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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS RENGĖJŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Rengėjas Kontaktai Parengti skyriai Parašas 

1 

Dana Bagdonavičienė, 

PAV vadovė, direktoriaus 

pavaduotoja aplinkosaugai  

+370 5 264 43 04 

+370 699 81281 

daba@dge.lt  

PAV dokumentų 

kokybės kontrolė 
 

2 
Jurgita Morkūnienė, 

aplinkosaugos projektų vadovė 

 +370 5 264 43 04 

jmo@dge.lt 
Projekto vadovė  

3 

Albertas Bagdonavičius, 

aplinkosaugos projektų 

vadovas 

+370 5 264 43 04 

aba@dge.lt 

I, II skirsnis,1-3, 

5-7,9-11 skyriai,  

III-VII skirsniai 

 
 
 
 

4 

Aleksandras Kirpičiovas, 

visuomenės sveikatos 

specialistas/projektų vadovas 

+370 5 264 43 04 

aki@dge.lt  

II skirsnis,8 sk., 

visuomenės 

sveikata 

 

5 
Viktorija Bagušauskaitė, 

aplinkosaugos inžinierė 

+370 5 264 43 04 

vba@dge.lt  

II skirsnis,8 sk., 

triukšmo 

vertinimas 

 

 

 

 

6 
Laurynas Šaučiūnas, 

aplinkosaugos inžinierius 

+370 5 264 43 04 

lsa@dge.lt  

II skirsnis, 2 sk., 

oro taršos 

vertinimas 

 

 

 

 

 

7 
Žilvinas Stankevičius, 

Geologas, projektų vadovas 

+370 5 264 43 04 

zst@dge.lt   

IV sk. Žemė (jos 

paviršius ir gel-

mės), dirvožemis) 
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ĮVADAS 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau tekste – PŪV) organizatorius – UAB „Skalda“ Margio žvyro telkinio 

dalyje planuoja išteklių gavybą. Naudingųjų išteklių gavyba įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos povei-

kio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau - PAV įstatymas) 2017-11-01 įsigaliojusios naujos redakcijos 

(TAR, 2017-07-05, Nr. 11562) 1 priedo 2.6 punktą – kitų naudingųjų iškasenų gavyba, kai kasybos 

sklypas – 25 ha ir didesnis arba 2 priedo 2.4 punktą - kitų naudingųjų iškasenų gavyba, kai kasybos 

sklypas mažesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha. Kadangi telkinio išteklių gavybos plotas artimas 

ribiniam 25 ha dydžiui, vadovaujantis šio įstatymo 7 straipsnio 11 dalimi, kuri nustato, kad PŪV organi-

zatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai 

vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros, PŪV organizatorius nusprendė pradėti 

poveikio aplinkai vertinimo (toliau tekste – PAV) procedūras.   

Poveikio aplinkai vertinimo procesas apima šiuos etapus: 

✓ PAV programos rengimas, pranešimas visuomenei apie parengtą programos dokumentą, derini-

mas su PAV subjektais: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos mi-

nisterijos Vilniaus departamentu,  Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba, Trakų ra-

jono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vil-

niaus skyriumi, Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija. PAV programą tvirtina atsa-

kinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra; 

✓ PAV ataskaitos rengimas, pranešimas visuomenei apie parengtą ataskaitos dokumentą, viešas vi-

suomenės supažindinimas su vertinimo teiginiais bei išvadomis, derinimas su PAV subjektais; 

✓ atsakingos institucijos sprendimo priėmimas ir PAV proceso dalyvių informavimas apie priimtą 

sprendimą. 

Poveikio aplinkai vertinimo programa parengta vadovaujantis 2017 m. spalio 31 d. LR aplinkos ministro 

įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvir-

tinimo“ (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01), kitais teisės ak-

tais bei norminiais dokumentais. 

Visuomenė apie PAV procesą bus informuota ir supažindinta su programa vadovaujantis minėto įsaky-

mo nuostatomis. Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą paskelbta visuomenės 

informavimo priemonėse: Trakų rajono laikraštyje „Trakų žemė“, Trakų rajono savivaldybės ir Trakų 

seniūnijos skelbimų lentoje, Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Poveikio 

aplinkai vertinimo programa susipažinimui įkelta į UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ interneto 

svetainę www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“.  

Poveikio aplinkai vertinimo programa teikiama poveikio aplinkai vertinimo subjektams bei atsakingai 

institucijai - Aplinkos apsaugos agentūrai. 
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I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ  

1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS APLINKOS SITUACIJA 

1.1 Teritorija, gretimybės, žemės naudojimas, gamtiniai ir antropogeniniai aplinkos 

komponentai 

Naudingųjų iškasenų (žvyro) išteklių naudojimo veikla planuojama Margio žvyro telkinio I sklypo Trakų 

r. sav., Trakų  sen., Liūnų kaimo vietovėje dalyje, apimančioje 28 ha plotą. Išžvalgyta telkinio dalis 

sklype sudaro apie 24 ha.  

Žemės sklypą telkinio naudojimui UAB „Skalda“ planuoja nuomoti iš valstybės.  

 
1 pav. PŪV teritorijos aplinkos Trakų r. situacinė schema. Pagrindas: www.regia.lt  

PŪV numatytas valstybinės žemės apie 28 ha ploto sklypas nesuformuotas, sklypas neįregistruotas 

Nekilnojamojo turto registre. Pastatų ir statinių sklype nėra. Sklype vyrauja žemės ūkio naudmenos – 

ekstensyvios pievos ir savaiminiais želdiniais apaugę pievų plotai (ne miško žemė apauganti mišku). 

Miško žemė sklype užima apie 3,5 ha. Sklypas iš keturių pusių ribojasi su 14 žemės ūkio ir miškų ūkio 

paskirties žemės sklypų. Iš pietų ir pietvakarių PŪV teritorija ribojasi su privačių IV grupės ūkinių 

miškų plotais.  

Pietų pusėje už 0,9 km praeina valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A4 Vilnius–Varėna–

Gardinas. Sklypo rytiniu pakraščiu praeina kaimo sodybas jungiantis vietinės reikšmės kelias su žvyro 

danga. 

Artimiausios Liūnų, Katišių, Statkonių ir Kapčiškių kaimų sodybos nuo PŪV sklypo ribų yra 12-240 m 

atstumu. 

http://www.dge-group.lt/
http://www.regia.lt/
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PŪV gretimybėse visuomeninių įstaigų nėra. Artimiausios gydymo įstaigos: VšĮ Trakų PSPC ir Trakų 

ligoninė, esantys apie 11,5 km į šiaurės rytus. Bijūnų mokykla-daugiafunkcis centras (Bijūnų k., Mo-

kyklos g. 2) nutolęs apie 6,4 km vakarų kryptimi. 

Rekreacinės teritorijos ir objektai išsidėstę aplink Margio, Katišiaus, Juodikio, Ungurio ežerus.  

Artimiausi paviršinio vandens telkiniai: Margio upė (protaka tarp ežerų) - 80 m pietų kryptimi, Katišiaus 

ežeras – 100 m rytų kryptimi, Ungurio ežeras – 600 m vakarų kryptimi, Juodikio ež. – apie 1 km rytų 

kryptimi, Margio ežeras -1,4 km. Artimiausia registruota vandenvietė - eksploatuojama UAB „IDW 

Esperanza Resort“, esanti prie Ungurio ež., už maždaug 1 km vakarų kryptimi. 

Saugomų gamtinių ir kultūros paveldo teritorijų bei objektų PŪV teritorijoje nėra. Artimiausia saugoma 

teritorija – Aukštadvario regioninis parkas - yra 290 m atstumu pietvakarių kryptimi. Trakų istorinis na-

cionalinis parkas yra toliau nei už 6 km šiaurės rytų kryptimi. Arčiausiai PŪV sklypo esantys kultūros 

paveldo objektai yra Strėvos pilkapynas ir Strėvos piliakalnis. Atstumas iki šių objektų - apie 3,5 km 

pietvakarių kryptimi.   

2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS TECHNINĖS IR FIZINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 

2.1 Veiklos etapai, atitiktis planavimo dokumentams, užstatymas, infrastruktūra 

PŪV planuojama vykdyti 1976 m. detaliai išžvalgyto Margio žvyro I telkinio vakarinėje dalyje. 

Išžvalgyti telkinio I dalies ištekliai įvertinti 13,58 mln. m3 žvyro, kuris tinkamas betono gamybai ir kelių 

statybai. PŪV sklypo ištekliai sudaro apie 2 mln. m3, kurių tikslus kiekis bus nustatytas telkinio 

naudojimo plane.  

Žvyro kasybai bus naudojamas ekskavacijos būdas. Apvandeninto grunto telkinyje neplanuojama kasti. 

Virš gruntinio vandens lygio bus paliekamas mažiausiai 0,5 m storio žvyro sluoksnis. Kasybos darbai 

planuojami vykdyti šiltuoju metų laiku, kada vykdomi statybos bei kelių remonto ir tiesimo darbai. 

Kasybą karjere planuojama vykdyti 5 dienas per savaitę, viena pamaina, kurios trukmė nuo 8 val. iki 17 

val. 

Naudingos iškasenos (žvyro) kasyba sklype bus vykdoma apie 24 ha išžvalgytame plote. Žvyro telkinio 

naudojimo metu bus naudojama technika: frontalinis krautuvas, buldozeris ir sijotuvas. Iškastas žvyras 

sijotuve bus skirstomas į frakcijas ir kaupiamas krūvose karjere. Produkcija išvežama sunkvežimiais, 

kurie naudosis vietinės reikšmės keliu. Planuojama, jog produkcijos išvežimui taip pat bus naudojamasi 

kitos įmonės, eksploatuojančios to paties Margio žvyro telkinio dalį PŪV teritorijos šiaurės rytuose, 

keliu (šiam tikslui bus sudaroma sutartis). Preliminarus produkcijos išvežimo kelias pažymėtas 2 pav. 

Numatyta, kad produkcija iš PŪV teritorijos bus išvežama šiaurinėje jos pusėje, toliau vežama aplink 

kitos įmonės eksploatuojamą to paties žvyro telkinio dalį. Tikslus produkcijos išvežimo kelias bus 

parinktas, kai bus parengtas kitos įmonės produkcijos išvežimo kelio projektas.  

PAV ataskaitos skirsnyje „Planuojamos ūkinės veiklos techninės ir fizinės charakteristikos“ bus 

įvertintas PŪV poveikis susisiekimo infrastruktūrai dėl planuojamo produkcijos išvežimo, t. y. esamos 

susisiekimo infrastruktūros parametrų atitikimas ilgalaikei planuojamai susisiekimo infrastruktūros 

apkrovai; susisiekimo infrastruktūros plėtros poreikis; projektinė produkcijos išvežimo kelių kategorija, 

danga bei kiti parametrai, atitinkantys planuojamą ilgalaikę apkrovą ir ūkinę veiklą. 
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Sutartinis žymėjimas: 

 

                      PŪV teritorijos dalis                                  Produkcijos išvežimo kelias 

 

2 pav. Preliminarus produkcijos išvežimo maršrutas. Pagrindas: www.regia.lt  

Stacionarūs pastatai neplanuojami. Darbuotojų buities reikmėms į karjerą bus atvežtas konteinerio tipo 

kilnojamas statinys ir biotualetas. Sijotuvo elektros variklis naudos kilnojamo generatoriaus elektros 

energiją. Vandentiekio, nuotekų, šilumos tinklai neplanuojami. 

Baigus telkinio eksploatavimą, bus atliekami rekultivavimo darbai – šlaitai bus nulėkštinti ir apsodinti 

želdynais ir/ar įrengti vandens telkiniai. Rekultivavimas bus vykdomas pagal parengtą, suderintą ir 

patvirtintą rekultivacijos projektą.  

PŪV įgyvendinimo etapai: 

✓ atliekamas PŪV poveikio aplinkai vertinimas, atsakingos institucijos sprendimas dėl PŪV 

galimybių  2022 m. III ketv. – 2023 m. II ketv.; 

✓ suformuojamas ir registruojamas žemės sklypas – 2023 m. III - IV ketv.;  

✓ rengiamas naudingųjų išteklių naudojimo planas - 2023 m. III - IV ketv.; 

✓ pradedama vykdyti ūkinė veikla pagal išteklių naudojimo leidimą – 2024 m. I ketv. 

Preliminari telkinio eksploatacijos trukmė – 10-15 metų. 

Atitiktis planavimo dokumentų sprendiniams. Nagrinėjamai Trakų rajono vietovei ir PŪV bei 

gretimoms teritorijoms galioja aukštesnio lygmens: Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, Trakų 

rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (BP) keitimo sprendiniai. 

PŪV vieta patenka į Trakų r. BP keitimu, patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 

d. sprendimu Nr. S1E-59, išskirtą kraštovaizdžio tvarkymo zoną Nr. 7, kurios indeksas Trakų r. BP 

keitimo pagrindiniame brėžinyje yra am(re)4E (agrarinis miškingas tausojantis – intensyvus 

ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo ežeruoto duburio kraštovaizdis): 

http://www.dge-group.lt/
http://www.regia.lt/
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- bendras kraštovaizdžio pobūdis – am (sukultūrintas agrarinis miškingas kraštovaizdis); 

- kraštovaizdžio naudojimo pobūdis – (re)4 (tausojantis – intensyvus ekstensyvaus rekreacinio 

pritaikymo); 

- kraštovaizdžio gamtinis pobūdis – E (ežeruotas duburys). 

 

 PŪV sklypas 

  

 

3 pav. Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pagrindinio brėžinio reglamentai nagrinėjamai 

Margio naudingųjų iškasenų telkinio teritorijai. Šaltinis: www.trakai.lt   

PŪV teritorija taip pat patenka į neeksploatuojamo naudingųjų iškasenų telkinio, kurio kodas – 835 

(Margio I sklypo), dalį. Naudingųjų iškasenų rūšis – žvyras.  

Šiai zonai nustatyti teritorijų naudojimo reglamentai: 

✓ galimos pagrindinės žemės naudojimo paskirtys: Z (žemės ūkio), M (miškų ūkio), H (vandens 

ūkio), KT (kita); 

http://www.dge-group.lt/
http://www.trakai.lt/
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✓ galimi žemės naudojimo būdai: Z2 (specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, 

medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai), Z3 (rekreacinio naudojimo žemės sklypai), 

Z4 (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai), M1 (ekosistemų apsaugos žemės sklypai), M2 

(rekreacinių miškų žemės sklypai), M3 (apsauginių miškų žemės sklypai), H2 

(rekreaciniaivandens telkiniai), G1 (vienbučių ir dvibučių gyvnamųjų pastatų teritorijos), V 

(visuomeninės paskirties teritorijos), K (komercinės paskirtiesobjektų teritorijos), I1 

(susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos), I2 (susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), N (naudingųjų iškasenų teritorijos), R (rekreacinės 

teritorijos), P (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos); 

✓ gamtinis karkasas –T2 (geoekologinė takoskyra); 

✓ kraštovaizdžio tvarkymas: kraštovaizdžio tvarkymo strategijos grupė – saugančio ir tausojančio 

naudojimo, vyraujančio rekreacinio naudojimo vystymo; kraštovaizdžio tvarkymo strategija – 

rekreacinio naudojimo ir funkcinės konversijos. 

Galima teigti, kad planuojama naudingųjų iškasenų gavyba detaliai išžvalgyto Margio telkinio I sklypo 

dalyje žemės naudojimo būdais ir kraštovaizdžio apsaugos aspektais neprieštarauja Trakų rajono 

bendrojo plano keitimo sprendiniams. 

Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 

m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 (http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-

krastovaizdis/krastovaizdis/nacionalinis-krastovaizdzio-tvarkymo-planas), nagrinėjamai Margio žvyro 

telkinio teritorijai nustato kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir reglamentus:  

✓ sprendiniai kraštovaizdžio tvarkymo zonai, į kurią patenka PŪV sklypas: agrarinis mažai urba-

nizuotas, tausojantis - intensyvus žemės naudojimo pobūdis ežeryno kraštovaizdžio gamtiniame 

komplekse; 

✓ kraštovaizdžio tvarkymo C strategija taikoma esamiems ir perspektyviniams rekreacinio 

naudojimo arealams, kurių tikslas – formuoti ir palaikyti šiose teritorijose rekreacinį kraštovaizdį 

su rekreacijai palankia aplinka, rekreacijai plėtoti reikalinga atitinkama infrastruktūra. 

Strategijos 3b kryptis taikoma kol kas nepakankamai naudojamiems, tačiau turintiems rekreacinį 

potencialą agrarinio arba miškingo kraštovaizdžio ežerams bei slėniams, kurių perspektyvinis 

naudojimas siejamas su būtinu funkcinės konversijos (pertvarkos) plėtojimu, pirmiausia 

bioprodukcinio ūkio santykinės reikšmės mažėjimu ir ramaus pobūdžio rekreacinio–turistinio 

naudojimo (gamtinis, pažintinis, ekologinis turizmas) svarbos augimu. 

Kaip nurodyta šiame plane, „planavimo mastelis neleidžia iki detalumo pateikti viso kraštovaizdžio 

vertybių ir jo įvairovės spektro, šalies mastu įvertinti visų įvairialypių teritorijų apsaugos, ūkinio 

naudojimo aplinkybių ir pateikti konkrečiais parametrais apibrėžtų mažo ploto teritorijų apsaugos ir 

tvarkymo reglamentų“. Remiantis šiomis nuostatomis, nagrinėjamoje kraštovaizdžio zonoje nėra 

draudžiama kita ūkinė veikla ir santykinai nedidelio ploto naudingųjų iškasenų gavyba detaliai 

išžvalgytame telkinyje neprieštarauja nagrinėjamo Trakų arealo kraštovaizdžio plano sprendiniams.   

2.2 Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

PŪV numatyta vieta Liūnų k., vietovėje, kuri tiesiogiai susijusi su naudingųjų išteklių buvimo plotu , 

kadangi bus naudojama 1976 m. detaliai išžvalgyto Margio telkinio dalis. Telkinio žvyro ištekliai 

patvirtinti tuometinės Vyriausybės komisijos aktu. Išteklių gavybai bus naudojimas visuotinai taikomas 

ekskavacijos būdas, kuris naudoja įprastus statybos mechanizmus (buldozerius, krautuvus). Dėl šių 

priežasčių alternatyvos PŪV vietos ir techninės/technologinės alternatyvos nesvarstomos ir PAV 

ataskaitoje nebus nagrinėjamos. 

http://www.dge-group.lt/
http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis/nacionalinis-krastovaizdzio-tvarkymo-planas
http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis/nacionalinis-krastovaizdzio-tvarkymo-planas
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PAV ataskaitoje bus vertinama planuojama alernatyva ir lyginama su „0“ arba PŪV nevykdymo alter-

natyva. 

2.3 Duomenys apie produkciją, energijos, žaliavų, cheminių medžiagų naudojimą 

Telkinyje planuojama iškasti iki 200 000 tonų per metus. 

PŪV objekte sijotuvo, krautuvo ir buldozerio darbui planuojama naudoti apie 62 tonas dyzelino per 

metus.  

Cheminės medžiagos objekte, išskyrus degalus kasybos technikai, nebus naudojamos.  

2.4 Duomenys apie atliekas 

Karjero teritorijoje žvyras stumiamas į krūvas, autokrautuvu pakraunamas į sunkvežimius ir išvežamas. 

Nedidelis kiekis buitinių atliekų susidarys darbuotojų poilsio patalpose.  

PAV ataskaitoje bus pateikta išsami informacija apie susidarysiančių atliekų rūšis, bus pateikti susida-

rančių atliekų kiekiai, nurodyti jų tvarkymo būdai. 

2.5 Technologiniai procesai 

Žvyro karjero eksploatavimo technologija susideda iš etapų: 

✓ dirvožemio sluoksnio nuėmimas; 

✓ dangos grunto (su augaliniu sluoksniu arba be jo) nukasimas; 

✓ naudingojo klodo kasimas; 

✓ sijojimas ir frakcijų atskyrimas; 

✓ produkcijos sandėliavimas; 

✓ produkcijos pakrovimas į sunkvežimį; 

✓ produkcijos išvežimas naudotojams; 

✓ išeksploatuoto ploto rekultivavimas. 

2.6 Siūlomų gamybos būdų, įrangos aprašymas, jų palyginimas ir įvertinimas pagal šios 

veiklos rūšies geriausius aplinkosaugos praktikos atvejus ir geriausius prieinamus 

gamybos būdus 

Planuojamos žvyro gavybos apimtys nėra didelės, numatoma kasybos technologija ir techninė įranga 

nesudėtinga, todėl šiai veiklai netaikomi geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB), nurodyti ES 

informaciniuose dokumentuose. Šie aspektai PAV atskaitoje nebus nagrinėjami. 

http://www.dge-group.lt/
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 II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMAS POVEIKIS 

ĮVAIRIEMS APLINKOS KOMPONENTAMS IR POVEIKĮ APLINKAI 

MAŽINANČIOS PRIEMONĖS 

1. VANDUO 

1.1. Esamos būklės aprašymas 

Remiantis Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (toliau – UETK) žemėlapiu, artimiausias paviršinio vandens 

telkinys – sklypo pietine riba pratekanti Margio upė, jungianti Margio, Juodikio, Katišiaus ir Ungurio 

ežerus su Strėvos upe (4 pav.). Į upės apsaugos zoną ir pakrantės apsaugos juostą patenkanti dalis yra 

miško žemėje ir už naudingųjų iškasenų telkinio ribų, todėl kasyba šioje vietoje negalima. PŪV sklypo 

dalis (apie 4,5 ha) patenka į Katišiaus ežero apsaugos zoną. 

Remiantis Margio telkinio žvalgybos darbų ataskaita, priklausomai nuo vietovės reljefo, gruntinis van-

duo buvo aptiktas naudingojo sluoksnio apačioje virš telkinio pado 4 -12 m gylyje. Nustatyta, kad grun-

tinio vandens lygis telkinio sklype beveik atitinka vandens lygį Katišiaus, Juodikio ir Margio ežeruose 

(apie 144 m abs. a.) ir drenuojasi į šiuos ežerus.  

 

4 pav.  PŪV vietos padėtis paviršinių vandens telkinių atžvilgiu. Šaltinis: https://uetk.am.lt   

Paviršinis ir požeminis vanduo buities ir žvyro gavybos reikmėms nebus naudojamas. 

http://www.dge-group.lt/
https://uetk.am.lt/
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1.2 Galima sutelktoji ir pasklidoji vandens tarša 

PŪV objekte susidarys buitinės ir paviršinės nuotekos. Nevalytos nuotekos į aplinką nepateks. Biotualete 

susidariusios buitinės nuotekos aptarnaujančios įmonės bus išvežamos į artimiausią nuotekų valyklą. 

Paviršinės nuotekos nuo vidaus kelių ir kasybos zonų filtruosis į gruntą.  

1.3 Numatomas reikšmingas poveikis 

Telkinyje išgaunamos gamtinės kilmės mineralinės medžiagos (žvyro-smėlio mišinys, nuodangos 

gruntai) bei dirvožemis nėra pavojingos vandens aplinkai. Organiniai ir dirbtinės kilmės cheminiai 

teršalai veikloje nesusidarys. Neigiamas potencialios taršos poveikis paviršiniams ir požeminiams 

vandens telkiniams nenumatomas. 

Kasant žvyro išteklius, galimas gruntinį vandenį aslojančių sluoksnių suardymas ar nutraukimas ties 

išeksploatuota dalimi, todėl yra tikimybė, kad gali pasikeisti šachtinių šulinių vandens lygis dėl 

nudrenavimo aplinkinių gyventojų namų valdose.  

1.4 Galimo reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės 

Telkinio eksploatacijos metu nustačius vandeningų sluoksnių pokyčius bus numatytos neigiamo povei-

kio išvengimo priemonės. 

PAV ataskaitoje bus pateikta: 

✓ informacija apie vietovės hidrogeologines sąlygas: gruntinio ir gilesnius požeminio vandens 

sluoksnius; 

✓ vietovės vandenvietės ir jų apsaugos zonos;   

✓ PŪV poveikis požeminio vandens ištekliams; 

✓ galimo neigiamo poveikio prevencijos ir/ar mažinimo priemonės. 

2. APLINKOS ORAS 

2.1. Esamos būklės aprašymas 
 
Pagal Lietuvos klimato rajonavimą nagrinėjama Trakų seniūnijos teritorija priskiriama Pietryčių 

aukštumos klimatinio rajono Dzūkų parajoniui, kuriam būdingas vidutinis šaliai metinių bei sezoninių 

oro temperatūrų ir drėgmės bei vėjo režimas. Pažymėtina, kad PŪV vietos meteorologines sąlygas 

ženkliai įtakoja gretimybėse esančių miškų, daubų, kalvoto reljefo apsuptis. Margio apylinkėse nėra 

stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, tad vietovėje oras santykinai švarus. Nagrinėjamoje Trakų 

seniūnijos dalyje kelių tinkle dominuoja magistralinis kelias A4, jungiantis rajoninės ir vietinės reikšmės 

kelius, kuriais pravažiuojančio autotransporto taršos įtaka vietovės oro kokybei nereikšminga. 

PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie vietovės orų sąlygas, duomenys apie oro temperatūrą, 

kritulius, vėją, stichinius meteorologinius reiškinius. 

2.2 Į aplinkos orą išmetami teršalai 

Iš telkinio kasybos darbų ploto į aplinkos orą bus išmetami teršalai: dulkės - kietosios dalelės (KD), au-

totransporto - azoto oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO), sieros dioksidas (SO2), angliavandeniliai 

(LOJ). 

PAV ataskaitoje bus pateikta: 

http://www.dge-group.lt/
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✓ stacionarių taršos šaltinių charakteristikos; 

✓ iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų aplinkos oro teršalų kiekio skaičiavimai, skaičiavimams 

naudotų koeficientų bei kitų charakteristikų reikšmės;  

✓ įvertinta tarša iš mobilių šaltinių (pateiktos jų charakteristikos ir jų išmetamų teršalų (kuro 

degimo produktų) kiekio skaičiavimai. 

2.3 Numatomas reikšmingas poveikis aplinkos orui 

PAV atskaitoje PŪV taršos šaltinių poveikis aplinkos oro kokybei bus įvertintas teršalų skaičiavimų pag-

rindu. 

PAV ataskaitoje bus įvertintas išsiskiriančių į aplinkos orą teršalų galimas poveikis aplinkos oro užterš-

tumui ir pateikti: 

✓ pirminiai duomenys išmetamų teršalų didžiausioms pažemio koncentracijoms skaičiuoti; 

✓  oro teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatai, jų analizė; 

✓ skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga; 

✓ foniniai aplinkos užterštumo duomenys. 

 2.4 Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės 

PAV ataskaitoje, esant taršos mažinimo priemonių diegimo poreikiui, bus pateikta: 

✓ aplinkos oro taršos reguliavimo techniniai sprendimai, įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą; 

✓ informacija apie galimas poveikio aplinkos oro kokybei mažinimo priemones.  

3. KLIMATAS 

Mineralinių naudingųjų iškasenų gavybos karjerai nepriskiriami ūkiniams objektams, kurie išmeta šilt-

namio efektą sukeliančias dujas, todėl šis PŪV poveikio aspektas klimato kaitai PAV ataskaitoje nebus 

vertinamas.   

4. ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS 

4.1. Esamos būklės aprašymas  
 
Geologinė aplinka. Geomorfologiniu požiūriu PŪV teritorija yra Dzūkų moreninio kalvyno rajono Trakų 

- Aukštadvario porajonyje. Natūraliame reljefe žemės paviršiuje vyrauja holoceno ir vėlyvojo ledynme-

čio amžiaus fliuvioglacialinės nuogulos. Kvartero darinių storis Margio telkinio apylinkėse svyruoja apie 

180 m. Eksploataciniai tarpsluoksniniai geriamojo vandens ištekliai vietovėje naudojami iš 60 -70 m gy-

lio vandeningų akvaglacialinių ir fliuvioglacialinių sluoksnių. 

Žemės gelmių registro duomenimis, aprobuoti žvyro ištekliai Margio telkinio I sklype 2019 m. pabaigoje 

įvertinti 13,58 mln. m3. Telkinyje vyrauja Q sistemos fliuvioglacialinės kilmės nuogulos. Žvyro dalis 

naudingajame sluoksnyje siekia 30 - 50 %, atskiruose telkinio plotuose iki 70 %. PŪV sklype bendras 

žvyro išteklių tūris gali siekti 2 mln. m3. Naudingojo sluoksnio storis sklype svyruoja 2 -14 m ribose, 

vidutiniškai 7 -8 m.  

Dirvožemis. Remiantis Lietuvos pedologinio rajonavimo žemėlapiu, nagrinėjama teritorija yra Pietryčių 

smėlingų žemumų srities Vilniaus - Rūdiškių rajone. Būdingi šiam rajonui  ir teritorijoje vyraujantys 

http://www.dge-group.lt/
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dirvožemių tipai – smėlžemiai. Tokie dirvožemiai Margio apylinkėse formavosi dėl banguoto reljefo, o 

taip pat vyraujančių pakraštinių moreninių darinių su tarpukalvėse suklostytomis fliuvioglacialinėmis 

smėlingomis nuogulomis. Dirvožemio ekonominis našumas žemesnis nei šalies vidurkis ir neviršija 36 

balų. Nagrinėjamas smėlžemių rajonas nepriskiriamas agrarinio prioriteto zonai.  

4.2 Numatomas reikšmingas poveikis  

Žvyras iš telkinio bus kasamas ekskavaciniu būdu. Pagal vidutinį sluoksnio storį (apie 15 cm) ir telkinio 

kasybos plotą viršutinis dirvožemio sluoksnis virš naudingų išteklių sudarys apie 30 tūkst. m3. Pagal 

technologiją viršutinis dirvožemio sluoksnis bus nustumtas buldozeriu, sandėliuojamas kaupuose ir ga-

liausiai bus panaudotas išeksploatuotų karjero dalių rekultivacijai į miško ar kitas naudmenas.  Rengiant 

telkinio naudojimo dokumentus, suformuotame sklype bus nustatyta kita pagrindinė žemės naudojimo 

paskirtis ir naudingųjų iškasenų naudojimo būdas, todėl dalinis bioprodukcinės funkcijos praradimas 

tokioje veikloje yra neišvengiamas. Nuimant viršutinį dirvos sluoksnį, sandėliuojant ir paskleidžiant gau-

tiniame darbų etape dirvožemio cheminė tarša nenumatoma. 

Kadangi sukauptas dirvožemis nebus išvežamas iš teritorijos ir bus panaudotas pažeistų plotų atkūrimui, 

nenumatomas reikšmingas neigiamas poveikis šiam gamtos komponentui ir PAV atskaitoje nebus nagri-

nėjamas. 

PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie Margio žvyro telkinio planuojamo naudoti sklypo: 

✓ geologinę struktūrą; 

✓ naudingų išteklių kiekius; 

✓ išteklių eksploatacijos tvarką; 

✓ rekultivacijos į kitas naudmenas būdus; 

✓ priemonės neigiamo poveikio aplinkai išvengti.  

5. KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ. ESAMOS BŪKLĖS 

APRAŠYMAS 

Kraštovaizdis. Pagal pamatinius klasifikavimo principus, PŪV teritorijos kraštovaizdis atitinka funkcinio 

kraštovaizdžio tipą, t. y. tam tikros socialinės-ekonominės paskirties (funkcijos) prioritetą ir jam atitin-

kančią morfostruktūrą turintį kraštovaizdį. Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas bendrąjį krašto-

vaizdžio pobūdį apibrėžia pagal kraštovaizdžio natūralumo ir sukultūrinimo santykį žemėnaudų požiūriu 

ir naudingųjų iškasenų kasybos teritorijas priskiria industriniam technogenizuotam (inžinerinių ir pra-

moninių kompleksų teritorijos 80-100 %, miškai 0-20 %) kraštovaizdžiui. Pažymėtina, kad PŪV atveju 

minėtas kraštovaizdžio pobūdžio apibūdinimas taikytinas agrarinės paskirties sklypams, o vietovės mas-

tu priskirtinas agrarinio miškingo kraštovaizdžio kategorijai. 

Trakų r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitime nagrinėjamoje Margio vietovėje lokalizuoti 

gamtinio karkaso elementai. PŪV teritorija patenka į gamtinio karkaso teritoriją T2 – tarptautinės svar-

bos geoekologinę takoskyrą, kurioje palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas. Ka-

dangi kasybos plote neplanuojami antžeminiai statiniai ir kiti galimą neigiamą poveikį sukeliantys ūki-

niai objektai, o išeksploatuotos dalys bus rekultivuotos į vandens telkinius ir mišką, tikėtina, jog teritori-

jos ekologinis potencialas po 15 metų bus atkurtas. Tai reiškia, kad vietovės gamtinis karkasas turi pa-

kankamas kompensavimo galimybes neigiamo PŪV poveikio pasireiškimo atvejais fiziniams ir biologi-

niams gamtos komponentams.  

http://www.dge-group.lt/
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Sutartinis žymėjimas: 

 

 

5 pav. PŪV vietos padėtis miškų atžvilgiu. Šaltinis: www.regia.lt    

Biologinė įvairovė. PŪV sklype ir gretimybėse yra miško ir agrarinių biotopų. Artimoje aplinkoje iki 0,5 

km atstumu yra užpelkėjusių reljefo pažemėjimų, vandens biotopų su tokioms vietoms būdingomis au-

galų ir gyvūnų populiacijomis. 

Miško žemė sklype užima apie 3,5 ha. Miškas yra IV grupės. Greta miško nemažą plotą užima žemės 

ūkio naudmenos apaugančios savaiminiu mišku. Pietinėje sklypo dalyje Margio upelio slėnyje medynuo-

se vyrauja brandaus amžiaus juodalksnis, medžių vidutinis aukštis 19 m. Iš pietų ir pietvakarių PŪV teri-

torija ribojasi su privačių IV grupės ūkinių miškų plotais. Sklypo vidinėje dalyje įsiterpę pribręstančio 

pušyno sklypas apie 20 m aukščio ir brandaus alksnyno sklypas. Savaiminius želdinius sudaro jauni iki 

15 metų ir 4 m aukščio pušų medeliai.    

Artimiausia kompleksinė nacionalinės reikšmės saugoma teritorija – Aukštadvario regioninis parkas (6 

pav.). Regioninis parkas įsteigtas 1992 m. Regioninio parko plotas 17005 ha. Mažiausias atstumas iki 

parko ribos yra apie 290 m vakarų kryptimi. Natūralių buveinių ir rūšių apsaugai valstybiniame parke 

išskirtos Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos. Artimiausia jų – buveinių apsaugai svarbi 

teritorija (toliau – BAST) - Spindžiaus miškas (LTTRA0007). Išskyrimo pagrindas - Lietuvos Respubli-

kos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. D1-21. Teritorijos plotas - 1382 ha. Prisky-

rimo Natura 2000 tinklui tikslas: 3140, Ežerai su menturdumblių draugijomis; 6210, Stepinės pievos; 

7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; 7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 7210, Žemapelkės su 

šakotąja ratainyte; 7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais; 7230, Šarmingos žemapelkės; 9010, Va-

karų taiga; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9060, Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų; 9080, Pelkė-

ti lapuočių miškai; 91D0, Pelkiniai miškai; 91E0, Aliuviniai miškai; ūdra; skiauterėtasis tritonas; dvila-

pis purvuolis; plačialapė klumpaitė; vėjalandė šilagėlė; žvilgančioji riestūnė. Nuo PŪV teritorijos BAST 

nutolusi 2,8 km pietvakarių kryptimi. Parke išskirta ir daugiau Natura 2000 teritorijų: Mergiškių miškas, 

Mošios ežeras, Skrebio miškas, Solio ežeras ir jo apyežerės, Škilietų ežerų apylinkės, Verknės viduru-

pys, Žydkaimio pelkės, tačiau jos yra žymiai toliau nuo PŪV vietos.  

http://www.dge-group.lt/
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6 pav. PŪV vietos padėtis artimiausių saugomų teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: https://stk.am.lt. 

Remiantis Saugomų rūšių informacinės sistemos (toliau – SRIS) informacija, saugomų rūšių sklype ir 

gretimybėse neregistruota. Artimiausia saugomo plėšriojo paukščio – vapsvaėdžio - radavietė Margio 

upelio slėnyje miške nurodyta 300 m atstumu nuo pietinės ribos (2008 m. duomenys). Aplinkui radavietę 

Statkonių kaime 50 – 200 m atstumu yra gyvenamieji namai. 

Atsižvelgiant į PŪV teritorijos naudojimo būdą, kuris pasikeis aplinkinių kraštovaizdžio elementų 

atžvilgiu, PAV ataskaitoje bus nagrinėjamas galimas poveikis tik reikšmingai veiklos įtakojamiems 

kraštovaizdžio komponentams (objektams) ir neigiamo poveikio mažinimo bei prevencijos priemonės. 

PAV ataskaitoje, atlikus ekspertinį vertinimą, bus išnagrinėtas tikėtinas PŪV poveikis biologinei įvairo-

vei, vadovaujantis SRIS, saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, taip pat teisės aktais, reg-

lamentuojančiais natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių laukinių gyvūnų, au-

galų ir grybų rūšių apsaugą. Ataskaitoje bus išnagrinėta ir įvertinta biologinė įvairovė planuojamame 

naudoti plote ir artimoje aplinkoje, išanalizuotas galimas poveikis, galimi populiacijų dydžių pokyčiai, 

natūralių buveinių plotų mažėjimas, numatytos kompensacinės priemonės (pvz., išeksploatuoto ploto 

rekultivavimas) biologinės įvairovės atžvilgiu neigiamam poveikiui aplinkai išvengti ar sumažinti.  

6. MATERIALINĖS VERTYBĖS. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS  

PŪV teritorijoje esančio materialaus turto (žemės sklypas) dėl planuojamo karjero įrengimo pokyčiai 

nenumatomi. Besiribojančiuose sklypuose jų savininkų ar naudotojų veiklai svarbių nekilnojamojo turto 

objektų, išskyrus žemę, nėra. Dalis gretimų sklypų yra miškų, dalis žemės ūkio paskirties, kurių naudo-

jimui karjero eksploatacija reikšmingo neigiamo poveikio nenumato. 

PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie gretimų teritorijų infrastruktūrą, nekilnojamojo turto 

objektus.  

6.1 Numatomas reikšmingas poveikis 

Dėl PŪV oro taršos ir triukšmo reikšmingas neigiamas poveikis gretimų teritorijų materialiam turtui bei 

jose vykdomai ūkinei veiklai nenumatomas. Tikslesnę situaciją parodys taršos sklaidos skaičiavimai. 

http://www.dge-group.lt/
https://stk.am.lt/
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6.2 Reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės 

PAV ataskaitoje bus išnagrinėtas gretimų teritorijų materialinėms vertybėms PŪV galimo neigiamo 

poveikio mažinimo priemonių tikslingumas.  

7. NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS 

Margio telkinio  ribose ir artimoje aplinkoje kultūros paveldo objektų nėra. Į Kultūros vertybių registre 

pažymėtas kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas PŪV teritorija nepatenka (7 pav.). 

Arčiausiai nuo  PŪV sklypo esantys kultūros paveldo objektai: 

1. Skersabalės pilkapynas (kodas Kultūros vertybių registre 16323). Mažiausias atstumas nuo PŪV 

teritorijos ribos iki jo – apie 5,4 km rytų kryptimi, iki jo vizualinės apsaugos pozonio – apie 5,3 

km ta pačia kryptimi; 

2. Strėvos pilkapynas (kodas Kultūros vertybių registre 3505). Mažiausias atstumas nuo PŪV teri-

torijos ribos iki jo – apie 3,4 km pietvakarių kryptimi, iki jo vizualinės apsaugos pozonio – apie 

2,9 km ta pačia kryptimi; 

3. Strėvos piliakalnis (kodas Kultūros vertybių registre 3504). Mažiausias atstumas nuo PŪV teri-

torijos ribos iki jo – apie 3,7 km pietvakarių kryptimi; 

4. Raipolio dvarvietė (kodas Kultūros vertybių registre 27126). Mažiausias atstumas nuo PŪV teri-

torijos ribos iki jo – apie 5,2 km šiaurės vakarų kryptimi, iki jos vizualinės apsaugos pozonio – 

apie 5 km ta pačia kryptimi. 

 

Sutartinis žymėjimas: 

 

                   PŪV sklypas 

 

 

7 pav. PŪV vietos padėtis kultūros paveldo objektų ir jų apsaugos zonų atžvilgiu. Šaltinis: https://kvr.kpd.lt   

Kadangi aukščiau aprašyti kultūros paveldo objektai nuo PŪV teritorijos nutolę daugiau nei 3 km ats-

tumu, PŪV teritorija nepatenka į šių kultūros paveldo objektų apsaugos zonas, PŪV poveikis joms ne-

numatomas. 

1 

5,4 km 

3,4 km 

2 

3 

4 

3,7 km 

5,2 km 
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Dėl PŪV įgyvendinimo reikšmingas poveikis vietovėje registruotoms kultūros paveldo vertybėms nenu-

matomas, todėl  ši dalis PAV ataskaitoje nebus nagrinėjama. 

8. VISUOMENĖS SVEIKATA. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI 

ATASKAITA (PAGAL PVSV METODINIUS NURODYMUS) 

Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo 2011 metų  duomenimis, Trakų seniūnijos Liūnų kaime gyveno 8 

žmonės, Užilgių kaime - 13 žmonių, Statkonių kaime – 3 žmonės, Katišių kaime - 5 žmonės, Kapčiškių 

kaime žmonių neregistruota. 

Artimiausios sodybos (gyvenamieji namai) nuo PŪV sklypo ribų yra (8 pav.): 

✓ Katišių k. 1, kitoje vietinės reikšmės kelio pusėje, apie 12 m rytų kryptimi; 

✓ Liūnų k. 1A - apie 54 m rytų kryptimi; 

✓ Katišių k. 2 - apie 64 m pietryčių kryptimi (neregistruotas RC); 

✓ Katišių k. 3 - apie 80 m pietryčių kryptimi. 

Kiti gyvenamieji namai Katišių, Užilgių, Statkonių, Kapčiškių kaimuose yra toliau nei 180 m ir į PŪV 

galimą triukšmo ar oro taršos tiesioginio poveikio zoną nepatenka.  

Jautrių visuomeninės paskirties objektų arti PŪV sklypo nėra. Artimiausi nuo PŪV sklypo ribos nutolę: 

✓ Trakų r. Bijūnų mokykla-daugiafunkcis centras (Bijūnų k., Mokyklos g. 2) – apie 6,4 km į vaka-

rus; 

✓ Trakų r. paramos šeimai ir vaikams centras (Mikniškių k., Aukštadvario g. 33) – apie 7,9 km į 

rytus; 

✓ Trakų greitosios medicinos pagalbos stotis (Mindaugo g. 15, Trakai) – apie 11,5 km į šiaurės ry-

tus; 

✓ VšĮ Trakų ligoninė (Mindaugo g. 17, Trakai) – apie 11,4 km į šiaurės rytus. 

Artimiausias apgyvendinimo paskirties pastatas - „Esperanza Resort & SPA“ viešbutis (Paungurių k., 1), 

esantis apie 770 m atstumu į vakarus. 

http://www.dge-group.lt/
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8 pav. PŪV vietos padėtis aplinkinių gyvenamųjų teriorijų atžvilgiu. Pagrindas: www.regia.lt  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas bus sudedamoji PAV ataskaitos dalis. PAV ataskaitoje bus 

pateikta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos santrauka ir išvados bei priemonės 

nustatytam neigiamam poveikiui išvengti ar sumažinti. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita bus parengta pagal Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“patvirtintą struktūrą vertinimui pateiktą informacijos turi-

nį. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitoje bus įvertinta: 

✓ visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir rizikos grupės; 

✓ fizikinių, cheminių, psichogeninių ir kitų veiksnių galimas poveikis gyvenamosios aplinkos koky-

bei ir visuomenės sveikatai; 

✓ nustatyti stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, vadovaujantis HN 33:2011 „Triukšmo ribi-

niai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje, įvertintas 

jų poveikis gyvenamajai aplinkai.  

PVSV ataskaitoje bus išnagrinėta esama visuomenės sveikatos būklė, pateiktas poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo metodų aprašymas. Jei skaičiavimais bus nustatytas aplinkos kokybės normų viršiji-

http://www.dge-group.lt/
http://www.regia.lt/
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mas gyvenamoje aplinkoje, bus rekomenduota sanitarinės apsaugos zona, pagrįsta fizikinės ir cheminės 

taršos skaičiavimais. 

Vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166, priimtu 2019 m. birželio 

6 d., planuojamai ūkinei veiklai – žvyro telkinio eksploatacijai – sanitarinės apsaugos zona nėra 

reglamentuota ir todėl neturės būti nustatoma.  

9. RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS 

Veiksnių, galinčių sukelti gamtinius, ekologinius ir socialinių įvykius, kaip jie apibrėžti Lietuvos Res-

publikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarime Nr. 24 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų patvirtini-

mo“, pagal PŪV pobūdį ir teritorijos aplinkos komponentų ypatumus, nenustatyta. Telkinio ribose nep-

lanuojami gaisro arba sprogimo požiūriu pavojingi technologiniai procesai. Remiantis Lietuvos Respub-

likos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvi-

davimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Tarybos direktyva 96/82/EB 

„Dėl stambių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės ir Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2003/105/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 96/82/EB „Dėl didelių, su 

pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės“, nebus įrenginių, atitinkančių šiuose 

teisės aktuose nustatytus kriterijus, todėl žvyro karjeras nėra priskirtinas prie pavojingųjų objektų. Tokių 

objektų nėra ir teritorijos gretimybėse, todėl PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių verti-

nama kaip minimali. Karjero eksploatacijai nereikalingos aplinkai pavojingos medžiagos. Techninėje 

patalpoje talpose bus laikomas pamainai reikalingas dyzelinio kuro kiekis. Kasybos techniką aptarnaus 

specializuota įmonė, kuri išsiveš pakeistus eksploatacinius skysčius.   

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 patvirtintas „Pla-

nuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijas R41–02”, žvyro karjeruose 

galima įžvelgti kelias darbuotojams ir vietos gyventojams potencialiai pavojingas operacijas: kasyba ties 

aukštais šlaitais, uolienų griūtis nuo aukšto šlaito ir transporto eismas. Atsižvelgiant į galimą minėtų 

veiksnių poveikio mastą, šiuos atvejus tiktų priskirti lokaliems ir trumpalaikiams techninio pobūdžio 

įvykiams, nesukeliantiems neigiamų pasekmių aplinkai bei pastebimų aplinkos pokyčių.    

Gaisro tikimybė karjere artima nuliui, nes aplinkoje vyrauja mineralinės kilmės gruntai ir nėra degių ob-

jektų (išskyrus mobilią kasybos techniką ir sunkvežimius).  

Dėl minėtų motyvų PAV ataskaitoje avarijų rizikos analizė ir jos vertinimas nebus atliekami. 

PAV ataskaitoje bus pateikta informacija bei įvertinta galima karjero eksploatavimo poveikio aplinkai ir 

visuomenei rizika bei rekomenduotos prevencijos priemonės jai išvengti. 

10. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ 

Kaip nurodyta PAV programoje, PŪV numatyta 1976 m. detaliai išžvalgyto Margio žvyro telkinio daly-

je, todėl vietos alternatyvos nenagrinėjamos. Kietų mineralinių naudingųjų iškasenų gavyba ekskavacijos 

būdu karjeruose naudojama ištisus dešimtmečius, yra ekonomiškai nebrangi ir techniškai pasiteisinusi, 

todėl veiklos technologinės  ir techninės alternatyvos nenagrinėjamos ir nevertinamos. 

PAV ataskaitoje bus vertinama tik planuojama veiklos alternatyva ir lyginama su „0“ arba PŪV nevyk-

dymo alternatyva. 

11. STEBĖSENA (MONITORINGAS) 

PAV ataskaitoje bus išnagrinėtas PŪV poveikis aplinkos komponentams ir aplinkos monitoringo vyk-

dymo poreikis.  

http://www.dge-group.lt/


22 
Margio žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Liūnų k., išžvalgytos dalies (apie 

24 ha) išteklių naudojimas (gavyba) 

Poveikio aplinkai vertinimo programa 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                   www.dge-group.lt   

Vadovaujantis PŪV sukeliamos taršos teršalų sklaidos rezultatais ir Lietuvos Respublikos aplinkos mi-

nistro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 "Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų pat-

virtinimo“, PAV ataskaitoje bus nustatytas poveikio aplinkai monitoringo poreikis, rekomenduotos  jo 

apimtys.  

III. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 

Planuojama lokalaus masto veikla tarpvalstybinio poveikio aplinkai neturės. 

IV. PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ 

NUSTATANT IR VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ 

APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS, APRAŠYMAS 

1. Esamo ir perspektyvinio triukšmo lygio skaičiavimai bus atlikti programa Cadna A. Cadna A vienas 

pažangiausių šiuo metu naudojamų ir Aplinkos ministerijos rekomenduojamų triukšmo sklaidos mode-

liavimo paketų. Triukšmo sklaidos modelis leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirinkti 

vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius, įvertinti teritorijos reljefą, pastato aukštį, eismo intensyvumą, 

transporto priemonių greitį ir kitus parametrus. Programa suteikia galimybę apskaičiuoti triukšmo lygį 

šalia pastatų bei bet kuriame nagrinėjamos teritorijos taške. Žemėlapiuose skirtingas  triukšmo lygis 

vaizduojamas skirtingų spalvų izolinijomis. 

2. Aplinkos oro teršalų sklaida bus skaičiuojama programa AERMOD, kuri taikoma oro kokybei kontro-

liuoti ir skirta taškiniams, ploto ir tūrio šaltiniams modeliuoti. Šis Gauso tipo modelis remiasi ribinio 

sluoksnio panašumo teorija, kuri padeda apibrėžti tolydžius turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o 

tai leidžia geriau įvertinti dispersiją skirtinguose išmetimo aukščiuose. Skaičiuojant teršalų dispersiją, 

reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmetimus ir vietovės meteorologines sąlygas. AERMOD 

algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip 

pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams 

įvertinti. ISC-AERMOD View yra įtraukta į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomenduojamų 

modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą.  

V. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

SANTRAUKA 

PAV ataskaitoje bus parengta netechninio pobūdžio santrauka, kurioje bus pateikta lengvai suprantama 

informacija visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijų atstovams. 

VI. VISUOMENĖS DALYVAVIMAS PAV PROCESE 

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo pro-

cese bus vykdomas vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos apra-

šo V skyriaus „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo poveikio aplinkai vertinimo procese tvarka“ rei-

kalavimais. 

PAV procese bus atliktos šios visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūros: 

I etapas. Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą.  

Apie parengtą PAV programą apraše nustatyta tvarka pranešta visuomenei šiose informavimo priemonė-

se: rajono laikraštyje „Trakų žemė“, Trakų r. savivaldybės interneto svetainėje, PAV dokumentų rengėjo 

http://www.dge-group.lt/
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interneto svetainėje, Trakų r. savivaldybės ir Trakų seniūnijos (šių įstaigų adresas - Vytauto g. 33, Tra-

kai) skelbimų lentose. Poveikio aplinkai vertinimo programa visuomenės susipažinimui viešinama PŪV 

rengėjo interneto svetainės www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“. 

Apie parengtą programą raštu informuota atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra. Atsakinga 

institucija gautą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą paskelbs savo interneto svetainėje 

www.gamta.lt  

II etapas. Viešas visuomenės supažindinimas su parengta PAV ataskaita.  

Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki viešo 

susirinkimo, bus pranešta aukščiau nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.  

Visuomenė iki susitikimo ar jo metu galės pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskai-

tos klausimais. PAV dokumentų rengėjas pasiūlymus registruos bei parengs argumentuotą visuomenės 

pasiūlymų įvertinimą. 

Atsakinga institucija, gavusi PAV ataskaitą, per 3 darbo dienas paskelbs pranešimą savo interneto sve-

tainėje. Suinteresuota visuomenė per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo turi teisę raštu pa-

teikti prašymus atsakingai institucijai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausi-

mais.  

III etapas. Informavimas apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos. 

Aplinkos apsaugos agentūra, priėmusi sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, per 

3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos savo interneto svetainėje paskelbs sprendimą, PAV dokumentus, 

kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, ir pasiū-

lymų svarstymo protokolą visuomenei susipažinti. Suinteresuota visuomenė susipažinti su sprendimu dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir su juo susijusia informacija galės Aplinkos apsaugos 

agentūroje (www.gamta.lt) darbo laiku. 

VII. LITERATŪROS SĄRAŠAS 

PAV ataskaitoje bus pateiktas literatūros sąrašas, kuriame nurodyti vertinimui naudoti informacijos 

šaltiniai: 

✓ normatyviniai ir kiti dokumentai, stebėsenos duomenys, metodikos, strateginio pasekmių 

vertinimo ir kitos aplinkos vertinimų ataskaitos;  

✓ interneto informacija (medžiagos autorius, pavadinimas, peržiūros data, prieigos per internetą 

svetainės adresas). 
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1 priedas. PAV dokumentų rengėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


