

ruyschiana
AUG-DRARUY047246 1931-06-22

Miškinė žiomenė Dracocephalum
ruyschiana

AUG-DRARUY047243 1932-06-14

Siauralapė plautė Pulmonaria
angustifolia

AUG-PULANG048498 1937-05-16

Sibirinis vilkdalgis Iris sibirica AUG-IRISIB013939 1935-06-25



Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimas, privažiavimo kelio 16204-1-PAV.ATR-1
ir inžinerinių tinklų statyba. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo Lapas 29

Greta KUN sklypo ribos yra užfiksuota gervė (suaugęs individas veisimosi vietoje), šioje vietoje
PŪV darbai neplanuojami: radimvietė nuo iki PŪV vietos nutolusi 1,64 km, todėl neigiamas
poveikis nenumatomas.

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas

PŪV vietai artimiausi vandens telkiniai ir jų apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos
pažymėtos 24.1 pav.

24.1 Pav. PŪV vietai artimiausi vandens telkiniai ir jų apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos

PŪV vietai armiausia požeminio vandens vandenvietė – Karmėlavos nutolusi 1,4 km ŠV kryptimi
(1 priedas).

Aplinkos apsaugos požiūriu išskirtinai jautrių teritorijų planuojamos ūkinės veiklos vietoje nėra.

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje

Detalios informacijos apie PŪV teritorijos taršą praeityje šiame vertinimo etape negauta.

26. Informacija apie rekreacines, kurortines, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir
sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos
vietos

Rekreacinių ir kurortinių teritorijų artimiausioje PŪV vietos aplinkoje nėra. Artimiausia gyvenamoji
aplinka nuo PŪV vietos 365 m atstumu, visuomeninė – 90 m atstumu (žr. 12.1 pav.). Informacija
apie kitus visuomeninius pastatus ir įmones pateikta ir 1 priedo schemose.
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27. Informacija apie vietovėje esančias kultūros paveldo vertybes

PŪV teritorijoje ir artimiausioje aplinkoje kultūros paveldo vertybių nėra (1 priedas). Artimiausių
PŪV vietai kultūros paveldo vertybių charakteristikos pateikiamos 27.1 lentelėje.

27.1 lentelė. PŪV teritorijai artimiausios kultūros paveldo vertybės (http://kvr.kpd.lt/#/)
Kultūros paveldo vertybė Kultūros paveldo

vertybės vertingųjų
savybių pobūdis

Mažiausias atstumas
nuo PŪV vietos iki
kultūros paveldo

vertybės, km
Karmėlavos piliakalnis, vad. Pilimi Archeologinis; istorinis;

kraštovaizdžio
0,25 km Š kryptimi

Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios
šventoriaus tvora su vartais

Archeologinis;
architektūrinis

0,42 km ŠV kryptimi

Daukliūnų akmuo su „Meškos“ ir
„Veršiuko“ pėdomis, vad. Meškos
akmeniu

Mitologinis 0,85 km PR kryptimi

Turžėnų pašto stoties statinių
kompleksas

Architektūrinis 1,5 km Š kryptimi

GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams

28.1 Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, socialinei aplinkai, vietos darbo rinkai ir vietovės
gyventojų demografijai

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą ir taikant siūlomas poveikio sumažinimo priemones įtakos
gyventojų sveikatai nebus. Poveikis galimas tik avarinių situacijų metu.

PŪV vykdymo metu įtaka vietovės darbo rinkai nenumatoma. PŪV poveikis vietovės darbo rinkai
turės nežymų teigiamą poveikį statybų ir rekonstrukcijos laikotarpiu – sukuriant laikinų darbo vietų
statybos sektoriuje.

Planuojama ūkinė veikla gyventojų demografijai (gimstamumui, mirtingumui,
emigracijai/imigracijai ir pan.) įtakos neturės.

28.2 Poveikis biologinei įvairovei

PŪV bus vykdoma esamoje Kauno oro uosto teritorijoje. Saugomų ar išskirtinai jautrių teritorijų
PŪV vietoje ir artimiausioje aplinkoje nėra, todėl nagrinėjama PŪV neigiamo poveikio esamai
biologinei įvairovei nesukels.

28.3 Poveikis žemės gelmėms ir dirvožemiui

Statybos metu įrengiant naujas dangas ir atliekant kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį
dirvožemio sluoksnį, jį laikinai sandėliuojant šalia iškasų ir vėliau panaudojant teritorijos
sutvarkymui.

Eksploatacijos metu paviršinės nuotekos nuo potencialiai taršių teritorijų bus surenkamos ir
valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose po to išleidžiamos į aplinką, nuo santykinai švarių
teritorijų nuotekos į aplinką išleidžiamos be valymo.
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Neigiamas poveikis dirvožemiui ar žemės gelmėms tiek statybos, tiek eksploatacijos metu
nenumatomas.

28.4 Poveikis paviršiniams vandens telkiniams

Į aplinką bus išleidžiamos išvalytos iki Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente [4] nustatytų
reikalavimų paviršinės nuotekos (žr. 10 skyrių), todėl neigiamas poveikis paviršiniams vandens
telkiniams nenumatomas.

28.5 Poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms

Kaip jau buvo minėta 11. Skyriuje šiaurinio perono, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statybos
metu aplinkos oras bus teršiamas transporto priemonių ir kitų įrenginių vidaus degimo variklių
degimo produktais (anglies monoksidu, azoto oksidais, lakiais organiniais junginiais, sieros
dioksidu ir kietosiomis dalelėmis. Poveikis aplinkos orui dėl planuojamos ūkinės veiklos bus
laikinas ir lokalus: pasireikš statybos aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks
statybos darbai.

28.6 Poveikis kraštovaizdžiui

PŪV bus vykdoma esamoje Kauno oro uosto teritorijoje, nauji pastatai dėl PŪV nebus statomi,
PŪV neigiamo poveikio esamam kraštovaizdžiui neturės.

28.7 Poveikis materialinėms vertybėms

Dėl PŪV nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės poreikiams bei
nekilnojamojo turto naudojimo apribojimai nenumatomi, todėl PŪV neturės neigiamo poveikio
materialinėms vertybėms.

28.8 Poveikis kultūros paveldo vertybėms

PŪV vietoje kultūros paveldo vertybių nėra, todėl PŪV poveikio kultūros paveldo vertybėms
neturės.

29. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksnių sąveikai

Šiaurinio perono, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statyba nesukels neigiamų veiksnių,
galinčių reikšmingai paveikti aplinką ir visuomenės sveikatą, sąveikos.

30. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksnių sąveikai dėl ekstremalių įvykių ir (arba)
ekstremalių situacijų tikimybės

Galimos ekstremalios situacijos bei jų prevencijos priemonės aprašytos 14. p.

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis

Planuojama ūkinė veikla tarpvalstybinio poveikio neturės.
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32. Informacija apie numatomas poveikio mažinimo priemones

Nuo naujai įrengiamos perono dangos paviršinės nuotekos bus surenkamos ir valomos
projektuojamuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose (žr. 10 p).

PŪV objekto statybos ir eksploatacijos metu numatoma taikyti tokias poveikio aplinkai išvengimo
ir/ar mažinimo priemones:

• PŪV statybos metu turi būti naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai, o susidariusio
atliekos laiku pašalinamos iš statybų vietos taip minimizuojant galimą poveikį dirvožemiui.

• PŪV statybos darbų metu nuimtą dirvožemio sluoksnį išsaugoti iki statybos darbų pabaigos
ir panaudoti aplinkos sutvarkymo (gerbūvio sutvarkymo) darbams;

Kitos poveikio sumažinimo priemonės (nesant tokio poreikio) nenumatomos.
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PRIEDAI
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1 PRIEDAS. PŪV VIETOS IR JOS APYLINKIŲ APŽVALGINĖ IR PŪV VIETOS MIŠKO
KVARTALŲ ATŽVILGIU SCHEMOS



Mažųjų Ž inėnų
piliakalnis

Karmėlavos  Šv. Onos  bažnyčios
šventoriau s  tvora s u  vartais

Drąs eikių, Krės lynų
akmu o, vad. Gaideliu

Ginėnų s enovės
gyvenvietė II

Pirmojo pasau linio karo Palemono-Narėpų gynybinių
įtvirtinimų linijos  prie Kau no tvirtovės  s tatinių kompleks as

Ginėnų s enovės
gyvenvietė

Dau kliūnų akmu o s u "Meškos " ir
"Veršiu ko" pėdomis , vad. Meškos  akmeniu

Lepšiškių piliakalnis,
vad. Batareika

Šančių piliakalnis , vad.
Kepeliu šu , Pikelnia

Pirmojo pasau linio karo Palemono-Narėpų gynybinių
įtvirtinimų linijos  prie Kau no tvirtovės  pirma s lėptu vė

Mas teikių
kapinynas

Tu ržėnų pašto s toties
s tatinių kompleks as

Salomėjos  ir
Bernardo Bu čų namas

Karmėlavos  piliakalnis ,
vad. Pilimi

Pirmojo pasau linio karo Vokietijos
ir Ru s ijos  imperijų karių kapai

Lapių
geomorfologinis
drau s tinis

Ku lvos
geomorfologinis
drau s tinis

Karčiu pio
hidrografinis
drau s tinis

Kau no marių
regioninis
parkas

Kau no marių
regioninis
parkas

Karmėlavos

Kauno gręž.
Nr. 9397

Išorų
(Jonavos r.)

Kalnėnų
(Jonavos r.)

:
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Mas telis  1:35000
350 0 350 700me trų

SUTARTINIAI Ž ENKLAI

Miškai
Eže rai, tve nkiniai
U žstatyti plotai

Magistralinis k e lias
Krašto k e lias

Mišk o, lauk o k e lias
Ge le žink e lis

Draustiniai

Gatvės
Kitas k e lias

U pės

Natura 2000 te ritorija:
Buveinių apsaugai svarbios te ritorijos

Kultūros pave ldo te ritorija
Kultūros pave ldo obje k to apsaugos z ona
Vande nvie tė ir jos grie žto rėžimo apsaugos z ona
Vande nvie tės II - oji apsaugos z ona

Vande nvie tės III - oji apsaugos z onos "se k torius A" 
Vande nvie tės III - oji apsaugos z onos "se k torius B" 

Paukščių apsaugai svarbios te ritorijos

Administracinė riba

PŪV vieta

Tarptautinio Kauno oro uosto sk lypo riba

Žemėlapio sudarymui panaudota: ©  HNIT-BALTIC; GDR10LT © , Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016; LR
Adre sų re gistras ©  VĮ Registrų ce ntras, 2016; LR saugomų te ritorijų valstybės kadastro duome nys © , Valstybinė
saugomų te ritorijų tarnyba prie AM, 2015.

Vande nvie tės III - oji apsaugos z ona

Parkai
Re z e rvatai

PŪV vieta
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PŪ V vietos apylinkių apžvalginė schema miško kvartalų atžvilgiu 
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Mišk o k vartalai
Proje k tuojam i paviršinio vand e ns surink im o latakai
Proje k tuojam as vand e ntie k is
Proje k tuojam os buitinės nuote k os
Proje k tuojam i paviršinio vand e ns nuve d im o vam z d y nai

Valsty binės re ik šm ės m išk o plotai



PŪV vietos apylinkių apžvalginė schema (visuomeniniai pastatai)
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policijos nuovada

Karm ė lavos
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Burač o gimnazija "Bitelė", pivati
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0 200 400 600m etrų
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T arptautinio Kauno
oro uosto sk lypo riba
PŪV  vieta
Mok yk la
Darželis
Gaisrinė
Gydym o įstaiga
Policija
Greitosios m edicinos 
pagalba
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PŪV vietos apylinkių apžvalginė schema (juridinių asmenų buveinės)
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400 m

90 m

425 m
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0 80 160 240m etrų
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PŪ V vieta
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2 PRIEDAS. DANGŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
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3 PRIEDAS. NULEDINIMO PRIEMONIŲ SAUGOS DUOMENŲ LAPAI
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4 PRIEDAS. AKUSTINIO TRIUKŠMO SKLAIDOS MATEMATINIO MODELIAVIMO
GRAFINIAI REZULTATAI



Planuojamo šiaurinio perono rekonstravimo metu sukeliamo triukšmo
sklaidos matematinio modeliavimo rezultatų schema
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S k lypų ribos
Artimiausia gyve namoji aplinka

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Triukšmo iz olinija (laiptas 5 dBA)
Triukšmo ribinio dydžio iz olinija (Ldie na - 55 dBA)

Taškinis triukšmo šaltinis

Triukšmo ribinio dydžio iz olinija (Lvakaras - 50 dBA)

Triukšmo ribinio dydžio iz olinija (Lnaktis - 45 dBA)

!.

Planuojamos ūkinės veik los vie ta
Artimiausias visuome ninis pastatas
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