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Algirdas Rutkauskas 

algirdas@e-baltics.eu 

 

 

  

Adresatai: 

B. Pinkevičiaus IĮ el. p. info@bpimone.lt 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 

departamentas el. p. vilnius@nvsc.lt 

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba el. p.  vilnius.pgv@vpgt.lt 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija el. p. e.vicemeras@vilnius.lt 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos el. p. lgt@lgt.lt 

Aplinkos apsaugos agentūra el. p. aaa@aaa.am.lt 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos el. p. vstt@vstt.lt , ruta.baskyte@vstt.lt 

 

 

SKUNDAS 

 

Dėl Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,00 ha) naudojimo 

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos 

 

2017-10-11 

Vilnius 

 

Susipažinę su Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,00 ha) naudojimo Poveikio 

aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita, teikiame savo pastabas. 

1. Minėta PAV ataskaita yra neišsami ir tendencinga. Nežiūrint į tai, kad pasak ataskaitos 
autorių, planuojama naudoti teritorija nepatenka į valstybės saugomas teritorijas, tačiau 
ji kartu su šalia esančiu Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustiniu, nutolusiu 
tik apie 300 m į rytus nuo planuojamo naudoti ploto ir jį nuo draustinio skiria tik 
vietinės reikšmės keliukas, tad su minėtu draustiniu sudaro vieną kompleksinį vienetą. 
Todėl teiginiai, kad „Ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio draustiniui.“ yra 
absoliučiai nepagrįsti. Priešingai, planuojama veikla gali būti padaryta neatitaisoma žala 
ne tik minėtam draustiniu, bet ir  artimiausioje apie planuojamą ūkinę veiklą aplinkoje 
Europos ekologiniam tinklui Natura 2000 priskiriamai buveinių apsaugai svarbiai 
teritorijai - Neries upei, bei netoliese esančioms kultūros paveldo vertybėms, tokioms 

kaip Panerių žudynių vieta ir kapai II, Panerių piliakalniams. 
2. Visai nevertintas kasybos poveikis vandens telkiniams, aplinkinės teritorijos 

hidrologiniam ir hidrogeologiniam režimui. 
3. Visas planuojamas iškirsti ir eksploatuoti (apie 11,0 ha) žemės sklypas ribojasi su keliu 

Vilnius – Kaunas, kuris yra vienas pagrindinių kelių įvažiuojant į Vilniaus miestą, ir 

numatoma karjero plėtra iškertant valastybinės reikšmės mišką smarkai sudarkytų 
kraštovaizdį bei estetinį Sostinės vaizdą ir įvaizdį. 

4. Autoriai PAV ataskaitoje nurodo, jog PŪV teritorija patenka į valstybinės reikšmės 
miško plotus, priskiriamus II grupės rekreacinių miškų teritorijoms. Visas PŪV 
teritorijos plotas (apie 11,0 ha) yra valstybinės reikšmės miško žemėje. Miško žemė 
priskiriama II grupės specialiosios paskirties rekreaciniams miškams, kurio tvarkymo 
sąlygas reglamentuoja Miškų įstatymas (patvirtintas 1994 m. lapkričio 22 d. įsakymu 
Nr. I- 671 ir vėlesni jo pakeitimai). Taigi, pradėjus minėtoje teritorijoje veiklą, bus 
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sunaikinta 11,0 ha miško Vilniaus miesto teritorijoje. Bendros didelių miško plotų 
sunaikinimo pasekmės - aplinkos ir bioįvairovės nykimas.  

5. Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo Nr. I-671, 11 str. 1 d. numatyta, kad „Miško 
žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarką nustato Vyriausybė. Miško žemė gali 
būti paverčiama kitomis naudmenomis tik šiame įstatyme nustatytais išimtiniais 
atvejais:  

1) valstybei svarbiems projektams įgyvendinti; 
2) inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, apimančioms komunikacinius koridorius, 
inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir aptarnavimo objektus, formuoti; 
3) visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo ir atskirųjų želdynų teritorijoms 
formuoti; 

4) naudingųjų iškasenų eksploatavimo teritorijoms formuoti ir naudoti, kai nėra 
galimybės šių iškasenų eksploatuoti ne miško žemėje savivaldybės teritorijoje arba kai 
baigiamas eksploatuoti pradėtas naudoti telkinys ar jo dalis, dėl kurių yra išduotas 
leidimas naudoti naudingąsias iškasenas. Taigi, kaip matyti iš pateikto teisinio 
reguliavimo, nagrinėjamu atveju toliau naudoti Gariūnų žvyro ir smėlio karjerą, 
paverčiant šalia jo esantį 11 ha mišką neva tai naudingosiomis iškasenomis, nėra 
galimybės dėl to, jog Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje yra galimybės 
naudingąsias iškasenas eksploatuoti ir ne miško žemėje. Apie tai plačiau 6 punkte. 

6. Teiginiai, pateikti PAV ataskaitoje, jog „Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos 

ministerijos 2017-06-08 pateikė raštą (Nr. (7)-1.7- 2416) apie nenaudojamus smėlio ir 
žvyro telkinius Vilniaus miesto savivaldybėje, kuriuo informavo, kad Žemės gelmių 
registro duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ne miško žemėje nėra 
detaliai išžvalgytų nenaudojamų smėlio ir žvyro telkinių, o atnaujintais duomenimis, 
išteklių likutis naudojamoje telkinio dalyje 2016-12-31 būklei - 508 tūkst. m3 žvyro ir 
smėlio (žr. tekst. priedą Nr. 11), todėl UAB ,,GASTA" PŪV vietos alternatyvos 

nenagrinėjamos.“ yra melagingi. Mūsų žiniomis, Vilniaus miesto savivaldybės 
teritorijoje būtent ne miško žemėje yra detaliai išžvalgytų nenaudojamų smėlio ir žvyro 
telkinių, ir kaip to pavyzdys – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Daniliškių smėlio 
ir žvyro telkinys. Informacija apie PAV ataskaitą dėl planuojamo minėto Daniliškių 
smėlio ir žvyro telkinio pridedama.  

7. Pažymėtina, kad miškai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai; jų naudojimas ir 
apsauga yra žmogaus egzistavimo, žmogaus ir visuomenės išlikimo bei raidos sąlyga; 
gamtos apsauga, jos išteklių racionalaus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas yra 
viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė. Konstitucinis 

Teismas 1998 m. birželio 1 d. nutarime yra konstatavęs: miškas yra vienas pagrindinių 
gamtos turtų; jis yra vienos bendros ekologinės sistemos dalis, tarnauja visuomenės ir 
žmonių gerovei, saugo kraštovaizdžio stabilumą, gerina aplinkos kokybę; miškui, kaip 
aplinkos sudedamajai daliai, yra taikomi bendrieji aplinkos apsaugos principai. 

Aplinkos apsauga yra valstybės bei kiekvieno gyventojo rūpestis ir pareiga, viešieji ir 
privatūs interesai turi būti skirti aplinkos kokybei gerinti; neigiamo poveikio aplinkai 
mažinimas, gamybos ekologizavimas, gamtos išteklių racionalus ir kompleksiškas 
naudojimas. Miškams, palyginti su kitais objektais, įstatymu gali būti nustatytas 
specialus, ypatingas teisinis režimas (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. 
nutarimas). 

8. Žemės, miškų ir vandens telkinių tinkamas, racionalus naudojimas ir apsauga – 

Konstitucijos ginamas viešasis interesas (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. 
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nutarimas). Valstybė, turėdama konstitucinę priedermę veikti taip, kad būtų garantuota 

natūralios gamtinės aplinkos, atskirų jos objektų apsauga, gamtos išteklių racionalus 

naudojimas, atkūrimas bei jų gausinimas, gali įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, 

kuriuo būtų ribojamas atskirų gamtinės aplinkos objektų (gamtos išteklių) naudojimas 

(Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d., 2008 m. liepos 4 d. nutarimai). Kaip 

matyti, miškams ir jų apsaugai yra skiriamas ypatingas dėmesys. Nagrinėjamu atveju, 

naudojant 11 ha mišką smėlio ir žvyro karjero veiklai, tokiu būdu užtikrinant tik 

pavienės asmenų grupės finansinius interesus, valstybei finansinė nauda būtų minimali 

(pagal pateikiamus skaičiavimus PAV ataskaitoje – PVM per šešerius telkinio 

eksploatavimo metus sudarytų tik 3 000 000 eur, mokesčiai už naudingąsias iškasenas – 

561 000 eur, kai tuo tarpu galima žala gamtai ir visai Panerių ekosistemai gali būti 

nepamatuojama...  

9. Neatsižvelgus į mūsų pastabas, bus kreiptasi su pareiškimu į teisėsaugos institucijas dėl 

viešojo intereso gynimo. 

 

 

Pridedama:  

 

1. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (71 lapas) 

 

 

 

Algirdas Rutkauskas 

 

 

___________________________________ 
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El. p. vilnius.pgv@vpgt.lt

Juridinių asmenų registre

 Kodas 191011897
   

VILNIAUS APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA 

B. Pinkevičiaus IĮ   2017-09-       Nr. 3-26-        (10.1-26E)

direktoriui                                      Į 2017-09-08   Nr. 85/17

B. Pinkevičiui

info@bpimone.lt

   

DĖL GARIŪNŲ ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO DALIES (APIE 11 HA) NAUDOJIMO 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS DERINIMO

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba susipažino su B. Pinkevičiaus IĮ  

pateikta  poveikio aplinkai vertinimo ataskaita dėl Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11 

ha) naudojimo. 

Pažymime, kad savo kompetencijos ribose pritariame minėtai planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms, pastabų neturime. 

Viršininkas Rimantas Steponavičius

Originalas nebus siunčiamas

Egidija Balkutė, tel. (8 5) 219 8802, el. p. egidija.balkute@vpgt.lt
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