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ATRANKOS IŠVADA 

DĖL KANIŪKŲ MELIORACIJOS STATINIŲ IR SAUSINIMO SISTEMŲ 

REKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

 

Informacijos pateikėjas (pavadinimas, adresas, tel.): UAB „Aplinkos inţinierių grupė“, Kuršių g. 

7, LT-48107 Kaunas, Simona Unikaitė, tel. 8 679 94199.  

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. Kaniūkų melioracijos statinių naudotojų asociacija. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Kaniūkų melioracijos statinių naudotojų asociacijos 

narių ţemių melioracijos sistemų rekonstrukcija.  

 

Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas). Projektas bus 

vykdomas Kauno rajono savivaldybės, Babtų seniūnijos, Karalgirio, Kaniūkų, Zacišiaus, 

Vareikonių, Eglynų, Piepalių kaimuose.   

 

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Projekto metu numatoma 

rekonstruoti: drenaţo rinktuvų 2,226 km, sausintuvų 43,6 km, 1,735 km griovių (tame 

tarpe ir Šunupio up.), rekonstruoti 16 vnt. ir įrengti 5 vnt. naujų ţiočių, įrengti 10 vnt. 

poţeminio drenaţo šulinių. Bendras numatomas rekonstruoti sausinimo sistemų 

aptarnaujamas plotas yra 114,1 ha ţemės ūkio naudmenų plote, privačiose valdose. 

Rekonstrukcijos metu numatoma valyti sąnašas iš griovio dugno, sklaidyti iškastą gruntą, 

pašalinti krūmus, pakeisti ar įrengti naujas drenaţo ţiotis.  

Darbams atlikti bus naudojamos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos statybinės 

medţiagos (PVC drenaţo vamzdţiai), ţolių sėklos, smėlis ţvyras, betonas. Bus naudojama 

statybinė technika: ekskavatorius (sąnašoms valyti), traktorius (išvalytoms sąnašoms 



paskleisti ir lėkščiuoti, iškirstiems krūmams išveţti), drenaţo klotuvas, buldozeris, 

krovininės mašinos. Dalis darbų bus atliekama rankiniu būdu.  

Visos susidariusios atliekos – statybinės, krūmų ir kelmų atliekos bus priduodamos 

atliekas tvarkančioms įmonėms. Melioracijos statinių rekonstrukcijai asociacija planuoja 

gauti Europos Sąjungos finansinę paramą pagal Kaimo plėtros plano priemonės „Ţemės ūkio ir 

miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Ţemės ūkio vandentvarka“.  

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms 

reikšmingumas. Keletas planuojamos ūkinės veiklos teritorijų (apie 20 ha) ribojasi su Natura 2000 

teritorija - Padauguvos miško biosferos poligonu, kuriame saugomi tripirščiai ir baltnugariai geniai. 

Veiklos metu bus rekonstruojamos jau esamos ir funkcionuojančios melioracijos sistemos, nebus 

atliekama jokia nauja statyba, didinamas nusausinamas plotas ar pan. Tokiu būdu planuojami darbai 

neturės neigiamos įtakos. 

 

Pastabos, pasiūlymai. Planuojama ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis visų galiojančių 

normatyvinių reikalavimų, uţtikrinančių leistiną poveikį aplinkai. Darbų metu išardytos vejos ir 

dangos turi būti atstatytos, derlingas dirvoţemio sluoksnis nukastas ir sandėliuojamas, vėliau 

panaudojant teritorijos tvarkymo ir atstatymo darbams. Atliekamiems darbams naudojama technika 

neturi dirbti saugomų paukščių perėjimo laikotarpiu. 

Jei numatomas krūmų ar medţių kirtimas upelių ar griovių vandens apsaugos juostose, saugotinų 

ţeldinių, augančių ne miško ţemėje, kirtimas, darbai turi būti atliekami vadovaujantis Kauno rajono 

ţeldynų ir ţeldinių apsaugos tvarkymo taisyklėmis.  

Apie priimtą atrankos išvadą informuoti visuomenę Visuomenės informavimo ir dalyvavimo 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Ţin. 2005, Nr. 93-

3472) nustatyta tvarka. Uţsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi raštu 

informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose 

visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridedant laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, 

kopijas. 

 

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą. Planuojamos ūkinės veiklos metu 

bus tik rekonstruojamos jau esamos melioracijos sistemos, nebus įrenginėjamos naujos sausinimo 

sistemos ar didinamas nusausinamas plotas. Veikla neturės neigiamos įtakos aplinkai, bet turės 

teigiamą poveikį ţemės ūkio naudmenoms ir prisidės prie naudmenų efektyvesnio 

panaudojimo vystant jose ţemės ūkio veiklą.  

 

Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  
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