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ĮVADAS
Lietuvos gamtinių dujų perdavimo operatorius AB „Amber Grid“ planuoja vykdyti ūkinę
veiklą - magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybą.
Magistralinis dujotiekis, kuriuo dabar tiekiamos dujos pietvakarių Lietuvos vartotojams
(Marijampolės, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Šakių, Jurbarko, Kėdainių regionai) bei Rusijos
Federacijos Kaliningrado sričiai, nuo Vilniaus iki Kauno DSS-1 ir toliau nuo Kauno DSS-2 iki
Rusijos Federacijos Kaliningrado srities yra dviejų gijų. Tačiau ties Kauno miestu (nuo Kauno
DSS-1 iki Kauno DSS-2) jis yra tik vienos gijos. Įvykus avarijai ar dėl kitų priežasčių negalint tiekti
gamtinių dujų dabar esančia viena magistralinio dujotiekio gija ties Kauno miestu, dideliam
skaičiui Lietuvos, taip pat RF Kaliningrado srities vartotojams nutrūktų dujų tiekimas. Taigi ši
dujotiekio jungtis būtina norint užtikrinti saugų ir patikimą dujų perdavimą Lietuvos teritorijoje ir
Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje.
Vadovaujantis 2005 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymu Nr. X-258 planuojamai ūkinei veiklai turi būti atliekamos
poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) procedūros.
PAV programa įstatymų nustatyta tvarka buvo suderinta su PAV subjektais ir 2014-10-10
patvirtinta Aplinkos apsaugos agentūros raštu Nr. (15.9)-A4-5955). Visuomenė apie parengtą
PAV programą buvo informuota vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu (Žin., 2005, Nr.
93-3472). PAV programos viešinimo ir derinimo dokumentų kopijos pateiktos PAV ataskaitos
Prieduose Nr. 5 ir Nr. 6.
Ši PAV ataskaita parengta vadovaujantis PAV įstatymu, PAV programos ir ataskaitos
rengimo nuostatais (Žin., 2010, Nr. 54-2663) bei patvirtinta PAV programa. Pagrindiniai PAV
ataskaitos tikslai:
nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės
veiklos poveikį aplinkai (visuomenei, aplinkos komponentams, materialinėms vertybėms ir
nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai);
-

identifikuoti ir siūlyti prevencines ir poveikio mažinimo priemones;

-

nustatyti ar planuojama ūkinė veikla ir jos poveikis aplinkai leistini pasirinktoje

vietoje.
PAV ataskaitą rengė PAV rengėjų grupė – UAB „Ardynas“, UAB „AF-Consult“, VšĮ Pajūrio
tyrimų ir planavimo institutas (toliau - VšĮ PTPI), Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos
ir archeologijos institutas.
Šioje PAV ataskaitoje pateikiama informacija apie planuojamos ūkinės veiklos magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos - techninių sprendinių
charakteristikas gali būti tikslinama vėlesnėse projekto stadijose, neviršijant maksimalių PAV
įvertintų rodiklių.
Visuomenė apie parengtą PAV ataskaitą informuojama vadovaujantis Visuomenės
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos aprašu [6], informavimo dokumentų kopijos pateikiamos ataskaitos Priede Nr. 5.
Planuojamos ūkinės veiklos PAV vertinimo subjektai, kurie nagrinės PAV ataskaitą:
•

Kauno rajono savivaldybės administracija;

•

Kauno visuomenės sveikatos centras;

•

Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;

•

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
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Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinis padalinys 2014 - 09 – 18 raštu Nr. (1.29K) 2k1552 PAV ataskaitos rengimo procese dalyvauti nepageidauja.
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo
pasirinktoje vietoje - Aplinkos apsaugos agentūra.
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SANTRAUKA
Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas
Planuojama ūkinė veikla – magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai
jungties statyba. Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties (toliau –
planuojamas MD) paskirtis – gamtinių dujų transportavimas.
Esminis šio projekto tikslas – užtikrinti patikimą ir saugų dujų perdavimą Lietuvos
teritorijoje. Įgyvendinus projektą dujų tiekimas būtų užtikrintas abejomis galimomis kryptimis:
- iš vakarų, pastačius SGD terminalą Klaipėdoje, rytų Lietuvos vartotojams;
- vakarų kryptimi (esant poreikiui) transportuojant dujas iš Baltarusijos per Kotlovkos DAS
ir tiekiant jas pietvakarių, vakarų Lietuvos vartotojams ir užtikrinant tranzito į Rusijos Federacijos
(toliau – RF) Kaliningrado sritį poreikius.
Pastačius planuojamą MD visas magistralinis dujotiekis pietvakarių Lietuvoje būtų dviejų
gijų. Preliminariai numatoma, kad apie 22,5 % dujotiekio pajėgumų bus skirta Lietuvos vartotojų
poreikiams, likusi dalis – dujų tranzitui į RF Kaliningrado sritį užtikrinti [1].
Pagrindiniai PŪV techniniai parametrai:


preliminarus planuojamo MD ilgis – apie 11,5 km,



planuojamo MD skersmuo – 500 mm (DN500);



didžiausias projektinis slėgis – 5,4 MPa, mažiausias projektinis slėgis – 2,0 MPa;



dujų temperatūra t – (0 +15) C;



planuojamo MD sudedamosios dalys gaminamos iš paprastojo plieno.

Įrengiant planuojamą MD numatoma ši infrastruktūra:
−

Čiaupų aikštelės (apie 10x10 m) su privažiavimo keliais ir elektros pajungimu – 4 vnt.

−

Kontrolinio įtaiso paleidimo kamera (toliau – Paleidimo kamera) su privažiavimo keliu ir
elektros pajungimu – 1 vnt;

−

Numatoma pasyvi ir aktyvi dujotiekio plieninių vamzdžių apsauga nuo korozijos. Pasyvi
apsauga – dujotiekis klojamas iš plieninių polimerine izoliacija padengtų vamzdžių. Aktyvi
apsauga nuo korozijos – dujotiekio trasos teritorijoje montuojamos katodinės apsaugos
stotys (toliau - KAS).

−

Laikinas privažiavimo kelias statybos darbų metu;

−

Gamybinės bazės, technologinės aikštelės statybos darbų laikotarpiui (vietovėse su
kietąja danga). Jose laikoma statybinė technika, vamzdžiai ir kt. Preliminariai numatomos
2 aikštelės;

−

Planuojamos ūkinės veiklos vieta
Planuojamo MD trasa bus tiesiama Kauno rajono savivaldybėje,
Domeikavos seniūnijose.

Karmėlavos ir

Planuojamo MD pradžia - magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas sferinė aklė d 377
Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno raj. sav. šalia čiaupų aikštelės Nr.14.
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Planuojamo MD pabaiga – magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaliningradas DN500
kamerinio čiaupo Nr. 21K vieta Ražių k., Domeikavos sen.
PAV ataskaitoje nagrinėjamos trasos pagrindinės alternatyvos (P) vietos lokalinės
alternatyvos: LA1 ir LA2:
Vietos
lokalinės
alternatyvos
Nr.

LA 1

LA 2

Vietovė

Pateikiama
priede

Karmėlavos sen., Ramučių
k.,
Laisvoji ekonominė zona

Pateikiamas
Priede Nr.1.

Karmėlavos sen., Narėpų
k.,Vaistariškių k., Palenių
k.;
Lapių sen., Ginėnų k.,
Domeikavos sen., Smiltynų
I k.

Pateikiamas
Priede Nr.1.

Aprašymas
Planuojamo MD trasa kerta Kauno laisvosios
ekonominės zonos teritoriją, kurioje numatyta
pramonės objektų plėtra. Dėl šios priežasties
šioje vietoje nagrinėjama LA1 alternatyva
(šiaurinėje esamo MD pusėje) siekiant apeiti
planuojamas užstatyti teritorijas.
Planuojamo MD trasa eina greta aukštos
įtampos elektros oro linijų. Dėl šios priežasties
nagrinėjama LA2 alternatyva, rytinėje esamo
MD pusėje, didinant atstumą nuo antžeminių
elektros perdavimo tinklų.

Atliekant planuojamo MD trasos vietos lokalinių alternatyvų analizę, tarpusavyje
lyginami tik tie pagrindinės alternatyvos ruožai (P(LA1), P(LA2)), kurie yra susiję su
lokaliomis alternatyvomis (LA1, LA2).
Planuojama ūkinė veikla ir jos poveikis lyginamas su „0 veiklos“ alternatyva – esama
situacija, kai projektas nėra įgyvendinamas.
Technologiniai procesai
Statybos darbai bus vykdomi tik tam tikrame žemės plote neišeinant už jo ribų t.y. darbų
zonose, kurias nužymės pats rangovas pagal parengtą projektą.
Numatomas darbų zonos plotis:


miškuose darbų zonos plotis - 15 m;



mišku neapaugusiose vietose (toliau – laukuose) darbų zonos plotis – 24 m.

Planuojami dujotiekio klojimo būdai:
•
Atviras būdas - kasant tranšėją (įprastai naudojamas). Vamzdyno paklojimui
ekskavatoriumi iškasama tranšėja, kurios vidutinis gylis apie 2 m, plotis iškasos dugne apie 1,4
m, viršutinėje dalyje - apie 3 m. Vamzdžiai išdėstomi ant medinių padėklų greta iškasos ir
suvirinami į vientisą vamzdyną. Klotuvais suvirintos vamzdžio gijos nuleidžiamos į tranšėją ir
užkasamos. Magistralinio dujotiekio vamzdžiai klojami ne mažesniame kaip 0,9 m gylyje laukuose
ir 1,2 m gylyje miškuose nuo vyraujančio žemės paviršiaus.
Atviras dujotiekio klojimo būdas bus pagrindinis klojimo būdas tiesiant planuojamą MD.
•
Uždaras būdas - horizontalus kryptinis gręžimas (naudojamas tik tada, kai dėl
techninių, gamtinių ar kt. kliūčių neįmanoma dujotiekio kloti atviru būdu) arba dėklų įrengimas
stūmimo-gręžimo būdu.

Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. PAV ataskaita.

Lapas 13

Dėklų įrengimas stūmimo-gręžimo būdu. Susikirtimų su keliais vietose, kai kelio kirtimą
būtina vykdyti nepažeidžiant esamos kelio dangos ir vamzdžio įgilinimas keičiasi nežymiai, yra
numatyta panaudoti horizontalaus prastūmimo technologiją.
Įrengiant dėklus šiuo būdu, plieninis vamzdis nustatomas reikiama kryptimi ir yra
stumiamas į gruntą. Tolimesnis vamzdžio krypties ir nuolydžio valdymas nevykdomas. Darbų
atlikimui naudojama speciali gręžimo – stūmimo įranga, susidedanti iš kreipiančiųjų bėgių, jėgos
agregato ir vamzdžių skersmenį atitinkančių sraigtų su gręžimo galva.
Gręžimo galva suardo priekyje vamzdžio esantį gruntą, kurį vamzdžio viduje besisukantys
sraigtai išneša lauk. Iš vamzdžių sraigtais išneštas gruntas patenka į darbinę prieduobę, iš kurios
jis yra periodiškai iškasamas ekskavatoriumi.
Horizontalus kryptinis gręžimas.
Gręžimas atliekamas trimis etapais:
•
I etapas - pirminis (pilotinis) gręžimas. Prie pilotinės galvutės-zondo, pagamintos
iš ketaus, yra pritvirtintas vidinis magnetometras ir štangos. Vykdomas gręžimas projektinės
(nužymėtos) ašies kryptimi. Gręžimo ašies koordinatės kas 4-5 m “nuskaitomos” magnetometru
ir kabeliu perduodamos į valdymo pultą. Tai leidžia pirminio etapo gale pateikti faktinę ašies
padėtį.
•
II etapas - angos išplatinimas iki reikiamo skersmens ir angos stabilizavimas.
Gręžimo operacijos metu sukamas zondas ir įpurškiamas specialus kisieliaus konsistencijos
technologinis skystis - bentonitas. Dalis angoje atsiradusio išpjaustyto ir išplauto grunto ir
technologinio skysčio mišinio išstumiama ant kranto, dalis lieka angoje. Angoje likusi mišinio dalis
padeda stabilioje padėtyje išlaikyti apvalią angos formą, o taip pat tarnauja kaip pagalbinė
priemonė dujų vamzdžio įtraukimo į angą metu.
•

III etapas - reikiamo ilgio ir skersmens darbinio vamzdžio įtraukimas.

Atviras ir uždaras dujotiekio klojimo būdai nagrinėjami kaip technologinės alternatyvos
Neries upės kirtimo vietoje.
Atliekos
PŪV objektų (planuojamo MD vamzdyno, čiaupų aikštelių ir kt.) statybos metu gali
susidaryti tam tikras atliekų kiekis. Statybos metu susidariusios atliekos bus rūšiuojamos,
tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams.
Po magistralinio dujotiekio statybos darbų, įrengtos naujos dujotiekio linijos eksploatacijos
metu atliekų susidarymas nenumatomas.
Planuojamos ūkinės
komponentams

veiklos

galimas

reikšmingas

poveikis

įvairiems

aplinkos

Vanduo
Planuojamas ir esamas MD patenka į Nemuno upių baseinų rajoną, Neries mažųjų intakų
(su Nerimi) pabaseinį. Planuojamas MD (pagrindinės ir LA1 alternatyvų atveju) iš viso kirs 3 upes:
Nerį, Lapienę ir Z-3 (ir jų apsaugos zonas bei juostas) taip pat 8 melioracijos griovius.
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. PAV ataskaita.
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Reikšmingiausia planuojamo MD kertama upė – Neries upė, kuri yra buveinių apsaugai
svarbi teritorija (BAST). Neries upė priskirta Europos Sąjungos ekologiniam tinklui „Natura 2000“
dėl šių vertybių: Upių sraunumos su Kurklių bendrijomis; Baltijos lašiša; Kartuolė; Paprastasis
kirtiklis; Paprastasis kūjagalvis; Pleištinė skėtė; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė.
Planuojamas MD į vandenviečių teritorijas ir jų sanitarinių apsaugos zonų ribas
nepatenka.
Planuojamo MD eksploatacijos metu (visų planuojamo MD alternatyvų atveju) poveikis
paviršiniams vandens telkiniams, požeminiams vandens telkiniams, gruntiniam vandeniui ir kt.
nenumatomas.
Neigiamas poveikis paviršiniams vandens telkiniams numatomas tik statybų metu dėl
padidėjusio vandens drumstumo, vandens telkinių krantų ir dugno suardymo, erozijos tranšėjos
kasimo metu. Tačiau jis bus laikinas ir įgyvendinus numatytas poveikio mažinimo priemones
nebus reikšmingas.
Nei vienai vietos lokalinei alternatyvai prioritetas nėra suteikiamas, nes poveikis sąlyginai
vienodas visų alternatyvų atveju.
Lyginant technologines alternatyvas: uždaras ar atviras planuojamo MD klojimo būdas per
Neries upę, priimtinesnis klojimo būdas būtų uždaras, kadangi nebūtų suardomi Neries upės
krantai, dugnas, bei netrikdoma gyvūnija.
Aplinkos oras
Kauno regione kaimiškųjų vietovių aplinkos oras yra sąlyginai švarus, Aplinkos apsaugos
agentūros duomenimis, nustatyta, kad didžiausią taršą aplinkos ore sudaro kietosios dalelės
(KD2,5) - 32 % ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, teršalų emisija iš stacionarių taršos šaltinių
2013 m. aplinkinėje planuojamo MD teritorijoje neviršijo leidžiamų normatyvų: Kauno apskrityje
tarša sudarė apie 37 proc., nustatytos didžiausios leidžiamos taršos (DLT) normatyvo.
Galimas trumpalaikis poveikis oro kokybei magistralinio dujotiekio statybos metu,
pagrindiniai aplinkos oro taršos šaltiniai – transporto priemonių bei aptarnaujančios technikos
vidaus degimo varikliai.
Eksploatacijos metu planuojamo MD trasoje stacionarių taršos šaltinių nenumatoma.
Eksploatacijos metu planuojamo MD trasoje numatomi mobilūs oro taršos šaltiniai –
aptarnaujantis transportas, padidinto pravažumo lengvojo transporto priemonės, atliekant
dujotiekio ir jo priklausinių apžiūrą, tačiau jie bus naudojami retai - apie 2 kartus per metus. Todėl
jų poveikis aplinkos orui bus nereikšmingas.
Triukšmas ir vibracija
Pagrindiniai triukšmo ir vibracijos šaltiniai numatomi statybos darbų metu. Galimas
trumpalaikis triukšmo ir vibracijos padidėjimas statybos darbų metu dėl statybos technikos,
autotransporto, gręžimo ir žemės darbų. Statybos darbams numatoma naudoti šią statybų
techniką: vamzdžių klotuvai 35 t keliamos galios, ekskavatorius 1,25 m3 talpos, buldozeriai 160
AJ, kranai 1,7-17,2 keliamos galios, autosavivarčiai, autovilkikai 10 t keliamos galios (vamzdžių
ir įrangos transportavimui), dyzelinis siurblys vandens atsiurbimui iš tranšėjos 13 AJ, padidinto
pravažumo automobiliai.
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Eksploatacija. Veiklos sukeliamas triukšmas gyvenamosiose ar visuomeninės paskirties
teritorijose neviršys ribinių verčių nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011.
Čiaupų aikštelėse įrengiamos dujotiekio nudujinimo žvakės, kurios bus prapūtinėjamos ne
dažniau kaip kartą per 5 m. Reikšmingo triukšmo poveikio iš mobilių triukšmo šaltinių
nenumatomas, kadangi aptarnaujantis autotransportas bus naudojamas tik atliekant dujotiekio ir
jo priklausinių apžiūrą – apie 2 kartus per metus. Vibracijos PŪV eksploatavimo metu
nenumatoma.
Dirvožemis

•

Kauno rajono ribose prastai drenuojami ir silpnai įmirkę dirvožemiai:
−

nepasotintieji sekliai glėjiški priemolio ir priesmėlio balkšvažemiai;

−

karbonatingi sekliai glėjiški priemolio išplautžemiai;

−

tipingi giliau glėjiški smėlio jauražemiai;

−

užliejami paprastieji karbonatingieji smėlio salpžemiai;

Dabartinės vykdomos ūkinės veiklos sąlygojama dirvožemio tarša yra nežymi, vidutiniai
elementų kiekiai dujotiekio trasos smėlio, priesmėlio ir molio-priemolio dirvožemiuose beveik
nesiskiria nuo visos Lietuvos dirvožemių foninių reikšmių
Planuojamo MD trasoje statybos darbų metu yra galimas poveikis dirvožemiui bus darbo
zonoje, kurios plotis laukuose sieks 24 m, o miškuose – 15 metrų.
Planuojamo MD tiesimo metu, laikinai pašalinus dirvožemio sluoksnį, tikėtinas laikinas
vandens erozijos procesų intensyvėjimas stačiuose šlaituose ties Neries upe. Siekiant
minimizuoti dirvožemio vandens erozijos grėsmę, rekultivuotas dirvožemis kalvų šlaituose, kurių
nuolydis didesnis nei 15°, turi būti apsėtas giliašakniais daugiamečiais žoliniais augalais, kalvų
šlaituose kurių nuolydis didesnis nei 30° sutvirtintas geotekstile.
Prieš kasant tranšėją, viršutinis derlingas dirvožemio sluoksnis bus nukastas ir atskirai
saugomas, o baigus žemės kasimo darbus – grąžintas atgal (atlikta rekultivacija).
Planuojamo MD trasa kerta miškų teritoriją, todėl turės įtakos miško dirvožemiui t.y.
statybų metu galimas miško paklotės suardymas ir sumaišymas su viršutiniu dirvožemio
sluoksniu palengvins mechaniškai pažeisto dirvožemio derlingumo atsistatymą.
Planuojamo MD tiesimo darbų zonoje, maždaug 23 ha plote, naudojant sunkiasvorę
techniką, galimas viršutinio dirvožemio sluoksnio, ypač priemolingo, suspaudimas ir struktūros
pažeidimas, kurį numatoma atstatyti baigus statybą dirvožemį sekliai suariant.
Lyginant lokalios alternatyvos (LA2) ir su ja susijusios pagrindinės alternatyvos ( P(LA2))
ruožus, priimtinesnė būtų P(LA2), kadangi būtų pažeidžiamas mažesnis dirvožemio plotas.
Žemės gelmės
Planuojama MD trasa išsidėsčiusi Pietvakarių Lietuvos limnoglacialinių žemumų srityje,
Neries žemupio limnoglacialinėje lygumoje.
Planuojamo MD aplinkoje nėra naudingųjų iškasenų telkinių. Artimiausi naudingųjų
iškasenų telkiniai slūgso toliau nei 2 km atstumu nuo planuojamo MD. Saugotinų geologinių
objektų, geotopų ar geologinių paminklų planuojamoje dujotiekio trasoje ir jos apsaugos zonoje
nenustatyta.
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•
Planuojamo MD vamzdžiai bus klojami apie 0,9 m gylyje laukuose ir 1,2 m gylyje
miškuose nuo vyraujančio žemės paviršiaus, todėl planuojamo MD trasa žemės gelmių sandarą
paveiks labai minimaliai – bus lokaliai suardyta tik pati viršutinė jos dalis, kas neturės įtakos
galimų neigiamų geologinių procesų (įgriovų, nuošliaužų, ir pan.) pasireiškimui.
•
Žemės gelmių, gruntinio vandens tarša planuojamo MD trasoje potencialiai galima
jo tik statybos metu dėl teršalų (kuro, naftos produktų) iš statybos technikos patekimo į gruntą
avarijų metu, todėl statybų metu turi būti dirbama tik su techniškai tvarkingais mechanizmais.
•

Poveikis žemės gelmės planuojamo MD eksploatacijos metu nenumatomas.

•
Lyginant lokalias vietos alternatyvas ir su ja susijusios pagrindinės alternatyvos
ruožus, nei vienai alternatyvai prioritetas nėra suteikiamas, nes poveikis sąlyginai vienodas visų
alternatyvų atveju.
Saugomos teritorijos ir biologinė įvairovė
Vykdant MD trasos tiesimo darbus bemiškėse teritorijose - pievose (ganyklose), darbo
zonoje bus sunaikinta žolinė augmenija darbų zonos ribose. Darbų zonos plotis ne miško
teritorijose yra 24 metrai.
Žoline augmenija apaugusiose teritorijose, po mechaninių pažaidų vyksta gana greitas
savaiminio atsikūrimo procesas, todėl poveikis vertinamas kaip minimalus.
Ariamoje žemėje nėra gamtinių vertybių, todėl vykdant MD trasos tiesimo darbus poveikis
biologinei įvairovei nenumatomas.
Vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį ekosisteminiu požiūriu, reikšmingiausias
poveikis bus miško ekosistemoms. Dujotiekio įrengimo darbų zonoje yra sunaikinamos miško
buveinės. Šiuo atveju poveikis yra ilgalaikis, nes miškas nebeatkuriamas. Užbaigus statybos
darbus, po rekultivacijos šiose teritorijose gali įsikurti ekotoninės miško laukymių ir pamiškių
bendrijos. Atskirais atvejais tokiose pažaidose gali įsikurti ruderalinės augalų bendrijos. Miškuose
darbų zonos plotis - 15 m.
Planuojami darbai magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungties
trasoje turės įtakos bestuburių, varliagyvių, paukščių ir žinduolių faunai.
Vykdant dujotiekio statybos darbus per Neries upę galimas poveikis ichtiofaunai (tame
tarpe ir saugomoms rūšims). Neries upėje yra lašišų bei šlakių nerštavietės. Statybos metu
galimas trikdymas bei vandens drumstumo padidėjimas dėl sedimentų nuplovimo nuo krantų ir
pakėlimo nuo dugno (klojant vamzdyną atviru būdu). Tai turėtų neigiamą poveikį žuvims jų
nerštinių migracijų bei ikrų ir lervučių vystymosi metu. Siekiant išsaugoti žuvis, dujotiekio statybos
darbus per Neries upę vykdyti nuo gruodžio 1 d. iki kovo 31d. (imtinai) ir nuo liepos 1 d. iki rugsėjo
30 d. (imtinai). Planuojamo dujotiekio veiklos poveikis ūdrai ir jų buveinėms yra minimalus ir
nekelia grėsmių.
Dujotiekio įrengimo metu tikėtinas visų paukščių trikdymas statybos darbų metu. Žuvimo
tikimybė menka. Paukščių perimvietės gali būti lokaliai pažeidžiamos statybų metu, tačiau
eksploatacijos metu reikšmingos įtakos nebūtų. Reikšmingas neigiamas poveikis (gali žūti
perinčių paukščių dėtys ir jaunikliai) visiems paukščiams (ne tik saugomiems) numatomas, jei
mišku apaugusiose teritorijose bus vykdomi dujotiekio statybai reikalingi miško kirtimo darbai
paukščių perėjimo metu. Be to numatomas neigiamas poveikis vandens paukščiams vykdant
dujotiekio statybos darbus per Neries upę. Todėl, visų, tiek saugomų tiek, ir nesaugomų paukščių
veisimosi laikotarpiu, būtent nuo balandžio mėn. 1 d. iki liepos mėn. 31 dienos imtinai, dujotiekio
tiesimo darbai miškingose teritorijose ir Neries upėje neturi būti vykdomi.
Vykdant dujotiekio statybos darbus galimas poveikis smulkiesiems žinduoliams
(kirstukams, pelėms, pelėnams), varliagyviams ir ropliams. Tikėtinas tiesioginis individų
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sunaikinimas žemės kasimo darbų, sunkios technikos judėjimo metu, kadangi smulkieji žinduoliai,
varliagyviai ir ropliai nemažą gyvenimo dalį praleidžia urveliuose arba pasislėpę kitose natūraliose
gamtinėse slėptuvėse. Poveikio sumažinimui, miškingose teritorijose, nevykdyti statybos darbų
gyvūnų veisimosi ir jauniklių auginimo periodu nuo gegužės 1 d. iki liepos mėn. 1 d. imtinai.
Kraštovaizdis
Planuojamo MD trasa numatoma tiesti per Vidurio Pabaltijo žemumų kraštovaizdžio ruožą
(D). Vidurio Pabaltijo žemumų kraštovaizdžio ruože (D) planuojamo MD trasa eina per Centrinės
Lietuvos sritį (IX). Nemuno – Neries santakos agrarinė urbanizuota lygumos (2) rajone
planuojamo MD trasa ir jo lokalinės alternatyvos eina per molingų lygumų porajonio (L‘) gamtinį
kraštovaizdį, kuriame vyrauja pušynai, eglynai ir beržynai, kraštovaizdžio gamtinė ypatybė terasuotumas, taip pat, ties Neries upe, kerta slėniams būdingą (S) bei pušynais ir eglynais
apaugusį kraštovaizdį. Analizuojamos teritorijos sukultūrinimo pobūdis – agrarinis (4) ir agrarinis
mažai urbanizuotas (5) kraštovaizdis.
Lietuvos nacionalinio atlaso bei Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I –
ojo pakeitimo duomenimis, vertinant planuojamo MD trasos apylinkėse esantį gamtinį karkasą,
vertingiausia atkarpa galima būtų įvardinti atkarpą ties Neries upe, kurios teritorijoje yra
nacionalinės svarbos migracijos koridorius, grąžinami ir gausinami kraštovaizdį atkuriantys
elementai bei palaikomas ir stiprinamas esamo kraštovaizdžio vidinių stabilizavimo arealų
natūralumas.
Galimo poveikio kraštovaizdžiui įvertinimui ekologinio stabilumo aspektu, buvo nustatyti
planuojamo MD trasos ilgiai skirtingose gamtinio karkaso dalyse. Lyginant galimas dujotiekio
trasas gamtinio karkaso kontekste nė vienai iš lokalių alternatyvų nesuteikiamas aiškus/ryškus
prioritetas.
Laikantis visų apsaugos priemonių statybos metu, gamtinis karkasas ir jo santykis su
planuojama teritorija iš esmės nepakis.
Kadangi planuojamas MD didžiąja trasos dalimi, yra tapatinamas su jau esamu, todėl
trasos koridoriuje mažinamas natūralių ir pusiau natūralių žemėveikslių plotas bus mažas dėl jau
esamos miško proskynos.
Kultūros paveldo objektai
Planuojamo MD pagrindinės alternatyvos, dviejų lokalinių vietos alternatyvų trasų vietose bei jų
artimiausioje aplinkoje saugomų, registruotų Kultūros paveldo registre, kultūros paveldo objektų
nėra.
Atlikus planuojamo MD trasos vizualinį archeologinį žvalgymą natūroje bei ankstyviausių
žemėlapių sutapatinimą su planuojamo MD pagrindine trasos alternatyva, 4 –iose vietose
lokalizuotos kultūros paveldo aspektu jautrios teritorijos. Šiose teritorijose prieš tiesiant
planuojamą MD, paviršinio grunto nuėmimo metu, visoje darbų zonoje bus atlikti archeologiniai
žvalgymai. Taip bus išvengta neigiamo poveikio kultūros vertybėms ar galimo jų sunaikinimo.
Lyginant lokalios alternatyvos (LA2) ir su ja susijusios pagrindinės alternatyvos ( P(LA2)) ruožus,
prioritetas teikiamas P(LA2), kadangi LA2 trasos vietose yra tikimybė aptikti senųjų gyvenviečių
liekanas, kurioms planuojamas MD galėtų turėti neigiamą įtaką.
Visuomenės sveikata
Planuojamo MD statybos metu kylantys veiksniai (oro tarša, triukšmas, vibracija) bus
trumpalaikiai, epizodiniai, darbai bus vykdomi tik dienos metu. Statybos darbų keliamo triukšmo
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. PAV ataskaita.

Lapas 18

lygiai turi atitikti Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, LR Triukšmo
valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 punktą ir STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nuostatas.
Planuojamo MD eksploatacijos metu nei vienas nagrinėtas taršos veiksnys – oro tarša, triukšmas,
vibracija greta esančiose gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektų teritorijose neviršys
visuomenės sveikatos saugos teisės norminiais aktais nustatytų didžiausių leidžiamų
gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje ribinių dydžių.
Į planuojamo MD pagrindinės trasos bei lokalių alternatyvų apsaugos zonas nepatenka nei vienas
gyvenamasis namas.
Sanitarinės apsaugos zonos ribų planuojamam MD nustatyti nereikia.
Socialinė – ekonominė aplinka
Planuojamo MD statyba ir eksploatacija, gali daryti neigiamą įtaką žemės sklypų savininkams dėl
veiklos sklypuose apribojimo, tačiau nuostoliai bus kompensuojami teisės aktų nustatyta tvarka..
Vertinant poveikį Lietuvos mastu galimas teigiamas planuojamo MD poveikis Lietuvos socialineiekonominei aplinkai: darbo rinkai, ekonominėms sąlygoms, investicijoms, materialinėms
vertybėms.
Lyginant planuojamo MD lokalines vietos alternatyvas, P(LA1) alternatyvos atveju, planuojamo
MD trasa kerta Kauno laisvosios ekonominės zonos teritoriją, kurioje numatyta pramonės objektų
plėtra. Dėl šios priežasties šioje vietoje prioritetas teikiamas LA1 alternatyvai (šiaurinėje esamo
MD pusėje) siekiant apeiti planuojamas užstatyti teritorijas.
Monitoringas
Planuojamai ūkinei veiklai ūkio subjektų technologinių procesų, taršos šaltinių
išmetamų/išleidžiamų teršalų, aplinkos radiologinis, seisminių įvykių monitoringas nėra
privalomas. Ūkio subjektų poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringas gali būti
vykdomas, jei tai numatyta PAV ataskaitoje.
Planuojamos ūkinės veiklos metu nebus gaminama produkcija, taip pat nesusidarys atliekos.
Planuojamoje magistralinio dujotiekio trasoje stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių
nenumatoma, vandens poreikio bei nuotekų nebus. Foninio užterštumo įvertinimas ir
monitoringas statybos metu nėra tikslingas.
Planuojamo magistralinio dujotiekio eksploatacijos metu aplinkos oro užterštumas padidės tik
avarijos atveju. Magistralinio dujotiekio dujų nuotėkio monitoringas bus vykdomas SCADA
sistema, kuri perduos duomenis į dispečerinį pultą, taip pat magistralinio dujotiekio techninės
apžiūros metu. Magistralinio dujotiekio trasos techninę priežiūrą sudaro: apėjimas ar
apvažiavimas, techninis patikrinimas, taisymas.
Planuojamai ūkinei veiklai rekomenduojama vykdyti poveikio dirvožemiui monitoringą bei poveikio
kraštovaizdžiui monitoringą.
Ekstremalios situacijos
PAV ataskaitoje išnagrinėti 4 galimi avariniai scenarijai ir atlikta nekontroliuojamų įvykių analizė,
užsidegus per skirtingo dydžio angas besiveržiančioms gamtinėms dujoms.
Srautinio gaisro poveikis pavojingiausio scenarijaus atveju siekia 254 m, į pavojingo poveikio
zoną skirtinguose dujotiekio ruožuose patenka iki 50 žmonių. Pavojingiausi ruožai šalia
tankiausiai gyvenamų teritorijų (šalia Radikių) ir kertant krašto kelius.
Didžiausias pavojus fiksuojamas zonoje, kur šiluminis spinduliavimas siekia 37,5 kW/m2 – 12,5
kW/m2 . Šioje zonoje tikslinga numatyti žmonių evakuaciją. 7 kW/m2 zonoje žmonės nesunkiai
evakuojasi be pagalbos iš šalies.
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Užsidegus besiveržiančioms dujoms ir kilus srautiniam gaisrui, jo gesinimas nenumatomas,
laukiama, kol dujos išdegs ir vykdomi žmonių gelbėjimo iš pavojingo poveikio zonos darbai.
Rizikos vertinimo rezultatai rodo, kad visos planuojamos MD jungties alternatyvos yra vienodai
priimtinos rizikos požiūriu. Žmonių skaičius galintis patekti į pavojingo poveikio zoną LA2
alternatyvos atveju Smiltynų I ruože padidėtų, LA2 alternatyvos atveju nepasikeistų.
AB „Amber Grid“ yra įgyvendinusi visas reikiamas avarinių situacijų prevencijos priemones, apie
magistralinius dujotiekius ir jų įrenginius nustatytos apsaugos zonos, kuriose neleidžiami
požeminiai darbai be AB „Amber Grid“, nuolat vykdoma pavojingų įrenginių priežiūra, įdiegtos
visos reikiamos proceso kontrolės ir apsaugos sistemos.
Siekiant užtikrinti magistralinių dujotiekių patikimumą ir saugumą nuo 2010 m. birželio 10 d.
įmonėje patvirtinta Magistralinių dujotiekių saugumo strategija, kurioje numatytos tęstinės ir
naujos priemonės, apimančios magistralinių dujotiekių linijinės dalies, dujų skirstymo stočių ir
kompresorių sočių atnaujinimą bei modernizavimą.
Alternatyvų analizė
PAV ataskaitoje nagrinėjamos vietos lokalinės alternatyvos:
Lokalinės
alternatyvos
Nr.

LA1

LA2

Vietovė

Pateikiama
priede

Ramučių k.,
Erdvės
g. Pateikiamas
Karmėlavos Priede Nr.1.
sen.

Karmėlavos
Pateikiamas
sen.
ir
Priede Nr.1.
Domeikavos
sen.

Aprašymas
Planuojamo MD trasa kerta Kauno
laisvosios ekonominės zonos teritoriją,
kurioje numatyta pramonės objektų plėtra.
Dėl šios priežasties
šioje vietoje
nagrinėjama LA1 alternatyva (šiaurinėje
esamo MD pusėje) siekiant apeiti
planuojamas užstatyti teritorijas.
Parinkta planuojamo MD trasa eina greta
aukštos įtampos elektros linijų. Dėl šios
priežasties nagrinėjama LA2 alternatyva,
rytinėje esamo MD pusėje, didinant
atstumą nuo elektros perdavimo tinklų.

Vietos alternatyvų analizės išvados:
1. Planuojamo MD eksploatacijos metu poveikis biologinei įvairovei sietinas su medynų
iškirtimo darbais formuojant inžinerinės infrastruktūros koridorių, todėl P(LA2) yra
priimtinesnė lyginant su LA2, nors miško kirtimo apimtys panašios, tačiau nebus
formuojamas naujas infrastruktūros koridorius.
2. LA2 atveju planuojama trasa kerta europinės svarbos saugomą buveinę - 9180*Griovų ir
šlaitų miškai (Kauno MU, Karmėlavos g-jos 12 kv/6 skl.). Šioje miško buveinėje kirtimų
apimtys sudarytų apie 0,1235 ha. Taip pat LA2 atveju, trasa planuojama tik 20 m atstumu
nuo europinės svarbos saugomos buveinės - (9160) Skroblynai. Taigi šiuo aspektu
P(LA2) alternatyva yra prioritetinė lyginant su LA2.
3. Lyginant pagrindinės ir lokalinės alternatyvų atitinkamus ruožus P(LA2) ir LA2 Neries
upėje poveikis sąlyginai vienodas, kadangi P(LA2) atveju, kertamas Neries upės plotis
150 m, o LA2 atveju -165 m.
4. Kultūros paveldo vertybių atžvilgiu, pagal išskirtų vietovių, kuriose nustatytos galimos
archeologinės ar kitokios kultūros vertybės, skaičių analizuojamoje trasoje visos
alternatyvos iš esmės yra lygiavertės, tik lokalinė P(LA2) alternatyva lyginant su LA2
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5.

6.

7.

8.

atitinkamu ruožu gali būti laikoma prioritetine, kadangi LA2 trasos vietose yra tikimybė
aptikti senųjų gyvenviečių liekanas, kurioms planuojamas MD galėtų turėti neigiamą įtaką.
Poveikio kraštovaizdžiui atžvilgiu, atsižvelgiant į planuojamo MD pagrindinės trasos
atkarpų bei joms siūlomų lokalinių alternatyvų vertinimą, poveikio kraštovaizdžiui aspektu,
galima teigti, jog lokalinės alternatyvos P(LA1) ir LA1 yra santykinai lygiavertės. Saugomų
teritorijų aspektu nagrinėjant LA2, svarbu tai, kad LA2 kerta europinės svarbos saugomą
buveinę – 9180* Griovų ir šlaitų miškai, taip pat LA2 atveju, trasa planuojama tik 20 m
atstumu nuo europinės svarbos saugomos buveinės – (9160 Skroblynai). Taigi šiais
aspektais ir įvertinus, kad poveikis kraštovaizdžiui sietinas su medynų iškirtimu, P(LA2)
alternatyva yra prioritetinė lyginant su LA2.
Įvertinus atstumus nuo pagrindinės atitinkamų alternatyvų ruožų P(LA2) ir LA2 iki pastatų,
prioritetas suteikiamas pagrindinei alternatyvai, t.y. MD planuoti lygiagrečiai esamam
dujotiekiui.
Lyginant lokalios vietos alternatyvos (LA1) ir su ja susijusios pagrindinės alternatyvos (
P(LA1)) ruožus, visais kriterijais, nei vienai alternatyvai prioritetas nėra suteikiamas, nes
poveikis sąlyginai vienodas abiejų alternatyvų atveju. Įvertinus gautus duomenis apie
planuojamą pramonės valdų plėtrą pagrindinės alternatyvos P(LA1) ruožo vietoje siūloma
pasirinkti LA1 alternatyvą.
Techniniu požiūriu prioritetas teikiamas esamo ir planuojamo MD lygiagretumo išlaikymui,
tokiu būdu racionaliai išnaudojant energetikos objektų koridorių ir sudarant geresnes
sąlygas planuojamo MD statybos darbams bei lengvesniam aptarnavimui eksploatacijos
metu. Be to, rengiant teritorijų planavimo dokumentus nebūtų reikalinga išplėsti objekto
statybai rezervuojamas teritorijas. Todėl atlikus išsamią trasos apžiūrą vietoje ir įvertinus
technines galimybes, siūlomas sprendimas lokalinę alternatyvą LA2 atmesti, MD planuoti
lygiagrečiai esamam dujotiekiui.

Technologinės alternatyvos
Vietoje, kur planuojamas MD kerta Neries upę, bus svarstomi 2 dujotiekio klojimo per upę būdai.
Planuojami MD klojimo būdai:
•
Uždaras būdas (horizontalus kryptinis gręžimas).
•
Atviras būdas (kasant tranšėją);
Atlikus technologinių alternatyvų vertinimą per Neries upę galimas trasos tiesimas ir atviru būdu
kasant tranšėją ir uždaru kryptinio gręžimo būdu. Klojant planuojamą MD atviru būdu Natura 2000
BAST teritorijai numatomas poveikis nebus reikšmingas, be to laikinas. Planuojamo MD
paklojimas uždaru kryptinio gręžimo būdu turės mažesnį poveikį biologinei įvairovei nei atviru
būdu kasant tranšėją.
Vertinant ekonominiu aspektu priimtinesnis MD trasos tiesimo būdas ties Neries upę būtų atviras,
t.y. kasant tranšėją, tačiau vertinant aplinkosauginiu aspektu priimtinesnis būdas – uždaras.
GALUTINĖ IŠVADA: apibendrinus PŪV vietos lokalinių ir technologinių alternatyvų
vertinimo ir palyginimo rezultatus nustatyta, kad planuojamai ūkinei veiklai įgyvendinti
optimali būtų pagrindinė planuojamo MD trasos alternatyva su lokaline vietos alternatyva
LA1 bei uždaras (horizontalaus kryptinio gręžimo) dujotiekio tiesimo per Neries upę būdas.
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1.

BENDRIEJI DUOMENYS

1.1.

INFORMACIJA APIE ORGANIZATORIŲ, PAV DOKUMENTŲ RENGĖJĄ

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių ( užsakovą)

Įmonės pavadinimas

AB „Amber Grid“

Adresas korespondencijai:

Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius
Saulius Sabonis

Kontaktinis asmuo

tel.: 8-5-2360855, 8-5-2327789
fax.: 8-5-2360309, 8-5-2360850
el.p.: info@ambergrid.lt

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėją

Įmonės pavadinimas

UAB „Ardynas“,

Adresas korespondencijai:

Gedimino 47 , LT-44242 Kaunas
PV Jolanta Paplauskienė

Kontaktinis asmuo

tel.: +370-7-323209,
fax.: +370-7-337257,
el.p.: j.paplauskiene@ardynas.lt
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1.2.

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

Planuojama ūkinė veikla ir projekto svarba
Planuojama ūkinė veikla (toliau - PŪV) – magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir
Kaunas-Šakiai jungties statyba. Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties
(toliau – planuojamas MD) paskirtis – gamtinių dujų transportavimas.
Esminis šio projekto tikslas – užtikrinti patikimą ir saugų dujų perdavimą Lietuvos
teritorijoje. Įgyvendinus projektą dujų tiekimas būtų užtikrintas abejomis galimomis kryptimis:
- iš vakarų, pastačius SGD terminalą Klaipėdoje, rytų Lietuvos vartotojams;
- vakarų kryptimi (esant poreikiui) transportuojant dujas iš Baltarusijos per Kotlovkos DAS
ir tiekiant jas pietvakarių, vakarų Lietuvos vartotojams ir užtikrinant tranzito į Rusijos Federacijos
(toliau – RF) Kaliningrado sritį poreikius.
Pastačius planuojamą MD visas magistralinis dujotiekis pietvakarių Lietuvoje būtų dviejų
gijų. Preliminariai numatoma, kad apie 22,5 % dujotiekio pajėgumų bus skirta Lietuvos vartotojų
poreikiams, likusi dalis – dujų tranzitui į RF Kaliningrado sritį užtikrinti [1].
Pagrindiniai PŪV techniniai parametrai:


preliminarus planuojamo MD ilgis – apie 11,5 km,



planuojamo MD skersmuo – 500 mm (DN500);



didžiausias projektinis slėgis – 5,4 MPa, mažiausias projektinis slėgis – 2,0 MPa;



dujų temperatūra t – (0 +15) C;



planuojamo MD sudedamosios dalys gaminamos iš paprastojo plieno.

Įrengiant planuojamą MD numatoma ši infrastruktūra:
−

Čiaupų aikštelės (apie 10x10 m) su privažiavimo keliais ir elektros pajungimu – 4 vnt. (ketvirtas
čiaupų mazgas planuojamas esamoje aikštelėje Raižių k, privažiavimo kelias - esamas); Čiaupų
aikštelėse įrengiami linijiniai čiaupai, dujotiekio išdujinimo žvakės. Linijinių čiaupų paskirtis - dujų
tiekimo sustabdymas avarijos ar remonto metu. Čiaupų aikštelės elektros energija bus
aprūpinamos iš esamų elektros tinklų.

−

Kontrolinio įtaiso paleidimo kamera (toliau – Paleidimo kamera) su privažiavimo keliu ir
elektros pajungimu – 1 vnt; Paleidimo kameros paskirtis – dujotiekio techninės būklės
monitoringui naudojamo kontrolinio įtaiso paleidimas į magistralinio dujotiekio vamzdyną.
Elektronikos pagalba įtaisas fiksuoja magistralinio dujotiekio vamzdyno techninę būklę, taip pat
apsauginės izoliacijos būklę.

−

Numatoma pasyvi ir aktyvi dujotiekio plieninių vamzdžių apsauga nuo korozijos. Pasyvi apsauga
– dujotiekis klojamas iš plieninių polimerine izoliacija padengtų vamzdžių. Aktyvi apsauga nuo
korozijos – dujotiekio trasos teritorijoje montuojamos katodinės apsaugos stotys (toliau - KAS).
KAS vietos parenkamos atlikus išsamius geologinius tyrimus, įvertinus grunto savybes ir kt., todėl
tikslus KAS skaičius paaiškės tik techninio projekto rengimo stadijoje. PAV rengimo stadijoje
numatoma 1 KAS.

−

Laikinas privažiavimo kelias statybos darbų metu;

−

Gamybinės bazės, technologinės aikštelės statybos darbų laikotarpiui (vietovėse su kietąja
danga). Jose laikoma statybinė technika, vamzdžiai ir kt. Preliminariai numatomos 2 aikštelės;
Planuojamo dujotiekio ir infrastruktūros išsidėstymas pateikiamas Priede Nr. 1.
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1.1 pav. Čiaupų aikštelė (UAB „Ardynas“ nuotrauka)

1.3.

DUOMENYS APIE GAMINIUS (PRODUKCIJĄ)
Papildoma produkcija ir gaminiai planuojamo MD eksploatacijos metu nebus gaminami.

1.4.

KURO IR ENERGIJOS VARTOJIMAS, ENERGIJOS GAMYBA
Elektros energija čiaupų aikštelės bus aprūpinamos iš esamų elektros tinklų. Detalesnė
informacija pateikiama lentelėje žemiau.
1.1 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas
Energetiniai ir
technologiniai ištekliai
1
Elektros energija

Matavimo vnt.
2
kWh

Sunaudojamas kiekis per
metus
3
6000
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1.5.

DUOMENYS APIE NAUDOJIMAS ŽALIAVAS, CHEMINES MEDŽIAGAS AR PREPARATUS
Planuojamo MD statybos metu naudojamos žaliavos pateikiamos lentelėje žemiau.
1.2 lentelė. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus
Kiekis per projekto Cheminės
medžiagos
ar
preparato
Žaliavos, cheminės
įgyvendinimą kg
klasifikavimas ir ženklinimas
medžiagos ar preparato
kategorija
pavojaus
rizikos
pavadinimas
nuoroda
frazės
1
2
3
4
5
Plieninis vamzdis kurio 247/1905 kg
−
išorinis
skersmuo
508x12,5
Plieninis vamzdis kurio 175/91365 kg
išorinis
skersmuo
508x8,8
Suvirinimo
elektrodai 1050 kg
AHO-4
Suvirinimo viela CB- 850 kg
08G2C
Dyzelinas
5 000 kg
Kancerogeninė N, Xi, Xn
R20, R38,
3 kategorija
R40,
R51/53,
R65
Magistralinio dujotiekio eksploatacijos metu cheminės medžiagos ir preparatai nebus
naudojami. Statybos metu bus naudojamos medžiagos vamzdžių suvirinimui bei dyzelinis kuras
įvairių mechanizmų darbo metu.
Klojant dujotiekį horizontalaus kryptinio gręžimo būdu naudojamos medžiagos gręžimo
darbams – bentonitas (molio milteliai) su priedais ir vanduo, taip pat dyzelinas.
Gręžimui yra naudojama speciali gręžimo platforma su įmontuotu siurbimo agregatu.
Gręžimo metu naudojami trijų sudėčių technologiniai skysčiai, kurie yra pagaminami pagal
gręžimą atliekančios įmonės standartą. Skiedimui reikalingas vanduo imamas iš artimiausio
vandens telkinio.
Žemiau pateikiama galima technologinių skysčių sudėtis.

−
−
−
−
−
−
−

Technologinis skystis nr.1-pirminė anga
Bentonitas: Hydraul EZ+, koncentracija 2,5% (25kg/m3);
Gręžimo priedas, koncentracija 0,01% (1l/m3);
InstaVisDry (dalinai hidratuotas akrilo amido polimeras ) 0,0025% (0,25kg/m3);
Technologinis skystis nr.2-angos padidinimas
Bentonitas: Hydraul EZ+, koncentracija 3% (30kg/m3);
CMC Na (modifikuota celiuliozė) koncentracija 0,01% (1kg/m3);
Technologinis skystis nr.3 - vamzdžio įtraukimui
Bentonitas: Hydraul EZ+, koncentracija 3% (30kg/m3);
Super Pac (skysta celiuliozė) koncentracija 0,01% (1kg/m3);
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1.6.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
Planuojamo MD trasa bus tiesiama Kauno rajono savivaldybėje,
Domeikavos seniūnijose (žr. 1.2 pav.).

Karmėlavos ir

Planuojamo MD pradžia - magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas sferinė aklė d 377
Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno raj. sav. šalia čiaupų aikštelės Nr.14.
Planuojamo MD pabaiga – magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaliningradas DN500
kamerinio čiaupo Nr. 21K vieta Ražių k., Domeikavos sen.
Planuojamo MD (DN 500) trasa numatyta lygiagrečiai esamam magistraliniam dujotiekiui
Vilnius-Kaunas-Šakiai (toliau – esamas MD) (DN 700), esamo MD apsaugos zonos ribose,
išlaikant minimalius leistinus norminius ir technologinius atstumus.

1.2 pav. Planuojamos ūkinės veiklos situacijos schema

Karmėlavos seniūnijoje planuojamo dujotiekio ilgis – apie 5,5 km, Domeikavos seniūnijoje
- apie 6,1 km.
Karmėlavos seniūnija yra Kauno rajono šiaurrytinėje dalyje. Šiaurėje ji ribojasi su Jonavos
rajonu, rytuose - su Neveronių seniūnija, pietuose - su Kauno miestu, vakaruose seniūnijos riba
eina kairiuoju Neries krantu. Seniūnija užima 5513 ha žemės plotą. Jos administracinis centras Karmėlavos miestelis. Gyventojų tankumas: 127,6 žm./km² [63].
Domeikavos seniūnijos plotas 5787,5 ha, kurią 57,2 procento sudaro žemės ūkio
naudmenos, 39,1 procento - miškai, 0,1 procento - vandenys, 3,6 procento - kitos paskirties plotai.
Domeikavos seniūnijoje gyvena 7964 gyventojai. Domeikavos seniūnija įsikūrusi dešiniojo Neries
upės kranto kalvagūbryje, iškilusiame 70-80 metrų virš jūros lygio. Rytuose seniūnijos teritorijos
žemių krantus skalauja Neris, pietuose teritorija remiasi į autostradą Vilnius-Kaunas-Klaipėda,
vakaruose - į Varluvos-Babtų ir Veiveriškių miškus, šiaurėje - į Lapių seniūnijos žemes [64].
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1.7.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ALTERNATYVOS

Magistralinių dujotiekių Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties vieta buvo parinkta
vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, atsižvelgiant į techninestechnologines vamzdyno tiesimo galimybes ir statinių projektavimą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimus, esamą infrastruktūrą (kelius, elektros tiekimo oro linijas ir kt.), specialiąsias žemės
ir miško naudojimo sąlygas (infrastruktūros objektų apsaugos zonas), miškus bei saugotinus
želdinius, gyvenamąsias teritorijas, rekreacines teritorijas ir kt. Kadangi Kauno rajono
savivaldybės bendrajame plane planuojamas MD pažymėtas schematiškai, atstumai tarp esamo
MD ir planuojamo MD nustatomi vadovaujantis LR energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. 1-12 patvirtintomis „Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėmis“. Išlaikant esamo
MD ir planuojamo MD lygiagretumą, statybos ir eksploatacijos metu būtų racionaliai
išnaudojamas energetikos objektų koridorius, o rengiant teritorijų planavimo dokumentus nebūtų
reikalinga išplėsti objekto statybai rezervuojamas teritorijas. Dėl šių priežasčių UAB „Ardynas“
parinkta planuojamo MD vieta apibūdinama kaip pagrindinė alternatyva.
PAV ataskaitoje nagrinėjamos trasos pagrindinės alternatyvos (P) vietos lokalinės
alternatyvos: LA1 ir LA2 (žr. 1.4 lentelė).
1.4 lentelė. Nagrinėjamos vietos lokalinės alternatyvos
Vietos
lokalinės
alternatyvos
Nr.

LA 1

LA 2

Vietovė

Pateikiama
priede

Karmėlavos sen., Ramučių
k.,
Laisvoji ekonominė zona

Pateikiamas
Priede Nr.1.

Karmėlavos sen., Narėpų
k.,Vaistariškių k., Palenių
k.;
Lapių sen., Ginėnų k.,
Domeikavos sen., Smiltynų
I k.

Pateikiamas
Priede Nr.1.

Aprašymas
Planuojamo MD trasa kerta Kauno laisvosios
ekonominės zonos teritoriją, kurioje numatyta
pramonės objektų plėtra. Dėl šios priežasties
šioje vietoje nagrinėjama LA1 alternatyva
(šiaurinėje esamo MD pusėje) siekiant apeiti
planuojamas užstatyti teritorijas.
Planuojamo MD trasa eina greta aukštos
įtampos elektros linijų. Dėl šios priežasties
nagrinėjama LA2 alternatyva, rytinėje esamo
MD pusėje, didinant atstumą nuo elektros
perdavimo tinklų.

Atliekant planuojamo MD trasos vietos lokalinių alternatyvų analizę, tarpusavyje
lyginami tik tie pagrindinės alternatyvos ruožai (P(LA1), P(LA2)), kurie yra susiję su
lokaliomis alternatyvomis (LA1, LA2).
Planuojama ūkinė veikla ir jos poveikis lyginamas su „0 veiklos“ alternatyva – esama
situacija, kai projektas nėra įgyvendinamas.
Alternatyvų analizė pateikiama ataskaitos 6 skyriuje.

1.8.

ŽEMĖS NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

1.8.1. VIETOVĖS KLASĖS
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Magistraliniam dujotiekiui taikomos „Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės“,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213
(Žin., 2010, Nr. 87-4625) (toliau - Apsaugos taisyklės), „Magistralinio dujotiekio įrengimo
taisykles“, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu
Nr. 1-12 (Žin., 2014, Nr. 2014-692) (toliau- Įrengimo taisyklės) bei „Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d.
nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652) (toliau – Specialiosios sąlygos).
Įrengimo taisyklės numato, kad parenkant dujotiekio trasą turi būti: įvertinta vietovės klasė
ir projektinis faktorius (fo); parinktas tinkamas atstumas nuo dujotiekio trasos iki statinių; dujotiekio
trasos projekte paženklintos magistralinio dujotiekio apsaugos juosta ir zona, kad paklojus
dujotiekį būtų išvengta dujotiekio pažeidimų dėl trečiųjų šalių, atliekančių darbus netoli veikiančio
dujotiekio, numatytos priemonės, mažinančios magistralinio dujotiekio vamzdynų (toliau-MDV)
katodinės apsaugos sistemos galimą poveikį inžineriniams statiniams tuo atveju, kai dujotiekis
tiesiamas arti kabelių ar metalinių inžinerinių tinklų.
Vietovės klasės vienetas yra teritorija po 200 metrų į abi puses nuo MDV ašies ir ji tęsiasi
1600 metrų išilgai vamzdyno (žr. 1.3 pav.).

1.3 pav. Vietovės klasės nustatymas
Vadovaujantis Įrengimo taisyklėmis, vietovės klasė suprantama kaip saugos kriterijus,
kuris nustatomas įvertinant MDV trasą, ir apibūdinama pagal greta jos esančių gyvenamųjų ir
negyvenamųjų pastatų (išskyrus pagalbinio ūkio paskirties pastatus ir MD priklausinių statinius),
skirtų žmonėms gyventi, ūkinei ar kitai veiklai, užstatymo tankį ir aukštį. Vietovės klasė
apibūdinama gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, kuriuose nuolat būna žmonių (nuolatinio
žmonių buvimo vieta – tai patalpa, kur žmogus be pertraukos būna ilgiau kaip dvi valandas),
skaičiumi vietovės klasės vienete. Pagalbinio ūkio paskirties pastatams, kurie neįskaitomi į skaičių
vietovės klasės vienete, priskiriami pastatai, išvardinti Įrengimo taisyklių 1 priedo 11 punkte.
Vietovės skirstomos į keturias klases:
•

1 klasės vietovė yra vietovės klasės vienetas, turintis 10 ar mažiau Įrengimo taisyklių 28 punkte
nurodytos paskirties pastatų;
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•
•
-

-

2 klasės vietovė yra vietovės klasės vienetas, turintis daugiau kaip 10 ir mažiau kaip 46 Įrengimo
taisyklių 28 punkte nurodytos paskirties pastatų;
3 klasės vietovė yra:
vietovės klasės vienetas, turintis 46 arba daugiau Įrengimo taisyklių 28 punkte nurodytos
paskirties pastatus;
vietovės klasės vienetas, kur MD yra nutiestas 90 metrų arba mažesniu atstumu nuo pastato arba
kito statinio, skirto viešam žmonių susibūrimui (žaidimų aikštelės, pramogų zona, lauko teatras,
pobūvių ir prekybos salės ar kitos vietos), kuriame būna 50 ir daugiau žmonių;
4 klasės vietovė yra vietovės klasės vienetas, kur yra nors vienas keturių aukštų arba aukštesnis
pastatas.
Planuojamo magistralinio dujotiekio trasa įvertinama priskiriant ją vienai ar kitai vietovės
klasei. Esamo MD vietovės yra priskirtos 1 klasei, planuojamo MD vietovės priskiriamos 3 klasei.
Planuojamas MD nesukuria papildomų apribojimų dėl pastatų skaičiaus vietovės klasės
vienete, tačiau lieka galioti esamo MD 1 klasės vietovės reikalavimai.
Visais atvejais mažiausiasis atstumas iki gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų turi būti ne
mažesnis kaip 25 m.

1.8.2. MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO APSAUGOS JUOSTA IR ZONA

Magistralinio dujotiekio apsaugos juosta. Vadovaujantis Įrengimo taisyklėmis
magistralinio dujotiekio apsaugos juostos plotis yra po 3 metrus į abi puses nuo magistralinio
dujotiekio vamzdžio ašies.
Apsaugos juostoje draudžiama:
- lygiagrečiai su magistraliniu dujotiekiu tiesti kitus požeminius tinklus, išskyrus drenažo
vamzdžius, kurie gali būti tiesiami tik MDV savininkui leidus.
Magistralinio dujotiekio apsaugos zona. Apsaugos zona – tai saugus atstumas nuo
magistralinio dujotiekio iki gyvenamųjų, visuomeninių pastatų ir kitų statinių, atsižvelgiant į
magistralinio dujotiekio keliamą pavojų normalios eksploatacijos ir ypatingų situacijų atveju.
Vadovaujantis Specialiosiomis sąlygomis ir Apsaugos taisyklėmis magistralinio dujotiekio
apsaugos zonos nustatomos:
−
−

−
−

išilgai vamzdynų trasos – žemės juosta, kurios plotis – po 25 metrus abipus vamzdyno ašies;
išilgai kelių eilių vamzdynų trasos – žemės juosta, kurios plotis – po 25 metrus nuo kraštinių
vamzdynų ašies, taip pat žemės juosta tarp vamzdynų, jei lygiagrečių dujotiekių apsaugos zonos
persidengia;
aplink magistralinių dujotiekių įrenginius ir objektus – 25 metrų pločio žemės juosta aplink
nurodytųjų objektų aptvertą teritoriją;
aplink rezervuarus kondensatui laikyti ir dujoms iš jo pašalinti – 50 metrų pločio žemės juosta
aplink nurodytuosius objektus.
Vadovaujantis Specialiosiomis sąlygomis, rengiantis statyti bet kuriuos pastatus,
įrenginius ar kitus objektus 350 metrų atstumu nuo magistralinio dujotiekio ar naftotiekio trasos,
priešprojektinius pasiūlymus bei projektinę dokumentaciją būtina suderinti su magistralinius
dujotiekius ir naftotiekius eksploatuojančia organizacija bei Valstybine darbo inspekcija prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
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1.4 pav. Magistralinio dujotiekio apsaugos juosta ir apsaugos zona

Vadovaujantis Specialiosiomis sąlygomis ir Apsaugos taisyklėmis magistralinio dujotiekio
apsaugos zonose draudžiama:
- statyti bet kokius pastatus, pavojingų medžiagų talpyklas, įrengti sąvartynus;
- įrengti sporto, žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, transporto sustojimo vietas, mašinų ir
mechanizmų stovėjimo aikšteles;
- sandėliuoti bet kokias medžiagas, pilti druskas, pavojingas medžiagas, atliekas;
- mesti inkarus, plaukti su įmestais inkarais ir kitais vandens telkinių dugną siekiančiais įrankiais;
- gadinti, užtverti, užgriozdinti privažiavimus ir kelius;
- gadinti, perstatyti, užversti ženklus, aptvarus, įrenginius;
- deginti ugnį, įrengti atvirus arba uždarus ugnies šaltinius;
- ardyti vamzdyno pakrančių tvirtinimus, vandens pralaidas, žemės ir kitus įrenginius, saugančius
dujotiekį nuo pažeidimų;
- sodinti medžius ir krūmus;
- organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimais;
- atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių gali sutrikti dujotiekių darbas ar įvykti nelaimingas
atsitikimas.
Magistralinių dujotiekių apsaugos zonose be juos eksploatuojančių asmenų raštiško
sutikimo draudžiama:
- statyti, rekonstruoti, remontuoti, griauti bet kokius statinius ir įrenginius, perstatyti, užstatyti
įspėjamuosius ženklus;
- vykdyti statybos, montavimo, kalnakasybos, vandens telkinių dugno gilinimo darbus;
- vykdyti geologinius, geodezijos ir kitus tyrinėjimo darbus, susijusius su gręžinių, iškasų įrengimu
ir grunto bandinių (išskyrus dirvos pavyzdžius) ėmimu;
- auginti medžius ir krūmus, vykdyti medžių kirtimus;
- sandėliuoti pašarus, krauti į stirtas šieną, šiaudus, šakas, medžius;
- laikyti gyvulius, įrengti girdyklas;
- įrengti stacionarias tvoras ar aptvarus;
- skirti žuvininkystės plotus, pramoniniu būdu žvejoti ir gaudyti vandens gyvūnus;
- kapoti ir (ar) pjaustyti ledą;
- įrengti pervažas per vamzdynų trasas, steigti kolektyvinius sodus;
- vykdyti žemės melioravimo, drėkinimo ir sausinimo darbus;
- vykdyti žemės darbus giliau kaip 0,3 metro;
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- dirbti smūginiais mechanizmais, vykdyti sprogdinimo darbus;
- atidaryti kabelinio ryšio punktų, katodinės ir drenažinės apsaugos stočių, stebėjimo šulinių ir kitų
linijinių įrenginių angas, kontrolinius matavimo punktus; atsukti ir užsukti čiaupus, sklendes;
išjungti arba įjungti vamzdynų ryšio, elektros tiekimo ir telemechanikos įtaisus;
- važinėti sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai transporto priemonės
leidžiama ašies (ašių) apkrova viršija 8 t;
- atidaryti dujotiekių objektų aptvarus, vartus, duris, pašaliniams asmenims būti aptvertų objektų
teritorijose.
1.8.3. SERVITUTŲ NUSTATYMAS
Valstybinės žemės patikėtinių sklypuose ir privačios nuosavybės teise valdomuose
žemės sklypuose dėl planuojamo MD bus nustatyti servitutai ir ūkinės veiklos apribojimai.
Numatoma, kad pasirinktoje planuojamo MD trasos vietoje servitutas bus nustatomas
magistralinio dujotiekio ir susijusios infrastruktūros statybos darbų zonos, projektuojamos
įvertinus MD statybos darbų organizavimo ir technologijos reikalavimus, ribose.
Servitutų nustatymą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas, LR Žemės įstatymas ir Žemės
servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14
d. nutarimu Nr. 1289.
Vadovaujantis LR Žemės įstatymu, žemės servitutas yra „teisė į svetimą žemės sklypą ar
jo dalį, suteikiama naudotis tuo svetimu žemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiu daiktu), arba
žemės savininko teisės naudotis žemės sklypu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio
nustatomas servitutas (viešpataujančio daikto), tinkamą naudojimą.
Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014m. liepos 29d.
įsakymu Nr.IS-1457 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ ir Kauno rajono savivaldybės
tarybos 2014m. rugpjūčio 28d. sprendimu Nr. TS-333 “Dėl pradedamo rengti magistralinio
dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties specialiojo plano pradžios, planavimo tikslų ir
uždavinių nustatymo, finansavimo“ rengiamas Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir
Kaunas-Šakiai jungties specialusis planas (toliau – Specialus planas), pagal kurio sprendinius
bus suformuotas tokios apimties, dydžio ir ploto servitutas, kuris užtikrintų viešpataujančio daikto
tinkamą statybą, naudojimą ir eksploataciją ir tuo pačiu būtų kuo mažiau ribojamos tarnaujančio
žemės sklypo savininko teisės naudotis žemės sklypu.
Žemės naudojimą gamtinių dujų sistemos objektams reglamentuoja LR Gamtinių dujų
įstatymo 13 str. , šio straipsnio 1p. nurodo : „...operatoriai turi teisę tokias sistemas įrengti tik
sudarę sutartis su žemės savininkais ar gavę žemės savininko sutikimą arba LR įstatymų
nustatyta tvarka nustačius žemės servitutą“. LR Gamtinių dujų įstatymas, reglamentuojantis
gamtinių dujų sektoriaus organizavimą, nenumato kitų žemėnaudos reguliavimo būdų.
Žemės servitutai nustatomi vadovaujantis LR Civilinio kodekso 4.124 straipsnio 1 dalimi,
LR Žemės įstatymo 23 str. 3d., ir Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis,
patvirtintomis LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289, o taip pat LR Vyriausybės
2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 „Dėl vienkartinės ar periodinės kompensacijos,
mokamos už administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar
valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ reikalavimais.
Servitutus su privačių žemės sklypų savininkais siūloma nustatyti notarinių sutarčių
pagrindu, atlyginant apskaičiuotus nuostolius už numatomo magistralinio dujotiekio tiesimą,
aptarnavimą ir naudojimą. Iki Specialiojo plano patvirtinimo su privačių žemės sklypų savininkais
bus pasirašomos notarinės servitutų nustatymo sutartys, aptariant siūlomas nuostolių atlyginimo
sąlygas.
Valstybinės žemės sklypams ir privačios nuosavybės teise valdomiems žemės sklypams,
su kurių savininkais dėl įvairių priežasčių nepavyks pasirašyti notarinės servituto nustatymo
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sutarties, servitutai bus nustatomi administraciniu aktu, vadovaujantis LR Civilinio kodekso 4.124
straipsnio 1 dalimi, LR Žemės įstatymo 23 straipsniu ir Žemės servitutų nustatymo administraciniu
aktu taisyklėmis. Sprendimą dėl servituto nustatymo administraciniu aktu priima Nacionalinės
žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įgalioti teritorinių žemėtvarkos skyrių
vedėjai.
Visais atvejais, projektuojant servitutus, nuostolių dydis bus apskaičiuojamas
vadovaujantis „Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi
administraciniu teisės aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar
valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodika“, patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m.
gruodžio 02 d. nutarimu Nr. 1541 (toliau – Metodika). Notarinių sutarčių sudarymo atvejais,
nuostolių atlyginimo sąlygos bus aptartos sutartyje. Atvejais, kai servitutai bus nustatomi
administraciniais aktais, nuostolių dydis, apskaičiuotas pagal Metodiką, atlyginimo tvarka ir
terminai nurodomi sprendime dėl servituto nustatymo administraciniu aktu.

1.9.

MIŠKŲ ŽEMĖS KEITIMAS KITOMIS NAUDMENOMIS

Tiesiant magistralinį dujotiekį per miško žemę turės būti kertamas miškas, suformuojant
dujotiekio statybai ir eksploatacijai reikalingą inžinerinės infrastruktūros koridorių. Miško žemė bus
paverčiama kitomis naudmenomis.
Miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 (Žin., 2011, Nr. 120-5657).
Miško žemę paversti kitomis naudmenomis valstybinės reikšmės miškuose galima tik tuo
atveju ir po to, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima nutarimą dėl tam tikrų valstybinės
reikšmės miškų plotų išbraukimo iš valstybinės reikšmės miškų plotų.
Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 (Žin., 2007, Nr. 137-5593;
2010, Nr. 77-3950).
Planuojamo MD trasos sprendiniai numatomi remiantis Lietuvos Respublikos Miškų
įstatymu, priimtu 1994 m. lapkričio 22d. Nr. I-671 (Žin., 1994, Nr.96-1872) ir Lietuvos
Respublikos Saugomų teritorijų įstatymu, priimtu 1993m. lapkričio 9d. Nr. I-301 (Žin., 1994, Nr.961188) .
1.10.

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS IR ATASKAITOS RENGIMO ETAPO
SĄSAJA SU PLANAVIMO IR PROJEKTAVIMO ETAPAIS
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2013-2022 m.) tinklo
plėtros plane numatyta, kad be projektų, įtrauktų į Nacionalinę energetinės nepriklausomybės
strategiją, bus įgyvendinami ir kiti gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtros projektai, kurie taip
pat reikalingi užtikrinant sklandų sistemos veikimą, stabilų ir efektyvų SGD terminalo Klaipėdoje
darbą.
Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 476 „Dėl
nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano
patvirtinimo“ magistralinių dujotiekių Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos projektas
yra įtrauktas į Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų
įgyvendinimo planą, kuris nustato elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektus ir
jų įgyvendinimo principus. Nacionalinis elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros
projektų įgyvendinimo planas parengtas pagal Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės
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strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133
„Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, nustatytus tikslus
elektros ir gamtinių dujų perdavimo srityje.
Planuojama, kad projektas bus įgyvendinamas, darbus organizuojant dviem etapais:
1) teritorijų planavimas ir projektavimas (įskaitant specialiojo plano rengimo, strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo ir techninio projekto rengimo procedūras, vykdomas
pagal privalomuosius teritorijų planavimo ir statybos procesus reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimus);
2) statyba.
Planuojami projekto įgyvendinimo terminai:
1. Poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimo darbai – 2014–2016 metais;
2. Projektavimo darbai – 2015–2016 metais;
3. Statybos darbai – 2017–2018 metais.
Numatomas planuojamo MD eksploatacijos laikas neterminuotas.
Preliminari planuojamo MD trasa numatyta Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano 1-jame pakeitime, patvirtintame 2014 m. rugpjūčio 28 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. TS-299 [2]. Rengiant savivaldybės bendrąjį planą, buvo atliktos strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) procedūros, įskaitant ir sprendiniuose numatytai
planuojamo MD trasai.
Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014m. liepos 29
d. įsakymu Nr.IS-1457 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ ir Kauno rajono savivaldybės
tarybos 2014m. rugpjūčio 28d. sprendimu Nr. TS-333 “Dėl pradedamo rengti magistralinio
dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties specialiojo plano pradžios, planavimo tikslų ir
uždavinių nustatymo, finansavimo“, rengiamas Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir
Kaunas-Šakiai jungties specialusis planas.
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 “Dėl planų ir
programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ [12] 11 punktu,
specialiajam planui buvo atlikta atrankos dėl SPAV procedūra. Kauno rajono savivaldybės
administracija 2015-01-06 raštu Nr. SD-18 priėmė išvadą, kad SPAV magistralinio dujotiekio
Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties specialiajam planui neprivalomas ir atliekamas nebus.
2. TECHNOLOGINIAI PROCESAI
2.1. MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO STATYBOS SUDEDAMOSIOS DALYS
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos projekte
numatoma atlikti šiuos pagrindinius darbus:
−

Planuojamo MD (DN 500) tiesinio įrengimas;

−

Planuojamo MD infrastruktūros (čiaupų aikštelės, katodinės apsaugos stotis, technologinės
aikštelės, privažiavimo keliai) įrengimas;

−

Kontrolinio įtaiso paleidimo kameros (DN 500) kartu su kameriniu čiaupu Nr. 21K ir visos būtinos
technologinės įrangos, įskaitant čiaupų mazgus Ražių k., Domeikavos sen. perkėlimas į naujai
planuojamo dujotiekio pradžią;
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−

Esamo žemės paviršiaus rekultivacija/šlaitų atstatymas

−

Poveikį aplinkai mažinančių priemonių įrengimas (esant poreikiui);
2.2. STATYBOS DARBŲ ZONA

Statybos darbai bus vykdomi tik tam tikrame žemės plote neišeinant už jo ribų t.y. darbų
zonose, kurias nužymės pats rangovas pagal parengtą projektą.
Numatomas darbų zonos plotis (bendruoju atveju):
−

miškuose darbų zonos plotis - 15 m;

−

mišku neapaugusiose vietose (toliau – laukuose) darbų zonos plotis – 24 m.

1.5 pav. MD apsaugos zona su tipine darbų zona laukuose ir miškuose
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1.6 pav. Tipinė darbų zona laukuose

1.7 pav. Tipinė darbų zona miške
Atstumas tarp esamo MD ir planuojamo MD priklausomai nuo vietos apie 9 -30 m.
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2.3. PLANUOJAMI DUJOTIEKIO KLOJIMO BŪDAI

Planuojami dujotiekio klojimo būdai:
•

Atviras būdas - kasant tranšėją (įprastai naudojamas);

•
Uždaras būdas - horizontalus kryptinis gręžimas (naudojamas tik tada, kai dėl
techninių, gamtinių ar kt. kliūčių neįmanoma dujotiekio kloti atviru būdu) arba dėklų įrengimas
stūmimo-gręžimo būdu.
2.3.1. ATVIRAS DUJOTIEKIO KLOJIMO BŪDAS

Tai dažniausiai ir įprastai naudojama dujotiekio tiesimo technologija. Prieš pradedant
tranšėjos kasimo darbus, dujotiekio trasos darbų zonoje nustumiamas/nukasamas derlingas
dirvos sluoksnis, kuris supilamas ir saugomas statybos darbų zonoje.
Vamzdyno paklojimui ekskavatoriumi iškasama tranšėja, kurios vidutinis gylis apie 2 m,
plotis iškasos dugne apie 1,4 m, viršutinėje dalyje - apie 3 m. Gruntas supilamas šalia iškasos.
Vamzdžiai išdėstomi ant medinių padėklų greta iškasos ir suvirinami į vientisą vamzdyną.
Klotuvais suvirintos vamzdžio gijos nuleidžiamos į tranšėją ir užkasamos. Toliau vykdomas
dujotiekio stiprumo bandymas, kurio rezultatus patvirtina specialiai sudaryta komisija. Po
bandymo procedūros supiltas derlingas dirvožemis paskirstomas virš iškasos - vykdoma
rekultivacija (išskyrus miško žemę). Išardyti šlaitai/sankasos atstatomi į pirminę padėtį.
Magistralinio dujotiekio vamzdžiai klojami ne mažesniame kaip 0,9 m gylyje laukuose ir
1,2 m gylyje miškuose nuo vyraujančio žemės paviršiaus.
Atviras dujotiekio klojimo būdas bus pagrindinis klojimo būdas tiesiant planuojamą MD.

1.8 pav. Tipinis magistralinio dujotiekio tiesimas atviru būdu (UAB „Ardynas“ nuotrauka)
Tranšėjos kasimo ir grunto sandėliavimo schemos laukuose ir miške yra pateiktos 1.6 ir
1.7 paveiksluose.
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2.3.2. UŽDARAS DUJOTIEKIO KLOJIMO BŪDAS
2.3.2.1.

HORIZONTALUS KRYPTINIS GRĘŽIMAS

Tose trasos vietose, kur dėl technologinių arba gamtinių kliūčių (pvz.: gilūs slėniai ir pan.)
vamzdžio negalima pakloti atviru būdu ir reikia keisti vamzdžio įgilinimo lygį, yra naudojama
horizontalaus krytinio gręžimo technologija.
Gręžimo procedūros vykdymui būtinas darbų technologijos projektas, kurį paruošia
gręžimą vykdanti įmonė. Techniniame projekte yra įvertinamas kliūties pobūdis, vandens baseino
režimas. Ištiriama dugno ir šlaitų geologinė sandara atliekant inžinerinius tyrinėjimus (gręžinius,
kurių gylis turi būti ne mažesnis negu numatomas kryptinio gręžimo gylis). Kryptinio gręžimo ilgis
nustatomas atsižvelgiant į kliūties plotį, dujų vamzdžio mechanines savybes ir geologinių
tyrinėjimų duomenis.
Geodezinė tarnyba tiksliai nužymi gręžimo ašį plane. Gręžimas atliekamas trimis etapais:
•

I etapas - pirminis (pilotinis) gręžimas;

•

II etapas - angos išplatinimas iki reikiamo skersmens ir angos stabilizavimas;

•

III etapas - darbinio vamzdžio įtraukimas.

I etapas - prie pilotinės galvutės-zondo, pagamintos iš ketaus, yra pritvirtintas vidinis
magnetometras ir štangos. Vykdomas gręžimas projektinės (nužymėtos) ašies kryptimi. Gręžimo
ašies koordinatės kas 4-5 m “nuskaitomos” magnetometru ir kabeliu perduodamos į valdymo
pultą. Tai leidžia pirminio etapo gale pateikti faktinę ašies padėtį.
II etapas - angos išplatinimas iki reikiamo skersmens ir angos stabilizavimas. Gręžimo
operacijos metu sukamas zondas ir įpurškiamas specialus kisieliaus konsistencijos technologinis
skystis - bentonitas. Dalis angoje atsiradusio išpjaustyto ir išplauto grunto ir technologinio skysčio
mišinio išstumiama ant kranto, dalis lieka angoje. Angoje likusi mišinio dalis padeda stabilioje
padėtyje išlaikyti apvalią angos formą, o taip pat tarnauja kaip pagalbinė priemonė dujų vamzdžio
įtraukimo į angą metu.
Išplatinimo angos dydis yra 130-150% darbinio vamzdžio dydžio.
III etapas - reikiamo ilgio ir skersmens darbinio vamzdžio įtraukimas.
Dujotiekio vamzdis užkabinamas trosu ir traukiamas į kitą pusę.
Gręžimui yra naudojama speciali gręžimo platforma su įmontuotu siurbimo agregatu,
platformos galingumas 230-280 W.
Gręžimo metu naudojami trijų sudėčių technologiniai skysčiai, kurie yra pagaminami pagal
gręžimą atliekančios įmonės standartą. Skiedimui reikalingas vanduo imamas iš artimiausio
vandens telkinio.
Žemiau pateikiama galima technologinių skysčių sudėtis.
Technologinis skystis Nr.1-pirminė anga:


Bentonitas (molio milteliai): Hydraul EZ+, koncentracija 2,5% (25kg/m3);



Gręžimo priedas, koncentracija 0,01% (1l/m3);



InstaVisDry (dalinai hidratuotas akrilo amido polimeras ) 0,0025% (0,25kg/m3);

Technologinis skystis Nr.2-angos padidinimas:


Bentonitas (molio milteliai): Hydraul EZ+, koncentracija 3% (30kg/m3);
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CMC Na (modifikuota celiuliozė) koncentracija 0,01% (1kg/m3);

Technologinis skystis Nr.3 - vamzdžio įtraukimui:


Bentonitas (molio milteliai): Hydraul EZ+, koncentracija 3% (30kg/m3);



Super Pac (skysta celiuliozėceliuliozė) koncentracija 0,01% (1kg/m3);

Siekiant iki minimumo sumažinti vamzdžio gamyklinės dangos pažeidimo riziką yra
naudojama įtraukimo schema su vamzdžio plūdrumo kontrole angoje. Plūdrumo kontrolės
vykdymui į dujų vamzdį įdedamas plastmasinis vamzdis su atvamzdžiu, per kurį galima paduoti
reikiamą vandens kiekį (pagrindinis vamzdis d813 užaklintas). Vanduo imamas iš artimiausio
vandens telkinio.
Darbų vykdymui vienoje kliūties pusėje įrengiama laikina aikštelė, skirta technologinei
gręžimo proceso įrangai sumontuoti bei medžiagoms saugoti. Taip pat šioje aikštelėje įrengiamos
technologinės ir buitinės patalpos (kilnojami moduliniai statybiniai vagonėliai). Aikštelės dydis
apie 80x80 m priklausomai nuo naudojamos įrangos.
Kitoje kliūties pusėje ant specialių šliaužiklių padedamas įtraukiamas vamzdis. Įtraukiamo
vamzdžio ilgis yra nustatomas technologiniame projekte.
2.3.2.2.

DĖKLŲ ĮRENGIMAS STŪMIMO-GRĘŽIMO METU

Susikirtimų su keliais vietose, kai kelio kirtimą būtina vykdyti nepažeidžiant esamos kelio
dangos ir vamzdžio įgilinimas keičiasi nežymiai, yra numatyta panaudoti horizontalaus
prastūmimo technologiją.
Įrengiant dėklus šiuo būdu, plieninis vamzdis nustatomas reikiama kryptimi ir yra
stumiamas į gruntą. Tolimesnis vamzdžio krypties ir nuolydžio valdymas nevykdomas. Darbų
atlikimui naudojama speciali gręžimo – stūmimo įranga, susidedanti iš kreipiančiųjų bėgių, jėgos
agregato ir vamzdžių skersmenį atitinkančių sraigtų su gręžimo galva.
Gręžimo galva suardo priekyje vamzdžio esantį gruntą, kurį vamzdžio viduje besisukantys
sraigtai išneša lauk. Iš vamzdžių sraigtais išneštas gruntas patenka į darbinę prieduobę, iš kurios
jis yra periodiškai iškasamas ekskavatoriumi.
Prieš kasimo darbus darbų zonoje yra nuimamas derlingas žemės sluoksnis, kuris
sandėliuojamas kaip nurodyta 1.6 ir 1.7 paveiksluose. Po to susikirtimo vietoje, abiejose kelio
pusėse iškasamos prieduobės.
Vienoje kelio pusėje iškasama darbinė prieduobė, kurios matmenys apie 12 x 4 m.
Prieduobės gylis – 1 m žemiau už projektinę dėklo centro altitudę.
Kitoje kelio pusėje iškasama saugų ir patogų žmogaus darbą užtikrinanti ir 0,5 m už dėklo
dugno altitudę gilesnė priėmimo duobė, kurios matmenys apie 5x3 m.
2.4. SUSIKIRTIMAS SU NEDIDELĖMIS VANDENS KLIŪTIMIS

Susikirtimas su upeliais ir melioracijos grioviais vykdomas pagal tipinius brėžinius,
panaudojant vieno ar dviejų įlinkių technologiją (žr. 1.9 ir 1.10 pav). Statybos metu įrengiant
laikinus kelius per griovius numatomos gelžbetoninės pralaidos. Pralaidos vamzdis užpilamas
gruntu iš tranšėjos. Baigus statybos darbus laikinas kelias demontuojamas.
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1.9 pav.

1.10 pav.
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2.5. SUSIKIRTIMAS SU AUTOMOBILINIAIS KELIAIS

Susikirtimuose su valstybinės reikšmės (magistraliniais, krašto ir rajono) keliais
magistralinis dujotiekis klojamas apsauginiame dėkle. Mažiausias vertikalus atstumas nuo
apsauginio dėklo viršaus iki kelio dangos viršaus – 1,5 m klojant atviru būdu. Klojant uždaru būdu
mažiausias vertikalus atstumas nuo dėklo viršaus iki kelio dangos viršaus - 2,5m.
Susikirtimuose su vietinės reikšmės ir lauko keliukais dujotiekis klojamas ne mažesniame
1,5 m gylyje, vamzdis į apsauginį dėklą nededamas.

1.11 pav. Tipinis susikirtimas su keliu naudojant apsauginį dėklą
2.6. SUSIKIRTIMAI SU ESAMAIS POŽEMINIAIS INŽINERINIAIS TINKLAIS
Susikirtimų su esamais požeminiais inžineriniais tinklais, kurie nėra Užsakovo nuosavybė,
vietose magistralinio dujotiekis bus klojamas po esamais inžineriniais tinklais išlaikant ne mažesnį
kaip 0,5 m vertikalų atstumą.
Susikirtimų su esamais požeminiais inžineriniais tinklais, kurie yra Užsakovo nuosavybė,
vietose projektuojamas magistralinio dujotiekis bus klojamas Užsakovo nurodytu atstumu.
Kabelio ir dujotiekio susikirtimo vietoje turi būti išlaikomas minimalus 0,25 m vertikalus
atstumas, jei kabelis klojamas į dėklą ir minimalus 0,5m atstumas, jei kabelis klojamas be
apsauginio dėklo. Kabeliai klojami į apsauginį PE dėklą,
Kertami kabeliai turi būti pilnai atkasti rankiniu būdu po 1,5 m į abi puses nuo susikirtimo.
Kasimo darbai kabelio apsaugos zonoje turi būti vykdomi, dalyvaujant kabelį
eksploatuojančios įmonės atstovui arba gavus raštišką įmonės leidimą darbų vykdymui,
nedalyvaujant atstovui.
2.7. DUJOTIEKIO STIPRUMO BANDYMAS
Pilnai užpylus dujotiekio tranšėją ir suvirinus uždaru būdu įvykdytus perėjimus , atliekamos
sekančios procedūros: vamzdžio vidinio paviršiaus išvalymas; hidraulinis išbandymas ir vidinio
paviršiaus išsausinimas.
Dujotiekio išvalymas atliekamas praplovimo būdu, vandenį paimant iš pasirinkto vandens
telkinio arba atvežant autocisternomis. Vandens paėmimo būdas ir konkrečios vandens paėmimo
vietos bus parinktos techninio projekto stadijoje.
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Išvalius vamzdį, vykdomas hidraulinis bandymas, pilnai užpildant vamzdį vandeniu iš
pasirinkto vandens telkinio arba atvežtu autocisternomis. Bandymas laikomas pavykusiu, jei per
bandymo laiką dujotiekyje užfiksuojamas nulinis slėgio kritimas.
Atlikus išbandymą vanduo iš vamzdyno išleidžiamas atgal į telkinį, iš kurio buvo paimtas,
pirmiausia savitaka, po to – siurbliu. Nustačius kad vanduo gali būti užterštas jis išleidžiamas į
geotekstile išklotą duobę, kurios dydis priklauso nuo išleidžiamo vandens kiekio (vandens kiekis
įvertinamas pasirengimo bandymo darbams metu), taip pat gali būti taikomos kitos poveikio
aplinkai mažinimo priemonės (išleidžiamo vandens tvarkymo sprendiniai bus tikslinami
tolimesniuose projektavimo etapuose).
Drėgmės pašalinimui iš vamzdyno suspaustu oru prastumiami drėgmę sugeriantys
poliuretaniniai kamščiai. Galutiniam išdžiovinimui vamzdynas prapučiamas karštu oru.
2.8. DUJOTIEKIO STATYBOS UŽBAIGIMAS
Pakloto dujotiekio trasa pažymima ženklais, kurie bendruoju atveju įrengiami 500 m
atstumu vienas nuo kito tiesiose dujotiekio vamzdyno atkarpose ir visose trasos posūkių vietose,
susikirtimų su keliais, geležinkeliais vietose. Žymėjimo ženklas - tai 1,5-2,0 m aukščio stulpelis su
geltonos spalvos lentele (žr. 2.1. pav.). Ženklai išdėstomi remiantis bendru eksploatuojančios
organizacijos ir žemės savininko susitarimu-aktu.
Pagal geodezijos ir kartografijos techninio reglamento reikalavimus atliekama naujo
dujotiekio geodezinė nuotrauka.
Naujai paklotas dujotiekis prijungiamas prie veikiančio dujotiekio, prapučiamas ir
pripildomas gamtinių dujų.

2.1. pav. Magistralinio dujotiekio žymėjimo ženklas (nuotrauka UAB “AF-Consult”)
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2.9.

STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI
Žemės darbai. Prieš pradedant magistralinio dujotiekio klojimo darbus, laikinam
naudojimui statybos metu atvežamos kilnojamos buitinės patalpos ir kilnojami uždari sandėliai
(moduliniai statybiniai vagonėliai), kurie pastatomi iš anksto parinktose ir suderintose vietose,
prie bendro naudojimo vietinės reikšmės kelių.
Darbo zonoje nukasamas augalinis gruntas ir sandėliuojamas darbo zonos krašte, kertami
krūmai ar medžiai.
Įrengiamas laikinas 6,0 m pločio kelias su žvyro danga h = 15 cm, visame klojamo
dujotiekio trasos ilgyje.
Atlikus dalį aukščiau minėtų parengiamųjų darbų, su ekskavatoriumi, kurio kaušo talpa
0,4-0,5 m3, kasama tranšėja, gruntas sandėliuojamas vietoje. Vanduo iš tranšėjos nusiurbiamas
siurbliais.
Prie esamų inžinerinių tinklų ir susikirtimuose su esamais inžineriniais tinklais tranšėja
kasama rankiniu būdu 0,5 m virš esamo tinklo ir po du metrus į abi puses nuo esamo tinklo.
Iškasus tranšėją, vamzdžiai išdėstomi ant medinių padėklų greta iškasos ir suvirinami į
vientisą vamzdyną. Klotuvais suvirintos vamzdžio gijos nuleidžiamos į tranšėją ir užkasamos.
Paklojus dujotiekį ir užpylus tranšėją bei įvykdžius dujotiekio bandymą, atliekama dirvos
rekultivacija, įrengiamas griovių ir upelių šlaitų sutvirtinimas.
Žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR1.07.02:2005 reikalavimus.
Visi darbai turi būti vykdomi laikantis techniniame projekte nurodytų specifikacijų
reikalavimų.
Priešgaisrinė sauga. Statybos aikštelėje, prie buitinių patalpų ir uždarų sandėlių turi būti
įrengti priešgaisriniai postai (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi).

2.10.

GERIAUSIAI PRIEINAMI GAMYBOS BŪDAI
Geriausi prieinami gamybos būdai ES planuojamai ūkinei veiklai netaikomi, kadangi
nevykdoma jokia gamyba, o produkcija tik eksploatuojama.

2.11.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS TECHNOLOGINIŲ ALTERNATYVŲ APRAŠYMAS

Vietoje, kur planuojamas MD kerta Neries upę, svarstomi 2 magistralinio dujotiekio klojimo
per upę būdai.
Planuojami MD klojimo būdai:
•

Uždaras būdas (horizontalus kryptinis gręžimas).

•

Atviras būdas (kasant tranšėją);

Planuojamo MD klojimas uždaru būdu (horizontalus kryptinis gręžimas):
Uždaro kryptinio gręžimo būdu klojamo MD ilgis pagal atliktus preliminarius technologinius
skaičiavimus numatomas apie 700 m.
Kairiajame Neries upės krante įrengiama technologinė gręžimo aikštelė. Aikštelė bus
įrengiama kalvos viršuje, kurioje bus gręžimo pradžios taškas (žr. 6.4 pav.). Technologinėje
aikštelėje bus išdėstoma gręžimui reikalinga įranga ir mechanizmai, sandėliuojamos medžiagos,
įrengiamos laikinos buitinės patalpos.
Dešiniajame Neries upės krante taip pat bus įrengiama technologinė aikštelė. Šioje
aikštelėje bus gręžimo pabaigos taškas ir kartu planuojamo MD vamzdžio įtraukimo vieta.
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Planuojamo MD vamzdis prieš jį paklojant po upės dugnu turi būti suvirintas į vientisą giją.
Vamzdžio suvirinimo darbai bus vykdomi dešiniajame Neries upės krante.
Atlikus pirminį (pilotinį) gręžimą po Neries upe, anga palaipsniui išplatinama iki reikiamo
skersmens. Paruoštas įtraukimui - suvirintas ir papildomai izoliuotas planuojamo MD vamzdis
užkabinamas ir per paruoštą angą traukiamas į kitą upės pusę (kairįjį Neries upės krantą).
Išsamų planuojamo MD klojimo uždaru būdu aprašymą ir analizę žr. 6.4. skyriuje.
Planuojamo MD klojimas atviru būdu:
Tiesiant dujotiekį atviru būdu, tranšėja upės krante kasama ekskavatoriais. Neries upės
vagoje tranšėja kasama ekskavatoriais nuo pontoninio tilto. Projektinis tranšėjos gylis upėje apie
2 m, krantuose apie 3 m, plotis iškasos dugne apie 1,8 m. Upėje iškastas gruntas pilamas šalia
tranšėjos po vandeniu.
Vamzdžių klotuvais ant kranto paruoštos vamzdžių gijos paguldomos į povandeninę
tranšėją ir ekskavatoriumi vamzdynas užpilamas iškastu gruntu.
Tiesiant dujotiekį atviru būdu iki pačios upės (kairiajame upės krante) tranšėja būtų
kasama atviru būdu (detalų atviru būdu vykdomą dujotiekio klojimo aprašymą žiūrėti skyriuje
2.3.1).
Išsamų planuojamo MD klojimo atviru būdu aprašymą ir analizę žr. 6.4. skyriuje.
Nagrinėjamos alternatyvos bus lyginamos su „nuline“ alternatyva (alternatyva, kuri
apibūdina aplinkos sąlygas bei natūralius aplinkoje vyksiančius pokyčius veiklos nevykdymo
atveju) bei tarpusavyje.
3. ATLIEKOS
3.7.

STATYBOS METU SUSIDARANČIOS ATLIEKOS
PŪV infrastruktūros (čiaupų aikštelių, paleidimo kamerų aikštelės) statybos bei įrengimo
metu gali susidaryti tam tikras atliekų kiekis. PAV ataskaitoje pateikiama informacija yra
preliminari. Detali informacija apie statybos bei įrengimo metu susidarančias atliekas ir jų kiekius,
saugojimo bei tvarkymo būdus turės būti pateikta kituose etapuose (techniniame projekte, darbo
projekte ir kt.).
Statybvietėje susidariusių atliekų apskaita vykdoma vadovaujantis LR aplinkos ministro
2011m.gruodžio 23d. įsakymu Nr.D1-367 patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos
ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (Žin., 2011, 57-2720) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.
Statybvietėje susidarančios atliekos turi būti apskaitomos pildant atliekų susidarymo
apskaitos žurnalus bei teikiant atitinkamas ataskaitas.
Statybos metu susidariusios atliekos bus rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir
perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.
Preliminariai numatoma, kad susidarys šios atliekos: mediniai padėklai, betonas, geležis
ir plienas, plastmasė, maišytos statybinės medžiagos. Kai kurios medžiagos, pvz. miško kirtimo
atliekos, gali būti panaudojamos biokuro gamybai.
Baigus statybos darbus statybos vieta turi būti sutvarkyta taip, kad joje neliktų darbų metu
susidariusių atliekų.
Preliminariai galinčios susidaryti atliekų rūšys, kiekiai ir jų tvarkymas pateikti lentelėje
žemiau ( žr. lentelę 3.1).

Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. PAV ataskaita.

Lapas 43

3.1. Lentelė. Atliekos. Atliekų tvarkymas.
Atliekų saugojimas
objekte

Atliekos
Technolog
inis
procesas

Pavadinimas

1
Dujotiekio
statyba

2
Mediniai
padėklai

Dujotiekio
statyba

Dujotiekio
statyba

Geležis
plienas

Kiekis
t/dieną t/met
us*

3
-

4
7

Agregatin
is būvis
(kietas,
skystas,
pastos)
5
Kietos

-

1,5

Kietos

Kodas
pagal
atliekų
sąrašą

Pavojingu
mas

Laikymo
sąlygos

6
15
03

7
Nepavojin
gos

8
Bus
laikoma
statybos
aikštelėse
įrengtose
atliekų
saugojimo
vietose.
Bus
laikoma
statybos
aikštelėse
įrengtose
atliekų
saugojimo
vietose.
Konteineris

9
-

01

170405

ir

Nepavojin
gos

Didžia
usias
kiekis

10

Pagal sudarytą
sutartį, bus
perduodamos
atitinkamiems
atliekų
tvarkytojams.

Maišytos
statybinės
medžiagos
Betonas

-

1,8

Kietos

170904

Nepavojin
gos

-

0,5

Kietos

170101

Nepavojin
gos

Konteineris

0,5 t

Dujotiekio
statyba

Plastmasė

-

2

Kietos

170203

Nepavojin
gos

Konteineris

0,5 t

Dujotiekio
statyba

Medienos
atliekos
(šakos
kelmai)

-

-

Kietos

-

Nepavojin
gos

Bus
laikoma
statybos
aikštelėse
įrengtose
atliekų
saugojimo
vietose

-

Dujotiekio
statyba

Numatomi
atliekų
tvarkymo būdai

0,5 t

Panaudojimas
biokuro
gamybai.

*nurodyti susidarantys atliekų kiekiai pateikiami viso statybos etapo metu. Atliekų kiekiai bus tikslinami
tolimesniuose projekto etapuose
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3.8.

EKSPLOATACIJOS METU SUSIDARANČIOS ATLIEKOS
Magistralinių dujotiekių jungties eksploatacijos metu atliekų nesusidarys arba jų kiekiai
bus labai minimalūs.
Reikšmingo poveikio dėl statybos ir eksploatacijos metu susidarančių atliekų
nenumatoma.

4.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMAS REIKŠMINGAS POVEIKIS APLINKOS
KOMPONENTAMS IR POVEIKĮ MAŽINANČIOS PRIEMONĖS
Poveikio aplinkai vertinimas atliktas vadovaujantis vertinimo proceso laikotarpiu
galiojančiais LR įstatymais ir kitais teisės aktais, normatyviniais dokumentais. Pagrindinis jų –
PŪV PAV įstatymas bei įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai.
Vertinant potencialų PŪV poveikį aplinkai buvo naudojamasi Europos aplinkos apsaugos
agentūros medžiaga, Europos Komisijos PAV vadovais, ES šalių leidiniais, juose pateiktomis
metodikomis ir rekomendacijomis, duomenų bazėmis, archyviniais ir publikuotais statistinės
informacijos šaltiniais apie aplinkos komponentus. Poveikio aplinkai vertinimui buvo naudojamas
ekspertinis vertinimas, daugiakriterinė analizė, nagrinėjamoje trasoje buvo atlikti aplinkos
komponentų (biologinė įvairovė, saugomos teritorijos, kultūros paveldas) lauko tyrimai ir
stebėjimai. Renkant ir analizuojant esamos situacijos duomenis, PAV rengėjai konsultavosi su
atitinkamomis susijusiomis valstybės institucijomis.

Socialinė –
ekonominė
aplinka

Kraštovaiz
dis

Kultūros
paveldas

Vanduo

Aplinkos
oras

Pagrindiniai aplinkos komponentai
Biologinė
įvairovė,
saugomos
teritorijos
Dirvožemis
ir žemės
gelmės

Projekto etapas/poveikio šaltinis

Visuomenės
sveikata

Nagrinėjama teritorija: vertinant poveikį aplinkos komponentams, nagrinėjama teritorija
apims vertinamas planuojamo MD trasą ir trasos lokalines alternatyvas bei potencialias poveikio
zonas. Pagrindiniai vertinami PŪV poveikio šaltiniai skirtingu projekto etapu pateikiami žemiau:

Statybos etapas:
Laikinų privažiavimo kelių įrengimas, MD, aikštelių ir
kitos infrastruktūros įrengimas
Nuimamas dirvožemio sluoksnis, sandėliavimas,
galimas transporto poveikis dirvožemiui
Planuojamo MD statybos metu miškuose – 15 metrų
pločio darbų zonoje - bus kertami krūmai ar medžiai.
Žemėnaudos kitimas, servitutų nustatymas ir veiklos
apribojimai
Laikinas triukšmo ir vibracijos, išmetimų padidėjimas
dėl technikos, gręžimo ir žemės darbų
Vandens paėmimas dujotiekio bandymo metu ir
eksploatacijos metu
Eksploatacijos etapas:
Žemėnaudos kitimas, servitutų nustatymas ir veiklos
apribojimai
MD aptarnavimas ir remontas, želdynų pjovimas
apsaugos zonoje, kt.
Pagrindiniai triukšmo ir vibracijos šaltiniai –
aptarnaujantis autotransportas
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4.1.
VANDUO
4.1.1. ESAMA SITUACIJA

PAVIRŠINIS VANDUO. Planuojamas, kaip ir esamas MD patenka į Nemuno upių baseinų
rajoną, Neries mažųjų intakų (su Nerimi) pabaseinį (žr. 4.1. pav). Planuojamas MD (pagrindinės
ir LA1 alternatyvų atveju) iš viso kirs 3 upes: Nerį, Lapienę ir Z-3 (ir jų apsaugos zonas bei juostas)
taip pat 8 melioracijos griovius. LA2 alternatyvos atveju, lyginant su pagrindinės alternatyvos
ruožu P(LA2), būtų kertama ta pati Neries upė tik kitoje vietoje, bei 4 melioracijos grioviai
(pagrindinės alternatyvos ruožo P(LA2) atveju – 3 melioracijos grioviai) (žr. Priedas Nr. 1).
Pagrindinės alternatyvos atveju Neries upės plotis, vietoje, kurioje bus tiesiamas planuojamas
MD apie 150 m, LA 2 atveju apie 165 m.

4.1. pav. Neries mažųjų intakų (su Nerimi) pabaseinis
Reikšmingiausia planuojamo MD kertama upė – Neries upė, kuri yra buveinių apsaugai
svarbi teritorija (BAST). Neries upė priskirta Europos Sąjungos ekologiniam tinklui „Natura 2000“
dėl šių vertybių: Upių sraunumos su Kurklių bendrijomis; Baltijos lašiša; Kartuolė; Paprastasis
kirtiklis; Paprastasis kūjagalvis; Pleištinė skėtė; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė.
Planuojamo MD kertamos upės turi apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, kurios
nustatytos pagal LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-98 patvirtintą
Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių juostų nustatymo tvarkos aprašą.
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4.1 lentelė. Paviršinio vandens telkiniai, kuriuos kerta planuojamas MD
Vandens
telkinio
pavadinimas

Kertamas
Kertamas vandens telkinio
vandens telkinio pakrantės apsaugos
plotas, ha
juostos plotas, ha

Kertamas vandens telkinio
apsaugos zonos plotas, ha

Neris (P (LA2))

~ 0,36 *

Kairiajame krante - ~ 0,02,
dešiniajame - ~ 0,14

Kairiajame krante - ~ 1,22,
dešiniajame - ~ 1,22

Neris (LA2)

~ 0,5 *

Kairiajame krante - ~ 0,11,
dešiniajame - ~ 0,06
Kairiajame krante - ~0,18,
dešiniajame - ~ 0,12
Kairiajame krante - ~0,006,
dešiniajame - ~ 0,006

Kairiajame krante – ~1,85
dešiniajame - ~ 1,39
Kairiajame krante - ~0,12,
dešiniajame - ~ 0,12
-

Lapienė

~ 0,005

Z-3

~ 0,012

* plotas, jei planuojamas MD bus tiesiamas atviru būdu
POŽEMINIS VANDUO. Planuojamas MD į vandenviečių teritorijas ir jų sanitarinių
apsaugos zonų ribas nepatenka (žr. 4.2 pav). Planuojamas MD yra nutolęs daugiau nei 1,5 km
atstumu nuo artimiausios vandenvietės t.y. Kauno miesto Kleboniškio vandenvietės SAZ ribos.

4.2 pav. Planuojamo MD vieta vandenviečių atžvilgiu (šaltinis www. geoportal.lt)
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Planuojamo MD aplinkoje gruntinio vandens lygis svyruoja nuo 1-3 iki 10-20 metrų
(remiantis Kvartero hidrogeologiniu žemėlapiu pateikiamu www.geoportal.lt ).
Gruntinis vanduo planuojamo MD aplinkoje aptinkamas aliuvinių nuosėdų vandeninguose
sluoksniuose (įvairiagrūdis smėlis, žvirgžas, gargždas, priesmėlis ), moreninių nuogulų
vandeninguose sluoksniuose (priemolis, priesmėlis).

4.3 pav. Gruntinio vandens lygis planuojamo MD aplinkoje (šaltinis www. geoportal.lt)
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4.1.2. GALIMAS (NUMATOMAS) POVEIKIS VANDENS TELKINIAMS
Statybos metu tiesiant dujotiekį atviru būdu (kasant tranšėją) galimas trumpalaikis
poveikis paviršiniams vandens telkiniams darbų zonos ribose, kurios plotis sieks 24 m. Vykdant
planuojamo MD statybos darbus per vandens telkinius atviru būdu numatomas poveikis
ichtiofaunai (tame tarpe ir saugomoms rūšims Neries upėje), plačiau apie tai žiūrėti ataskaitos 4.6
skyriuje. Neigiamas poveikis vandens telkiniams sietinas su upių krantų (šlaitų) erozija, dugno
suardymu. Neigiamas poveikis vandens telkiniams taip pat sietinas su upių krantų (šlaitų) erozija,
dugno suardymu.
Pagrindinės alternatyvos atveju kertamas Neries upės plotis, vietoje, kurioje bus tiesiamas
planuojamas MD – 150 m, LA 2 atveju – 165 m.
Susikirtimuose su upėmis ir melioracijos grioviais planuojamas MD klojamas tokiame
gylyje kaip nurodoma techninio projekto technologinės dalies brėžiniuose. Susikirtimas su upėmis
ir melioracijos grioviais vykdomas pagal tipinį vieno/dviejų linkių susikirtimą – brėžinį (žr.
ataskaitos skyrių 2.4.).
Planuojamo MD išvalymas atliekamas praplaunat vamzdyną nedideliu kiekiu vandens
paimtu iš Neries upės.
Planuojamo MD hidraulinis (stiprumo) bandymas bus atliekamas pilnai užpildant
vamzdyną vandeniu iš Neries upės. Planuojamo MD trasa (apie 11,5 km) preliminariai bus
suskirstyta į 2 bandymų ruožus, priklausomai nuo darbų vykdymo grafiko. Bendras vandens
kiekis, reikalingas bandymams įvykdyti, apie 18 000 m3 vandens. Atlikus bandymą vanduo iš
vamzdyno išleidžiamas atgal į vandens telkinį, iš kurio buvo paimtas, pradžioje savitaka, po to
siurbliu. Nustačius kad vanduo gali būti užterštas jis išleidžiamas į geotekstile išklotą duobę,
kurios dydis priklauso nuo išleidžiamo vandens kiekio (vandens kiekis įvertinamas pasirengimo
bandymo darbams metu), taip pat gali būti taikomos kitos poveikio aplinkai mažinimo priemonės
(išleidžiamo vandens tvarkymo sprendiniai bus tikslinami tolimesniuose projektavimo etapuose).
Planuojamo MD eksploatacijos metu poveikio paviršiniams ar požeminiams vandenims
nenumatoma, kadangi paviršinis ar požeminis vanduo nebus naudojamas, nuotekų nesusidarys,
upės dugnas, šlaitai nebus ardomi.
4.1.3. POVEIKIO SUMAŽINIMO PRIEMONĖS
Planuojamo MD statybos metu svarbu išsaugoti natūralias upių ir upelių vagas ir slėnius
nuo pažeidimo. Krantų (šlaitų) sutvirtinimui galimos kompleksinės priemonės: geotekstilė,
grindimas akmenimis arba gelžbetoninėmis trinkelėmis (žr. 4.3 pav.). Nuožulniems, mažai
jautriems erozijai upių ir upelių šlaitams apsaugoti užtektų pasėti daugiametes žoles.
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4.2. pav. Tipinė upės šlaito sutvirtinimo schema

Melioruotose teritorijose statant planuojamą MD gali būti pažeidžiamos melioracijos
sistemos. Pažeistos melioracinės sistemos turi būti sutvarkytos. Sutvarkymo projektas bus
rengiamas techninio projekto metu.
Planuojamo MD kertamos upės turi apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas.
Vykdant planuojamo MD statybą prie paviršinių vandens telkinių, privaloma atžvelgti į
vandens telkinių naudojimo sąlygas ir vandens telkinių pakrantės apsaugos juostoms ir apsaugos
zonoms nustatytus reikalavimus pagal Specialiąsias sąlygas.
Pagal specialiąsias vandens telkinių naudojimo sąlygas draudžiama:
−

reguliuoti natūralias upes ir keisti jų vagą bei ežerų natūralų vandens lygį;

−

reguliuoti dirbtinių vandens telkinių lygį didesne amplitude, negu numatyta eksploatavimo
taisyklėse, nuleisti juos be Aplinkos ministerijos leidimo;

−

tvenkti upes, atstatyti buvusias užtvankas, kitus hidrotechninius statinius, vykdyti upių
vagose valymo, krantų tvirtinimo ir kitus darbus be Aplinkos apsaugos ministerijos leidimo;

−

naudoti per parą daugiau kaip 10 kub. metrų (m3/d) vandens, neturint nustatytąja tvarka
Aplinkos apsaugos ministerijos išduoto gamtos išteklių naudojimo leidimo.

Pakrantės apsaugos juostose draudžiama:
−

statyti statinius, išskyrus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme numatytus
atvejus;

−

tverti tvoras, naudoti trąšas, augalų apsaugos produktus;

−

dirbti žemę, ardyti velėnas, ganyti gyvulius, išskyrus Lietuvos Respublikos saugomų
teritorijų įstatyme numatytus atvejus;

−

statyti motorines transporto priemones arčiau kaip 25 metrai iki vandens telkinio kranto;

−

vykdyti pagrindinius plynus miško kirtimus, naikinti miško paklotę.

Vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama:
−

statyti pramonės įmones, cechus, nuodingųjų chemikalų, trąšų sandėlius bei aikšteles,
pavojingų atliekų surinkimo punktus, naftos produktų sandėlius, degalines, mechanines
remonto dirbtuves bei technikos aikšteles, taip pat kitus objektus, galinčius turėti
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neigiamos įtakos gamtinei aplinkai, nesuderinus šio klausimo su Aplinkos ministerijos
įgaliota institucija (tačiau visais atvejais atstumas nuo šių objektų iki vandens telkinio
kranto linijos turi būti ne mažesnis už nurodytą 127.9 punkte);
−

plynai kirsti medžius ir krūmus šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių, išskyrus
piliakalnių šlaitus, tvarkomus pagal projektus.

Statybos metu galimas trikdymas bei vandens drumstumo padidėjimas dėl sedimentų
nuplovimo nuo krantų ir pakėlimo nuo dugno. Tai turėtų neigiamą poveikį žuvims jų nerštinių
migracijų bei ikrų ir lervučių vystymosi metu. Siekiant išsaugoti žuvis, dujotiekio statybos darbus
per Neries upę vykdyti nuo gruodžio 1 d. iki kovo 31d. (imtinai) ir nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.
(imtinai). Plačiau ataskaitos 4.8 skyriuje.
Planuojamo MD statybos darbai kertant vandens telkinius sudėtingi tiek techniniu, tiek
aplinkosauginiu požiūriu. Siekiant sumažinti poveikį Neries upei statybos metu, PAV ataskaitoje
svarstomos MD tiesimo būdų technologinės alternatyvos, aprašytos 2.6 skyriuje. Klojant
planuojamą MD per Neries upę uždaru būdu, būtų išvengta neigiamo poveikio Neries upės
ictiofaunai, todėl ši alternatyva yra prioritetinė lyginant su atviro klojimo būdo alternatyva.

•
Planuojamo MD eksploatacijos metu (visų planuojamo MD alternatyvų atveju) poveikis
paviršiniams vandens telkiniams, požeminiams vandens telkiniams, gruntiniam vandeniui ir kt.
nenumatomas.
•
Neigiamas poveikis paviršiniams vandens telkiniams numatomas tik statybų metu dėl
padidėjusio vandens drumstumo, vandens telkinių krantų ir dugno suardymo, erozijos tranšėjos
kasimo metu. Tačiau jis bus laikinas ir įgyvendinus numatytas poveikio mažinimo priemones
nebus reikšmingas.
•
Nei vienai vietos lokalinei alternatyvai, poveikio vandens telkiniams aspektu, prioritetas
nėra suteikiamas, nes poveikis sąlyginai vienodas visų alternatyvų atveju.
•
Lyginant technologines alternatyvas (uždaras ar atviras planuojamo MD klojimo būdas per
Neries upę) priimtinesnis klojimo būdas būtų uždaras, kadangi nebūtų suardomi Neries upės
krantai, dugnas, bei netrikdoma gyvūnija.

4.2. APLINKOS ORAS
4.2.1. ESAMA SITUACIJA
Planuojamo MD trasa, visų alternatyvų atvejais, kerta neužstatytas, rečiau apgyvendintas
teritorijas.
Siekiant įvertinti esamą oro kokybę, analizuojami aplinkos apsaugos agentūros
duomenys, santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių
koncentracijų vertės (µg/m3). Teršalų koncentracijos buvo nustatytos pagal nuolatinių matavimų
integruoto monitoringo stotyse (IMS) duomenis (2013 m. – kietosios dalelės: KD10, KD2.5), pagal
indikatorinių matavimų, atliktų kaimiškose vietovėse, naudojant difuzinius ėmiklius 2010 – 2011
m. duomenis (azoto dioksidas – NO2, sieros dioksidas – SO2, benzenas –C6H6) ir remiantis
statistiniais duomenimis, apskaičiuotos NOx vertės [12].
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4.2 lentelė. Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių
metinių koncentracijų vertės (µg/m3) [12]
Koncentracija
(µg/m3)

KD10

KD2,5

NO2

NOx

SO2

C6H6

11,0

8,0

4,3

6,5

1,0

1,2

Regionas
Kauno RAAD

Ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos ir augmenijos apsaugai,
40

25

40

30*

(µg/m3)
20*

5

*augmenijos apsaugai

Kauno regione kaimiškųjų vietovių aplinkos oras yra sąlyginai švarus, Aplinkos apsaugos
agentūros duomenimis, nustatyta, kad didžiausią taršą aplinkos ore sudaro kietosios dalelės
(KD2,5) - 32 % ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, teršalų emisija iš stacionarių taršos šaltinių
2013 m. aplinkinėje planuojamo MD teritorijoje neviršijo leidžiamų normatyvų: Kauno apskrityje
tarša sudarė apie 37 proc., nustatytos didžiausios leidžiamos taršos (DLT) normatyvo.
4.3 lentelė. Teršalų emisija iš stacionarių taršos šaltinių 2013 m [12]
Apskritis

Įmonių skaičius

Kauno

121

Viso išmesta į orą (t/m)
10104,8

Normatyvas DLT
27327,9

Lietuvos statistikos departamento duomenimis [12], 2013 m. Kauno rajono savivaldybėje
iš stacionarių taršos šaltinių išmestų kietųjų medžiagų kiekis buvo 23,3 t, dujinių ir skystų
medžiagų - 218,2 t, sieros dioksido - 1,0 t, azoto oksidų - 26,8 t, anglies monoksido – 81,8 t,
lakiųjų organinių junginių – 64,1 t, fluoro ir kt. teršalų – 44,5 t.
Kauno rajono savivaldybėje iš stacionarių taršos šaltinių išmestų kietųjų medžiagų kiekis
tenkantis vienam gyventojui buvo 0,3 kg, dujinių ir skystų medžiagų – 2,5 kg, sieros dioksidų - 0,0
kg, azoto oksidų – 0,3 kg, anglies monoksido – 0,9 kg, lakiųjų organinių junginių – 0,7 kg, fluoro
ir kt. teršalų – 0,5 kg.
Kauno rajono savivaldybėje iš stacionarių taršos šaltinių išmestų kietųjų medžiagų kiekis
tenkantis vienam kvadratiniam kilometrui buvo 15,6 kg, dujinių ir skystų medžiagų – 145,0 kg,
sieros dioksidų - 1,0 kg, azoto oksidų – 18,0 kg, anglies monoksido – 53,0 kg, lakiųjų organinių
junginių – 43,0 kg, fluoro ir kt. teršalų – 30,0 kg.

4.2.2. GALIMAS POVEIKIS APLINKOS ORUI
4.2.2.1.

GALIMAS POVEIKIS APLINKOS ORUI STATYBOS METU

Galimas trumpalaikis poveikis oro kokybei magistralinio dujotiekio statybos metu,
pagrindiniai aplinkos oro taršos šaltiniai – transporto priemonių bei aptarnaujančios technikos
vidaus degimo varikliai. Iš vidaus degimo variklių, priklausomai nuo kuro rūšies, bus išmetami šie
teršalai:
−
−
−

Anglies monoksidas;
Anglies dioksidas;
Azoto oksidai;
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−
−
−

Sieros dioksidas;
Kietosios dalelės;
Angliavandeniliai.
Planuojama, kad statybos darbus atliks 2-3 kompleksinės brigados po 14-20 darbininkų.
Numatoma statybų technika: vamzdžių klotuvai 35 t keliamos galios, ekskavatoriai -1,25
m3 talpos, buldozeriai 160 AJ, kranai 1,7-17,2 keliamos galios, autosavivarčiai, auto vilkikai 10 t
keliamos galios (vamzdžių ir įrangos transportavimui), dyzelinis siurblys vandens atsiurbimui iš
tranšėjos 13 AJ, padidinto pravažumo automobiliai. Elektriniams įrankiams elektros energija bus
tiekiama iš mobilių stočių su vidaus degimo varikliais. Suvirinimo darbams bus naudojami
agregatai su vidaus degimo varikliu.
Orientacinis visiems statybų darbams numatytas dyzelio kiekis apie 50 t.
Pagal LR aplinkos ministerijos 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 125 patvirtintą „Teršiančių
medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodiką“
(toliau – Teršiančių medžiagų metodika )teršalų kiekio (t) iš vidaus degimo variklių statybų metu
skaičiavimai pateikti žemiau [14].
Mobilių taršos šaltinių su vidaus degimo varikliais išmetamų į atmosferą teršiančių
medžiagų bendras kiekis apskaičiuojamas pagal formules:

W – bendras teršalų kiekis;
W (k,i) – k-osios teršiančios medžiagos kiekis sudegus i-osios rūšies degalams;
k – teršiančios medžiagos: CO, NOx, SO2, kietos dalelės;
i – degalų rūšis (dyzelinis kuras).
Teršiančios medžiagos “k” kiekis sudegus “i” rūšies degalams apskaičiuojamas:
W (k,i)= m x Q(i) x K1(k,i) x K2(k,i) x K3(k,i)
kur:
Q – degalų sąnaudos (t);
m – lyginamasis teršiančios medžiagos kiekis „k“ sudegus „i“ rūšies degalams (kg/t);
K1 – koeficientas, įvertinantis mobilių taršos šaltinių vidaus degimo variklio darbo sąlygų
įtaką (vertinama mobilių taršos šaltinių eksploatavimo sritis – statybos);
K2 – vidaus degimo variklio amžiaus įtaka (vertinami nuo 8 iki 10 m. senumo varikliai);
K3 – koeficientas, įvertinantis mašinos, naudojančios „i“ rūšies degalus, konstrukcijos
ypatumų įtaką teršiančios medžiagos „k“ kiekiui (vertinama, kad vidaus degimo variklio
konstrukcijos neturi patobulinimų).
K1, K2, K3 koeficientai nustatyti pagal Teršiančių medžiagų metodiką [14].
CO teršalų kiekis:
Wco= (130*50*1.364*1.1*1.0)/1000 = 9,75 t
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Kiti analogiški oro teršalų skaičiavimai naudojant tą pačią skaičiavimo metodiką pateikti
lentelėje žemiau.
4.4 lentelė. Teršalų kiekis išsiskiriantis iš vidaus degimo variklių per visą statybų etapą
Teršalai/ku
ras

Dyzelinis
kuras, kg/t

CO

Sunaudojamas
dyzelio kiekis, t

K1

K2

K3

Teršalų kiekis, t

130,0

1,364

1,1

1,0

9,75

CH

40,7

1,1

1,1

1,0

2,46

NOx

313

0,984

1,05

1,0

16,17

SO2

1,0

1,0

1,0

1,0

0,05

Kietosios
dalelės

4,3

0,8

1,05

1,0

50,0

0,18

CO2 teršalų kiekis statybų metu iš vidaus degimo variklių:
Anglies dioksido (CO2) emisija į atmosferą apskaičiuojama pagal formulę:

W( CO 2 ,i ) = 44 ,011(

Q( i )

−

12.011 + 1.008

W( CO ,i )

−

W( CH ,i )

28.011

13.85

−

W( k ,d ,i )
12.011

)

W(CO2,i) - anglies dioksido kiekis sudegus “i” rūšies degalams,
Q(i) - sunaudotas “i” rūšies degalų kiekis, t
W(CO,i), W(CH,i), W(k.d.i) - anglies monoksido, angliavandenilių ir kietų dalelių kiekis
sudegus “i” rūšies degalams,
rH/c - vandenilio ir anglies atomų santykis “i” rūšies degaluose (dyzeliniam kurui - 2,0).
W(CO2,i) = 121,35 t
Suvirinimo darbų poveikis aplinkos oro kokybei
Laikinas neigiamas poveikis aplinkos orui gali būti statybos darbų metu dėl transporto ir
vamzdyno suvirinimo darbų, atliekamų šalia tranšėjos.
Statybų metu suvirinimo darbams visoje trasoje numatoma sunaudoti:
−
−

1050 kg AHO-4 elektrodų
850 kg CB -08Г2C vielos.
Teršalų kiekis, išsiskiriantis atliekant suvirinimo darbus apskaičiuojamas pagal formulę
[15]:

Mdi = Na • mldi • k (1 - η)
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čia Mdi - suvirinimo dūmų i-tojo teršalo masė t;
mldi – i-ojo teršalo lyginamoji masė (kiekis) g/kg;
Na – skaičiuojamasis parametras (sunaudota elektrodų masė, kg);
k – koeficientas, įvertinantis gamybinio proceso ypatumus, k=1,4;
η – valymo įrenginių efektyvumas. Nesant valymo įrenginių η = 0.
Daugiausia teršalų išsiskiria virinant metalus rankiniu būdu. Teršalų lyginamoji masė yra
labai įvairi. Laikoma, kad, suvirinant plieną sunaudojus 1 kg elektrodų, susidaro apie 40 g dulkių,
2 g fluoro vandenilio, 1,5 g anglies ir azoto oksidų [15].
Kietosios dalelės:

Mkd= 1050 x 40 x 1,4 (1-0) x 10-6 =0,059 t;

Fluoro vandeniliai:

MHF= 1050 x 2 x 1,4 (1-0) x 10-6 =0,003 t;

Anglies monoksidas: Mco=1050 x 1,5 x 1.4 (1-0) x 10-6 =0,002 t;
Azoto oksidai:

MNOx=1050 x 1.5 x 1,4 (1-0) x 10-6 =0,002 t;

Suvirinant plieną sunaudojus 1 kg CB -08Г2C vielos (angliarūgštės aplinkoje), susidaro
apie 1,9 g Mangano ir jo oksidų, 0,43 g Silicio junginių, 3,76 g Geležies oksidų [16].
Manganas (ir jo oksidai):

MMn= 850 x 1,9 x 1,4 (1-0) x 10-6 =0,002 t;

Silicio junginiai:

MSi= 850 x 0,43 x 1,4 (1-0) x 10-6 =0,001 t;

Geležies oksidai:

MFeO= 850 x 3,76 x 1,4 (1-0) x 10-6 =0,004 t;

Apibendrinant, planuojamo MD statybos metu, iš mobilių ir neorganizuotų aplinkos oro
taršos šaltinių susidarys nereikšmingi teršalų kiekiai, nedarantys reikšmingo poveikio aplinkos oro
kokybei.
4.2.2.2.

GALIMAS POVEIKIS APLINKOS ORUI EKSPLOATACIJOS METU
Eksploatacijos metu planuojamo MD trasoje stacionarių taršos šaltinių nenumatoma.

Eksploatacijos metu planuojamo MD trasoje numatomi mobilūs oro taršos šaltiniai –
aptarnaujantis transportas, padidinto pravažumo lengvojo transporto priemonės, atliekant
dujotiekio ir jo priklausinių apžiūrą, tačiau jie bus naudojami retai - apie 2 kartus per metus. Todėl
jų poveikis aplinkos orui bus nereikšmingas.
Taigi, normalios eksploatacijos metu planuojamas MD neturės reikšmingo poveikio
aplinkos oro kokybei (dujų nutekėjimai į aplinką gali būti tik avarijos atveju). Todėl atlikti į aplinkos
orą išmetamų teršalų bei teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus nėra tikslinga.
4.2.3. POVEIKIO SUMAŽINIMO PRIEMONĖS
Galimos poveikį mažinančios ir prevencinės priemonės:
−

Statybų metu turi būti naudojami tik techniškai tvarkingi mechanizmai;

−

Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi statybos, eksploatavimo darbus reglamentuojančių
teisės aktų nuostatų.
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•

Planuojamo MD normalios eksploatacijos metu (visų planuojamo MD alternatyvų atveju)
planuojamas MD neturės reikšmingo poveikio aplinkos oro kokybei.

•

Neigiamas poveikis aplinkos orui gali būti planuojamo MD statybų metu, dėl mobilių ir
neorganizuotų aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų, kurių poveikis aplinkai numatoma
bus trumpalaikis ir nereikšmingas.

•

Nei vienai vietos lokalinei ar technologinei alternatyvai, poveikio aplinkos orui aspektu, prioritetas
nėra suteikiamas, nes poveikis sąlyginai vienodas visų alternatyvų atveju.

4.3.

TRIUKŠMAS IR VIBRACIJA

4.3.1. ESAMA SITUACIJA
Triukšmui ir vibracijai labiausiai jautrios vietos (pagal PSO) yra gyvenamoji teritorija,
gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, kurortai, mokyklos, ikimokyklinės įstaigos, gydymo
įstaigos. Ribines triukšmo ir vibracijos vertes žmonių gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje nustato Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ ir HN 51:2003
„Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai
gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“.
Planuojama magistralinio dujotiekio trasa pagrinde kerta neužstatytas teritorijas (žr.
plačiau skyrių 4.11). Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo planuojamos MD ir infrastruktūros yra
nutolusi:
-

LA2 alternatyvos atveju gyvenamasis namas Nr. 042 nutolęs – 41 m atstumu nuo planuojamo
MD (žr. 2 priedo 4 brėžinį),
Pagrindinės alternatyvos atveju gyvenamasis namas Nr. 055 nutolęs 65 m atstumu nuo
planuojamo MD ( žr. 2 priedo 5 brėžinį).

4.3.2. GALIMAS (TIKĖTINAS) POVEIKIS
Statybos darbai. Pagrindiniai triukšmo ir vibracijos šaltiniai numatomi statybos darbų
metu. Galimas trumpalaikis triukšmo ir vibracijos padidėjimas statybos darbų metu dėl statybos
technikos, autotransporto, gręžimo ir žemės darbų. Statybos darbams numatoma naudoti šią
statybų techniką: vamzdžių klotuvai 35 t keliamos galios, ekskavatorius 1,25 m3 talpos,
buldozeriai 160 AJ, kranai 1,7-17,2 keliamos galios, autosavivarčiai, autovilkikai 10 t keliamos
galios (vamzdžių ir įrangos transportavimui), dyzelinis siurblys vandens atsiurbimui iš tranšėjos
13 AJ, padidinto pravažumo automobiliai. Elektriniams įrankiams elektros energija bus tiekiama
iš mobilių stočių su vidaus degimo varikliais. Suvirinimo darbams bus naudojami agregatai su
vidaus degimo varikliu. Pažymėtina, kad statybų metu bus naudojami tik techniškai tvarkingi
mechanizmai, kurie atitiks STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką
skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus.
Eksploatacija. Veiklos sukeliamas triukšmas gyvenamosiose ar visuomeninės paskirties
teritorijose neviršys ribinių verčių nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011.
Čiaupų aikštelėse įrengiamos dujotiekio nudujinimo žvakės, kurios bus prapūtinėjamos ne
dažniau kaip kartą per 5 m. Reikšmingo triukšmo poveikio iš mobilių triukšmo šaltinių
nenumatoma, kadangi aptarnaujantis autotransportas bus naudojamas tik atliekant dujotiekio ir
jo priklausinių apžiūrą – apie 2 kartus per metus. Vibracijos PŪV eksploatavimo metu
nenumatoma.
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4.3.3. POVEIKIO SUMAŽINIMO PRIEMONĖS
Statybų metu triukšmas ir vibracija turi būti ribojama kontroliuojant darbo valandas ir
statybos transporto judėjimą atitinkamame pervežimo maršrute, naudojant techniškai tvarkingą
įrangą. Svarbus yra išankstinis darbų planavimas ir apribojimas, kaip galima saugant natūralią
aplinką bei artimiausius gyventojus nuo galimo neigiamo poveikio ir trukdymų. Statybų metu turi
būti naudojami tik techniškai tvarkingi mechanizmai, kurie atitinka STR 2.01.08:2003 „Lauko
sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus.
•

Planuojamo MD eksploatacijos metu (visų planuojamo MD alternatyvų atveju) reikšmingų
triukšmo ir vibracijos šaltinių nenumatoma.

•

Statybos metu galimas laikinas triukšmo ir vibracijos padidėjimas, tačiau numatoma, kad jis
neviršys, Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ ir HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti
vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei
visuomeniniuose pastatuose“ numatytų ribinių verčių.

•

Nei vienai vietos lokalinei ar technologinei alternatyvai, triukšmo ir vibracijos aspektu, prioritetas
nėra suteikiamas, nes poveikis sąlyginai vienodas visų alternatyvų atveju.

4.4.

DIRVOŽEMIS

4.4.1. ESAMA SITUACIJA
Pagal Lietuvos fizinį – geografinį skirstymą Kauno rajono teritorija patenka į tris Pabaltijo
žemumos srities fizinius – geografinius rajonus. Šiaurinę rajono dalį užima Nevėžio lygumos
pietinė dalis, vakarinė ir pietvakarinė dalis priklauso Nemuno žemupio lygumai, o rytuose –
Nemuno vidurupio ir Neries žemupio plynaukštei.
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Analizuojamoje planuojamo MD trasoje esantys dirvožemiai formavosi dažniausiai
dugninės ir kraštinės morenos priemolyje ir priesmėlyje bei ledo tirpsmo vandenų suklotame
įvairaus rupumo smėlyje, vietomis – upių ir upelių slėnių vidutinio tankumo, organine medžiaga
praturtintame smėlyje.

4.5 pav. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis.
Planuojamo MD trasoje statybos darbų metu galimas poveikis dirvožemiui bus darbo
zonoje, kurios plotis laukuose sieks 24 m, o miškuose – 15 metrų.
Dirvožemio savybės ir būklė. Planuojamo MD Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai
trasoje dirvožemių danga yra ganėtinai marga, tačiau teritorijoje vyrauja (žr. parengta pagal
www.lgt.lt):
•

Kauno rajono ribose prastai drenuojami ir silpnai įmirkę dirvožemiai:

−

nepasotintieji sekliai glėjiški priemolio ir priesmėlio balkšvažemiai;

−

karbonatingi sekliai glėjiški priemolio išplautžemiai;

−

tipingi giliau glėjiški smėlio jauražemiai;

−

užliejami paprastieji karbonatingieji smėlio salpžemiai;
Dabartinės vykdomos ūkinės veiklos sąlygojama dirvožemio tarša yra nežymi, vidutiniai
elementų kiekiai dujotiekio trasos smėlio, priesmėlio ir molio-priemolio dirvožemiuose beveik
nesiskiria nuo visos Lietuvos dirvožemių foninių reikšmių [43].
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4.4.2. GALIMAS (NUMATOMAS) POVEIKIS DIRVOŽEMIUI
Pagal Lietuvos higienos normoje HN 60:2004 (Žin. Nr. 41-1357) pateikiamą klasifikaciją,
didžioji dalis dujotiekio trasoje vyraujančių dirvožemių priskiriami vidutiniškai atspariems
(priemolis) bei atspariems (smėlis ir priesmėlis) dirvožemių cheminės taršos poveikiui. Dėl šių
dirvožemio savybių ir dėl jau vykdomos veiklos specifikos, reikšmingo poveikio ar jo pasikeitimo
dirvožemiams nenumatoma.
Planuojamo MD tiesimo metu, laikinai pašalinus dirvožemio sluoksnį, tikėtinas laikinas
vandens erozijos procesų intensyvėjimas stačiuose šlaituose ties Neries upe. Siekiant
minimizuoti dirvožemio vandens erozijos grėsmę, rekultivuotas dirvožemis kalvų šlaituose, kurių
nuolydis didesnis nei 15°, turi būti apsėtas giliašakniais daugiamečiais žoliniais augalais, kalvų
šlaituose kurių nuolydis didesnis nei 30° sutvirtintas geotekstile.
Planuojamo MD trasos statybos metu laikinai pašalinus paviršinį dirvožemio sluoksnį
trasos darbų zonoje (24 m atviroje vietovėje ir 15 m pločio miške), kuriam laikui sumažės
dirvožemio derlingumas, tačiau, jau veikiančio dujotiekio teritorijoje esant kitam nei žemės ir
miškų ūkio žemės naudojimo prioritetui, šis pokytis yra nereikšmingas. Remiantis Įrengimo
taisyklių 137 punkto reikalavimais, prieš kasant tranšėją, viršutinis derlingas dirvožemio sluoksnis
bus nukastas ir atskirai saugomas, o baigus žemės kasimo darbus – grąžintas atgal (atlikta
rekultivacija).
Planuojamo MD trasa kerta miškų teritoriją, todėl turės įtakos miško dirvožemiui t. y.
statybų metu galimas miško paklotės suardymas ir sumaišymas su viršutiniu dirvožemio
sluoksniu palengvins mechaniškai pažeisto dirvožemio derlingumo atsistatymą.
Planuojamo MD tiesimo darbų zonoje, maždaug 23 ha plote, naudojant sunkiasvorę
techniką, galimas viršutinio dirvožemio sluoksnio, ypač priemolingo, suspaudimas ir struktūros
pažeidimas, kurį numatoma atstatyti baigus statybą dirvožemį sekliai suariant.
Viso statybvietės teritorijoje perkelto derlingo dirvožemio tūris sudarytų apie 47 tūkst. m3.
Kitoks poveikis dirvožemiui magistralinio dujotiekio statybos ir eksploatavimo metu yra
mažai tikėtinas. Avarijų, gedimų ar dujų nuotėkio atveju veikia teisinių dokumentų numatytos
atitinkamos pasekmių likvidavimo, kompensacinės ir būklės atstatymo priemonės.
4.4.3. POVEIKIO DIRVOŽEMIUI MAŽINIMO PRIEMONĖS
Planuojamo MD statybos metu turi būti naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai, taip
minimizuojant galimą cheminį poveikį dirvožemiui.
Planuojamo MD tiesimo metu, prieš kasant tranšėją, viršutinis derlingas dirvožemio
sluoksnis turi būti nukastas ir atskirai saugomas, o baigus žemės kasimo darbus – grąžintas atgal.
Planuojamo MD darbų zonoje, baigus darbus būtinas mechaniškai pažeisto (suspausto)
dirvožemio atstatymas sekliai suariant.
Miškų teritorijose statybų metu mechaniškai pažeistos miško paklotės suardymas ir
sumaišymas su viršutiniu dirvožemio sluoksniu palengvins pažeisto dirvožemio derlingumo
atsistatymą.
Kalvoto reljefo vietovėse (ties Neries upe), stačiuose kalvų šlaituose, tuose kurių nuolydis
didesnis nei 15°, siekiant minimizuoti dirvožemio vandens erozijos grėsmę, dirvožemis, turi būti
rekultivuotas apsėjant giliašakniais daugiamečiais žoliniais augalais. Status Neries upės kairysis
šlaitas, esant reikalui gali būti sutvirtintas geotekstile.
Avarijų, gedimų ar dujų nuotėkio atveju turi būti taikomos teisinių dokumentų numatytos
atitinkamos pasekmių likvidavimo, kompensacinės ir būklės atstatymo priemonės.
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•
•

•

•
•

Planuojamo MD eksploatacijos metu (visų planuojamo MD alternatyvų atveju) poveikis
dirvožemiui nenumatomas.
Neigiamas poveikis dirvožemiui gali būti planuojamo MD statybų metu, dėl dirvožemio vandens
erozijos, galimo viršutinio dirvožemio sluoksnio, ypač priemolingo, suspaudimo ir struktūros
pažeidimo. Įgyvendinus poveikio dirvožemiui mažinimo priemones poveikis dirvožemiui bus
trumpalaikis ir nereikšmingas.
Lyginant technologines alternatyvas poveikio dirvožemiui aspektu (uždaras ar atviras planuojamo
MD klojimo būdas per Neries upę), priimtinesnis klojimo būdas būtų uždaras, kadangi šiuo atveju
nebūtų pažeidžiamas dirvožemis.
Lyginant lokalios alternatyvos (LA2) ir su ja susijusios pagrindinės alternatyvos ( P(LA2)) ruožus,
priimtinesnė būtų P(LA2), kadangi būtų pažeidžiamas mažesnis dirvožemio plotas.
Lyginant lokalios alternatyvos (LA1) ir su ja susijusios pagrindinės alternatyvos ( P(LA1)) ruožus,
nei vienai alternatyvai prioritetas nėra suteikiamas, nes poveikis sąlyginai vienodas abiejų
alternatyvų atveju.

4.5.

ŽEMĖS GELMĖS

4.5.1

ESAMA SITUACIJA
Planuojama MD trasa išsidėsčiusi Pietvakarių Lietuvos limnoglacialinių žemumų srityje,
Neries žemupio limnoglacialinėje lygumoje.
Planuojamo MD aplinkoje nėra naudingųjų iškasenų telkinių. Artimiausi naudingųjų
iškasenų telkiniai slūgso toliau nei 2 km atstumu nuo planuojamo MD (žr. 4.6 pav.). Saugotinų
geologinių objektų, geotopų ar geologinių paminklų projektuojamoje dujotiekio trasoje ir jos
apsaugos zonoje nenustatyta.
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4.6 pav. Planuojamo MD trasa naudingųjų iškasenų telkinių atžvilgiu
4.5.2

GALIMAS POVEIKIS ŽEMĖS GELMĖMS
Planuojamo MD vamzdžiai bus klojami apie 0,9 m gylyje laukuose ir 1,2 m gylyje miškuose
nuo vyraujančio žemės paviršiaus, todėl planuojamo MD trasa žemės gelmių sandarą paveiks
labai minimaliai – bus lokaliai suardyta tik pati viršutinė jos dalis, kas neturės įtakos galimų
neigiamų geologinių procesų (įgriovų, nuošliaužų, ir pan.) pasireiškimui.
Gruntinio vandens tarša magistralinio dujotiekio trasoje potencialiai galima jo tik statybos
metu nesilaikant gamtosauginių reikalavimų arba dėl teršalų (kuro, naftos produktų) patekimo į
gruntą avarijų metu.
Atsižvelgiant į trasoje esančias inžinerines – geologines sąlygas magistralinio dujotiekio
trasos statyba galimiems negatyviems inžineriniams-geologiniams reiškiniams praktinės įtakos
neturės, išskyrus dalinį pirminį gruntų fizinių-mechaninių parametrų pasikeitimą dujotiekio trasos
tranšėjos vietoje.
Planuojamo MD statyba poveikio naudingųjų iškasenų telkiniams neturės.
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4.5.3

POVEIKIO ŽEMĖS GELMĖMS MAŽINIMO PRIEMONĖS
Siekiant apsaugoti analizuojamoje trasoje slūgsančius vandeningus horizontus bei
užtikrinti gruntinio vandens gamtinę saugą statybų metu turi būti dirbama tik su techniškai
tvarkingais mechanizmais užtikrinant, kad kuras ar tepalai nepateks į aplinką.

•

Planuojamo MD aplinkoje nėra naudingųjų iškasenų telkinių, todėl
nenumatomas

•

Planuojamo MD vamzdžiai bus klojami apie 0,9 m gylyje laukuose ir 1,2 m gylyje miškuose nuo
vyraujančio žemės paviršiaus, todėl planuojamo MD trasa žemės gelmių sandarą paveiks labai
minimaliai – bus lokaliai suardyta tik pati viršutinė jos dalis, kas neturės įtakos galimų neigiamų
geologinių procesų (įgriovų, nuošliaužų, ir pan.) pasireiškimui.

•

Žemės gelmių, gruntinio vandens tarša planuojamo MD trasoje potencialiai galima jo tik statybos
metu dėl teršalų (kuro, naftos produktų) iš statybos technikos patekimo į gruntą avarijų metu, todėl
statybų metu turi būti dirbama tik su techniškai tvarkingais mechanizmais.

•

Poveikis žemės gelmės planuojamo MD eksploatacijos metu nenumatomas.

•

Lyginant lokalias vietos alternatyvas ir su ja susijusias pagrindinės alternatyvos ruožus, nei vienai
alternatyvai prioritetas nėra suteikiamas, nes poveikis sąlyginai vienodas visų alternatyvų atveju.

4.6.

ir poveikis jiems

SAUGOMOS TERITORIJOS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ
Informacija apie biotopus, augaliją bei gyvūniją yra pateikiama teritorijai (toliau - Teritorija),
kuri tiesiogiai susijusi su dujotiekio trasos tiesimo darbais bei trasos apsaugine zona.
Informacija apie biologinę įvairovę pateikiama remiantis įvairių Teritorijoje atliktų tiriamųjų
darbų analize (projektas: EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas, palankios apsaugos
būklės kriterijų nustatymas ir monitoringo sistemos sukūrimas) bei apžvalginių lauko tyrimų metu
surinktais duomenimis. Tyrimų metu 2014 pavasario – vasaros laikotarpiu buvo atliekama
pagrindinės trasos alternatyvos ir lokalių alternatyvų maršrutiniai stebėjimai.

4.6.1. ESAMA SITUACIJA
4.6.1.1. INFORMACIJA APIE VIETOVĖJE ESANČIUS BIOTOPUS

Biotopų įvairovę nulemia ūkinė veikla, fiziniai geografiniai veiksniai, dirvožemio tipas ir
reljefas. Teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla išskiriami agrariniai, miško bei su vandens
telkiniais susiję biotopai. Didžiąja dalimi trasa numatoma per agrarinius biotopus.
Agrarinių biotopų pobūdis bei augalijos sudėtis gali kisti priklausomai nuo ūkininkavimo
ypatybių ir intensyvumo. Šio tipo biotopus sudaro šienaujamos pievos, ganyklos, ariami laukai.
Dujotiekio trasos pagrindinė alternatyva agrariniais biotopais yra numatoma apie 7,2 km (62,5 %
nuo bendro trasos ilgio). Mišku apaugusiomis teritorijomis trasa numatoma apie 3 km (26 % nuo
bendro trasos ilgio).
Informacija apie biotopų pasiskirstymą palei planuojamą dujotiekio trasą skirtingais
alternatyvų atvejais pateikiama lentelėje žemiau.
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4.5 lentelė. Informacija apie Teritorijoje esančius biotopus
Alternatyva

Planuojamo MD trasos ilgis, km (% nuo bendro MD
trasos ilgio)
Biotopo tipas
Agrarinis

Miškas

Upės

Keliai

Pagrindinė

7,2 (62,5 %)

3 (26 %)

0,5 (4,5 %)

0,8 (7 %)

Pagrindinė (LA1)*

0,950

-

0,005

0,004

Lokali LA1

0,950

-

0,005

-

Pagrindinė (LA2)*

0,543

1,8

0,183

0,007

1,2

1,8

0,194

0,015

Lokali LA2

* Su lokalia alternatyva susijęs pagrindinės alternatyvos ruožas.
4.6.1.2. INFORMACIJA APIE AUGALIJĄ

Visais alternatyvų atvejais (pagrindinės ir lokalių LA1, LA2) agrarinėse teritorijose augalų
bendrijų sudėtis priklauso nuo ūkininkavimo pobūdžio. Vyrauja pievos bei ganyklos, ariama žemė
užima nedidelius plotus. Pievose bei ganyklose augalų rūšinė sudėtis įvairuoja priklausomai nuo
dirvožemio derlingumo laipsnio, drėgmės sąlygų bei sukultūrinimo pobūdžio.
Įsėtose pievose žolyną formuoja tikrieji eraičinai (Festuca pratensis), pašariniai motiejukai
(Phleum pratense), daugiametės svidrės (Lolium perenne), pievinės miglės (Poa pratensis),
paprastosios šunažolės (Dactylis glomerata). Kartu auga raudonieji dobilai (Trifolium pratense),
paprastosios kiaulpienės (Taraxacum officinale), paprastosios kraujažolės (Achilea millefolium).
Ganyklose žolinių augalų bendrijų sudėtis yra panaši. Šio tipo buveinėse taip pat auga plačialapis
(Plantago major) ir siauralapis (Plantago lanceolata) gysločiai, mėlynžiedis vikis (Vicia cracca),
valgomoji rūgštynė (Rumex acetosa), siauralapė žliūgė (Stellaria graminea). Drėgnesnėse
vietose žolyną formuoja kupstinės šluotsmilgės (Deschampsia cespitosa). Pamiškėse yra
susiformavusios ekotoninės augalų bendrijos. Jose aptinkamos miško bei natūralioms pievoms
būdingos žolinių augalų rūšys.
Informacija apie augaliją mišku apaugusiose teritorijose
Pagrindinė trasos alternatyva
Pagrindinės alternatyvos atveju MD trasa numatoma greta miškų, vietomis (3 km ilgio
ruože) planuojama per mišku apaugusias teritorijas.
Ties Radikių gyvenviete trasa planuojama greta Agnapolio miško. Pakraštiniai medynai
(savaiminiai) yra susiformavę normalaus drėgnumo augavietėse. Medynai pusamžiai, vyrauja
lapuotynai su nedidele eglės priemaiša. Medžių pirmą ardą formuoja drebulė (Populus tremula),
baltalksnis (Alnus incana).
Agnapolio miško pietvakariniame kampe MD trasa planuojama per Lapienės upelį. Abipus
upelio auga savaiminiai pusamžiai pušynai su paprastąja egle, paprastuoju ąžuolu (Quercus
robur), baltalksniu, drebule.
Ties dešiniuoju Neries upės krantu (Radikių gyvenvietė) auga pusamžiai pušynai (60-80
metų). Kairiajame Neries krante susiformavę paupiniai gluosnynai su baltalksniu ir juodalksniu
(Alnus glutinosa).
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Už Neries upės MD trasa kerta Kleboniškių mišką ir yra planuojama greta elektros linijos
techninio koridoriaus. Miško pakraštiniuose plotuose vyrauja laikino perteklinio drėgnumo
augavietės, vietomis dirvožemis normalaus drėgnumo. Drėgnesnėse augavietėse auga
savaiminiai pusamžiai juodalksnynai, beržynai. Juose pirmame medžių arde kartu auga gluosniai,
drebulės, baltalksniai bei pavienės eglės, pušys. Normalaus drėgnumo augavietėse auga eglynai
su nedidele lapuočių priemaiša (paprastojo ąžuolo, mažalapės liepos (Tilia cordata), drebulės).
Pietvakarinėje Kleboniškių miško dalyje pastoviai užmirkusiuose ir pelkiniuose dirvožemiuose
auga pusamžiai, savaiminiai beržynai su pušies, eglės, drebulės priemaiša.
Už Kleboniškių miško MD trasa planuojama Davalgonių miško pakraščiu. Trasos
gretimybėse vyrauja normalaus drėgnumo augavietės, vietomis laikino perteklinio drėgnumo.
Medynai mišrūs. Medžių pirmą ardą formuoja paprastoji eglė, kai kur paprastoji pušis, kartu auga
paprastasis ąžuolas, karpotasis ir plaukuotasis beržai, drebulės, vietomis juodalksniai,
baltalksniai. Medynai pusamžiai (65 – 130 metų).
MD trasos lokali alternatyva LA1 numatoma agrarinėmis teritorijomis.
Lokali alternatyva LA2
Lokali alternatyva LA2 per mišku apaugusias teritorijas planuojama Kleboniškių miške į
rytus nuo elektros linijos techninio koridoriaus. Trasos zonoje vyrauja pusamžiai, mišrūs medynai,
kurie didžiąja dalimi yra susiformavę laikino perteklinio drėgnumo dirvožemiuose. Ties Neries upe
trasa numatoma per gluosniais apaugusius plotus. Šiaurinėje miško dalyje planuojamos MD
trasos zonoje medynas įvairuoja nuo spygliuočių (su nedidele lapuočių priemaiša) iki mišrių ir
lapuotynų. Šioje miško dalyje normalaus drėgnumo augavietėse auga pušynai (su paprastosios
eglės ir paprastojo ąžuolo priemaiša). Vietomis pirmą medžių ardą formuoja paprastasis ąžuolas.
Miško centrinėje dalyje vyrauja laikino perteklinio drėgnumo augavietės, kuriose medžių ardą
formuoja beržai, kartu auga drebulės, vietomis paprastieji ąžuolai, pavienės mažalapės liepos,
paprastosios eglės. Pietinėje dalyje pelkinėse augavietėse auga pusamžiai pušynai su beržu bei
paprastąja egle.
Kertinės miško buveinės
Kleboniškio ir Pilėnų miškuose yra išskirtos Kauno miškų urėdijos (Karmėlavos
girininkijoje) kertinės miško buveinės (toliau - KMB). Informacija apie KMB tipą bei atstumą nuo
planuojamos MD trasos pateikiama lentelėje žemiau, o lokalizacija 4.7 paveiksle.
4.6 lentelė. Kauno miškų urėdijos KMB greta planuojamos MD trasos.
KMB Nr.*

KMB tipas

KMB lokalizacija

Atstumas (m) nuo MD
trasos

593804

k-H2. Raguva

Karmėlavos g-jos

77,0
pagrindinės
alternatyvos atveju

11 kv./7 skl.
18 kv./3 skl.
593802

p – B1. Plačialapių miškai

Karmėlavos g-jos
12 kv./ 8, 13 skl.

143,0
pagrindinės
alternatyvos atveju
Lokali alternatyva LA2
praeina greta

*KMB Nr. pateikiamas pagal Valstybinės miškų tarnybos, miškų kadastro duomenis.
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4.7 pav. Kertinės miško buveinės MD trasos gretimybėse.
Europines svarbos saugomos buveinės
2014 metais, Kleboniškio ir Davalgonių miškuose, MD trasos gretimybėje (visais alternatyvų
atvejais) kartografuotos 4 tipų ES buveinės, įrašytos į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos dėl
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m., specialusis leidimas, 15 skyrius, 2
tomas) (toliau - Buveinių direktyva) I priedą (4.7 lentelė, 4.8 pav.).

4.7 lentelė. Buveinių direktyvos I priedo buveinės greta planuojamos MD trasos
Eil.N
r.

Buveinės kodas ir pavadinimas

Buveinės
užimamas
plotas, ha

1

9050 Žolių turtingi eglynai

11,19
5,46

Buveinių lokalizacija

Atstumas (m) nuo
MD trasos

Karmėlavos g-jos

231 m nuo
planuojamo
dujotiekio
pagrindinės
alternatyvos trasos

60 kv /4;6 sklyp.

2,83

Karmėlavos g-jos
7 kv./5;6;7 sklyp.

2,90

Karmėlavos g-jos
58 kv./25;26 sklyp.

2

9080*Pelkėti lapuočių miškai

510 m nuo
alternatyvos LA2
trasos
50 m nuo
pagrindinės
alternatyvos trasos

6,74
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2,19

Karmėlavos g-jos
22 kv. / 10;11 sklyp

1,5 km nuo
pagrindinės
alternatyvos trasos

17 kv./16 sklyp
0,45

Karmėlavos g-jos
60 kv./2 sklyp.

4,10

Karmėlavos g-jos
62 kv./3 sklyp.

3

9160 Skroblynai

159 m nuo
pagrindinės
alternatyvos trasos
1,09 km nuo LA1
alternatyvos trasos

22,00
15,18

Karmėlavos g-jos
6 kv/ 4;5;8;9;10;14skl.

20m nuo LA2
alternatyvos trasos

7 kv/1;3;7;30 skl.
6,82

Karmėlavos g-jos
7 kv./9;10;11;13;14skl.

4

9180*Griovų ir šlaitų miškai

740m nuo LA2
alternatyvos trasos

10,59
1,42

Vytėnų g-jos
139 kv./37 skl.

1,14 km nuo LA2
alternatyvos trasos;
1,18 km nuo
pagrindinės
alternatyvos trasos

6,53

Karmėlavos g-jos
497 kv/5 skl.

2,64

Karmėlavos g-jos
12 kv/6 skl.

Iš viso

934 m nuo
pagrindinės
alternatyvos trasos
Kerta LA2
alternatyvos trasa

50,52

Pagrindinės trasos alternatyvos atveju, arčiausiai europinės svarbos buveinių, trasa
numatoma Davalgonių miške (50 m, 321 m, 159 m atstumu) (4.6. lent., 4.8. pav.).
LA2 alternatyvos atveju ties Narėpų gyvenviete, trasa kerta 9180*Griovų ir šlaitų
buveinės kriterijus atitinkančius medynus. Šio tipo buveinės šalyje paplitusios lokaliai ir užima
nedidelius plotus bei yra prioritetinės europiniu mastu (4.6. lent., 4.8. pav.).
Teritorijos, kurios yra identifikuotos kaip atitinkančios europinės svarbos buveinių
kriterijus, nepatenka į saugomas teritorijas, bet yra išskiriamos kaip vertingos miško buveinės,
tačiau joms nėra nustatytas specialus apsaugos ar naudojimo režimas.
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4.8 pav. Buveinių direktyvos I priedo buveinės greta planuojamos MD trasos.

4.6.1.3. INFORMACIJA APIE GYVŪNIJĄ

Gyvūnija yra prieraiši prie jai tinkamų specifinių biotopų, todėl gyvūnijos įvairovę lemia
biotopų įvairovė. Informacija apie gyvūniją pateikiama remiantis įvairių Teritorijoje atliktų tiriamųjų
darbų analize bei apžvalginių lauko tyrimų metu surinktais duomenimis. Duomenys apie
saugomas vertybes Natura 2000 teritorijoje (Neries upėje) apima ne mažiau 3 km atkarpą žemyn
upe ir 1 km atkarpą aukštyn upe nuo galimų dujotiekio kirtimo upėje vietų.
Bestuburiai. Magistralinio dujotiekio trasa planuojama agrarinėmis ir urbanizuotomis
teritorijomis. Žemės ūkio paskirties žemėse vyrauja dirbamos žemės, pievos, ganyklos, vietomis
trasa kerta priemiesčių miškus (Kleboniškių, Pilėnų, Smiltynų, Agnopolio, Davalgonių). Ties
Radikių gyvenviete trasa planuojama per Lapienės upelį, ties Kaunu kerta Neries upę.
Planuojamo magistralinio dujotiekio darbų zonoje, kurios plotis laukuose sieks 24 metrus, o
miškuose – 15 metrų, bus daromas tiesioginis poveikis esamiems biotopams.
Vandens bestuburiai. Neries upės zooplanktoną sudaro gana smulkūs gyvūnai kaip –
verpetės (Rotatoria), irklakojai (Copepoda) ir šakotaūsiai vėžiagyviai (Cladocera). Iš verpečių
dažniausios rūšys Branchionus calyciflorus, B. angularis, iš šakotaūsių vėžiagyvių – Bosmina
longirostris, Chydorus sphaericus, iš irklakojų vėžiagyvių – Cydops strenuus, Eucyclops
serulatus. Zoobentoso rūšinę sudėti sudaro lašalai (Ephemeroptera), šoniplaukos (Amphipoda),
ankstyvės (Plecoptera), vandens blakės (Heteroptera), apsiuvos (Trichoptera), moliuskai
(Mollusca), įvairios kirmėlės (Oligochaeta, Turbellaria) ir dėlės (Hirundinea). Zoobentoso rūšinė
įvairovė ir biomasė Neries upėje priklauso nuo metų sezono. Neryje žiemą vyrauja ankstyvių
lervos, o vasarą dažniau sutinkama apsiuvų lervų. Dalis organizmų gyvena priekrantėje, kiti
laikosi prie dugno, dar kitos – vandens masėje.
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Neries upėje gyvena pleištinių skėčių lervos (Ophiogomphus cecilia) (Saugomų rūšių
sąrašas 4(I), Buveinių direktyvos II, IV priedai). Skėčių suaugėliai aptinkami skraidantys miško
aikštelėse, kirtavietėse, pamiškėse. Dėl gausių pleištinių žirgelių populiacijų Neries upė patenka
į BAST kriterijus atitinkančių vietovių sąrašą – Neries upė (LTVIN0009). Pleištinių skėčių buveinė
ir populiacijos būklė Neries upėje yra gera. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis didžiausias
pleištinės skėtės gausumas Neries upėje registruotas 2012 metais. Pleištinės skėtės apsaugai
svarbu išsaugoti upių hidrologinį režimą, netvenkti upių, neleisti užželti upių pakraščių pievoms,
kurios yra skėčių maitinimosi vietos.
Vykdant apžvalginius Teritorijos tyrimus 2014 metų gegužės – birželio mėn.
analizuojamoje Teritorijoje pleištinės skėtės nebuvo stebėtos. Valstybinio monitoringo duomenų
apie pleištinių skėčių radimą nagrinėjamoje Teritorijoje nėra.
Todėl dujotiekio įrengimo metu pleištinių skėčių lervų žuvimo tikimybė yra menka.
Analizuojamoje dujotiekio trasos zonoje entomofauna gana skurdi. Tam turi įtakos
intensyvi šių zonų priežiūra, kuri neleidžia susidaryti natūralioms augalų bendrijoms, tuo pačiu
stabdo daugelio vabzdžių rūšių plitimą šiuose plotuose. Tai dėsningas antropogeninės įtakos
rezultatas. Čia rastos tokios vabzdžių rūšys kaip miškinis puošniažygis (Carabus nemoralis L.),
barzdukžygis (Bembidion litorale Ol.,) keturdėmis barzdukžygis (B.quadrimaculatum L.),
žalsvasis laukažygis (Amara aenea Deg .), duobėtasis smiltžygis (Pterostichus oblongopunctatus
F.), variaspalvis smiltžygis (P. cupreus L.), paprastasis smiltžygis (P. melanarius Ill.),
trumpasparnis (Drusilla canaliculata F.), grikinukas (Phylloppertha hortcola L.), dėmėtasis
auksavabalis (Netocia metallica Hbst)., raudonšonis spargšis (Dolopius marginatus L.),
kanapėtasis sprakšis (Adelocera murina L)., žaliasis sparkšis (Selatosomus aeneus L.),
raudonkojis minkštavabalis (Cantharis rustica Fall.), paprastasis minkštavabalis (C. fusca L.),
skėtinis minkštavabalis (Rhagonycha fulva Scop.), septyntaškė boružė (Coccinella
septempunctata L.), keturiolikataškė boružė (Propylaea quatuordecimpustulata L.),
dvidešimtdvitaškė boružė (Thea vigintiduopunctata L.), dvitaškė boružė (Adalia bipunctata L.),
kurkvabalis (Anaspis frontalis L.), ąžuolinis medkirtys (Acmaeops collaris L.), anaplodera (
Anaplodera maculicornis L.), smilgagraužis (Oulema lichenis Voet.), rudasis lapgraužis
(Chrysomela staphylea L)., tuopinis lapgraužis (Ch.populi L.), žilvytinis lapgraužis (Gonioctena
viminalis L., blindinis lapgraužis (Lochmaea capreae L)., mėlynasis alksninukas (Agelastica alni
L.), spragės (Crepidodera fulvicornis F.), lapinukai (Phyllobius calcaratus F.), raibaūsis lapinukas
(Ph. maculicornis Germ.), šeriuotasis straubliukas (Strophosomus capitatus Deg.), dilgėlinis
straubliukas (Cidnorhinus quadrimaculatus L.), dobilinis apionas (Apion flavipes Pk.), griežtinis
baltukas (Pieris rapae L.), kopūstinis baltukas (P.brassicae L.), citrinukas (Gonepteryx rhamni L.),
gelsvasis satyriukas (Coenonympha pamphilus L.), admirolas (Pyrameis atalanta L.), dilgėlinukas
(Aglais urticae L.), spungė ( Inachis io L.), dirvinis melsvys (Polyommatus icarus Rott.).
Žuvys. Planuojamo MD trasa numatoma per Neries ir Lapienės upes. Neryje gyvena 40
žuvų ir apskritažiomenių rūšių. Neries upė išsiskiria savo svarba dėl joje gyvenančių ar
migruojančių į nerštavietes retų žuvų rūšių. Dėl skaitlingų upinių nėgių, salačių, kirtiklių,
paprastųjų kūjagalvių, kartuolių ir Baltijos lašišų vietinių populiacijų, Neries upė patenka į BAST
kriterijus atitinkančių vietovių sąrašą – Neries upė (LTVIN0009). Lapienės upė yra Neries intakas,
tikslių duomenų apie upės ichtiofauną nėra, tikėtina analogiška žuvų bendrijų sudėtis.
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, lašišų gausumas Neries upėje viršija nustatytą
kriterijų – gausumas didėja, populiacijos būklė nuolat gerėja, o bendras apsaugos statusas yra
tinkamas. Paprastųjų kirtiklių, upinių nėgių, kartuolių ir kūjagalvių populiacijų būklė yra gana
stabili, o apsaugos statusas yra tinkamas arba pakankamas.
Neries upėje vyksta šių žuvų mitybinės bei nerštinės migracijos.
Magistralinio dujotiekio įrengimo metu, dėl padidėjusio vandens drumstumo ir trikdymo,
reikšmingas poveikis numatomas žuvų migracijos ir neršto metu. Žuvimo tikimybė menka.
Buveinės taip pat gali būti lokaliai pažeidžiamos statybų metu, tačiau eksploatacijos metu
reikšmingos įtakos nebūtų.
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Saugomų žuvų neršto metu neplanuoti darbų Neries upėje: lašišinėms žuvims – nuo
spalio 1d. iki gruodžio mėn. 1 d. imtinai, kitoms žuvims (paprastasis kirtiklis, upinė nėgė, kartuolė,
kūjagalvis) – nuo balandžio 1d. iki birželio mėn. 30 d. imtinai.
Varliagyviai, ropliai. Planuojamo MD lokalinių alternatyvų aplinka nepasižymi roplių ir
varliagyvių rūšių (taip pat ir saugomų) gausa ir įvairove. Saugomos rūšys paplitę lokaliai, tačiau
trūksta tikslesnių jų paplitimo duomenų.
Planuojamo MD trasos zonoje stebėtos keturios varliagyvių rūšys – pievinė varlė (Rana
temporaria) (ES Buveinių direktyvos V priedas), mažoji kūdrinė varlė (Rana lessonae) (ES
Buveinių direktyvos IV priedas), pilkoji rupūžė (Bufo bufo) ir paprastasis tritonas (Triturus
vulgaris), kurios analizuojamoje teritorijoje yra gausios ir plačiai paplitusios. Pamiškėje laikosi
vikrusis driežas (Lacerta agilis) (ES Buveinių direktyvos IV priedas), gluodenai (Anguis fragilis).
Kleboniškio miško aikštelėse gali būti sutinkamos angys (Vipera berus) ir geltonskruosčiai žalčiai
(Natrix natrix). Svarbiausios buveinės minėtų varliagyvių ir roplių rūšims, yra pamiškėse, miško
laukymėse ir laukuose esantys vidutinio gylio stovinčio vandens telkiniai, užpelkėję krūmynai ir
Kleboniškio miške esantys šlaitai.
Planuojamo MD įrengimo metu tikėtinas gyvūnų trikdymas statybos darbų metu. Žuvimo
tikimybė menka. Buveinės taip pat gali būti lokaliai pažeidžiamos statybų metu, tačiau
eksploatacijos metu reikšmingos įtakos nebūtų.
Paukščiai. Ornitofaunos rūšinė sudėtis priklauso nuo biotopų pobūdžio. Didžiausia
perinčių paukščių įvairove pasižymi natūralios ir pusiau natūralios buveinės: miškai bei upių
pakrantės. Be įprastų ir visoje Lietuvos teritorijoje paplitusių paukščių rūšių, planuojamo MD
trasos gretimybėse yra aptinkamos retos ir saugomos paukščių rūšys.
Literatūros duomenimis, 2001 metais, Kauno mieste užregistruotos 149 paukščių rūšys,
iš kurių 99 rūšys peri. Mieste aptinkama 18 rūšių sparnuočių atstovų įtrauktų į Lietuvos raudonąją
knygą: raudonkojis tulikas (Tringa totanus), tikutis (Tringa glareola), tulžys (Alcedo atthis), pilkoji
meleta (Picus canus), baltnugaris genys (Dendrocopos leucotos), jūrinis erelis (Haliaeetus
albicilla) ir kt. (Barauskas, 2001)
Atliktais stebėjimais 2014 metais, miškingoje teritorijoje – Kleboniškio, Pilėnų ir Smiltynių
miškuose stebimos 48 perinčios paukščių rūšys, retų ir saugotinų paukščių nerasta.
Dujotiekio vamzdyno trasa kerta Neries upę ir nedidelį Lapienės upeliuką, kuriuose irgi
esama nemažai saugotinų paukščių rūšių. Perinčių, saugotinų paukščių rūšių sutinkama
negausiai: tai didysis dančiasnapis (Mergus merganser) (Saugomų rūšių sąrašas 5(Rs), upinės
žuvėdros (Sterna hirundo) (Paukščių direktyvos I priedas) ir mažosios žuvėdros (Sternula
albifrons) (Saugomų rūšių sąrašas 2(V), Paukščių direktyvos I priedas). Migracijų laikotarpiais
stebimas juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina), (Saugomų rūšių sąrašas 1(E) ir tulžys (Alcedo
atthis) (Saugomų rūšių sąrašas 3(R), Paukščių direktyvos I priedas). Pavieniai, jūrinio erelio
individai (Haliaeetus albicilla) (Saugomų rūšių sąrašas 3(R), Paukščių direktyvos I priedas),
Neries upėje aptinkamas tik žiemos laikotarpiu. Kauno mieste šie paukščiai gausiai
koncentruojasi tik Nemuno upėje, prie Kauno HE.
Esama magistralinio dujotiekio trasa daugiausia driekiasi antropogenizuotų agrariniu
kraštovaizdžiu, kur be gyvenamųjų rajonų, yra nedideli plotai ganyklų ir šienaujamu pievų, arimų.
Paukščių apsaugos požiūriu, aprašyti agrariniai plotai nėra svarbūs retoms rūšims. Panašu, kad
net perinčių griežlių (Crex crex) (Saugomų rūšių sąrašas 5(Rs), Paukščių direktyvos I priedas)
vargu ar pavyktų aptikti daugiau dviejų porų. Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) (Paukščių
direktyvos I priedas) ir lygutė (Lullula arborea) (Paukščių direktyvos I priedas) gali būti sutinkamos
tik pamiškėse. Laukuose gali medžioti nendrinės lingės (Circus aeruginosus) (Paukščių
direktyvos I priedas).
Pavasarį ir rudenį plačiu frontu per Lietuvą vyksta intensyvi paukščių migracija.
Vidutiniškai per Respubliką praskrenda apie 167 rūšys paukščių. Didžiąją pavasarinių migrantų
dalį (92%) sudaro apie 20 rūšių atstovai: kikilis, rudagalvis, paprastasis, sidabrinis kirai, cyplė,
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varnėnas, didžioji antis, kovas, rudagalvė kryklė, pempė, žiloji antis, keršulis, juodakaklis naras ir
kt., rudeninių – 14 rūšių (99%): kikilis, varnėnas, kovas, keršulis, strazdai, sidabrinis kiras, pilkoji
varna ir kt. Daugiamečių stebėjimų duomenimis, pavasarį Kaune dominuoja varniniai paukščiai
(33-56%), varnėnai (9-26%), smulkūs žvirbliniai (9-18%), tilvikiniai 5-15 % ir kirai 4-14%
(Žalakevičius, 1986).
Nemuno ir Neries upių slėniai - svarbios teritorijos migruojantiems vandens paukščiams.
Pavasarinių ir rudeninių migracijų metu čia apsistoja būreliai traukiančių gulbių, ančių, tilvikinių
paukščių, kirų, žuvėdrų. Upių pakrančių želdiniai sudaro migracinius koridorius traukiantiems
žvirbliniams paukščiams. Atskiros paukščių grupės pasirenka skirtingas buveines upių slėniuose.
Praskrendančios gulbės, antys poilsiui ar nakvynei apsistoja upių salose bei atskiruose
pakrančių ruožuose, dažniausiai mažiausiai žmonių lankomose vietose.
Tilvikiniams paukščiams svarbios salų ir upių vagos, atviri pakrančių ruožai - pagrindinės
jų maitinimosi vietos.
Kirai, išskyrus rudagalvį, bei žuvėdros maitinasi vandens telkiniuose. Poilsiui ir nakvynei
šie paukščiai apsistoja salų pakrantėse.
Saugotinų paukščių rūšių planuojamo MD trasoje ir jos alternatyvų vietose neaptikta,
išskyrus Neries upę, kur perėjimo laikotarpiu stebimas didysis dančiasnapis (Mergus merganser)
(Saugomų rūšių sąrašas 5(Rs), upinė žuvėdra (Sterna hirundo) (Paukščių direktyvos I priedas) ir
mažoji žuvėdra (Sternula albifrons) (Saugomų rūšių sąrašas 2(V), Paukščių direktyvos I priedas).
Dujotiekio įrengimo metu tikėtinas paukščių trikdymas statybos darbų metu. Žuvimo
tikimybė menka. Paukščių buveinės taip pat gali būti lokaliai pažeidžiamos statybų metu, tačiau
eksploatacijos metu reikšmingos įtakos nebūtų. Reikšmingas neigiamas poveikis (gali žūti
perinčių paukščių dėtys ir jaunikliai) visiems paukščiams (ne tik saugomiems) numatomas, jei
mišku apaugusiose teritorijose bus vykdomi dujotiekio statybai reikalingi miško kirtimo darbai
paukščių perėjimo metu. Be to numatomas neigiamas poveikis vandens paukščiams vykdant
dujotiekio statybos darbus per Neries upę.
Paukščiams perint, planuojamo magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas –
Šakiai statybos darbai, miškingose teritorijose ir Neries upėje neturi būti vykdomi nuo balandžio
mėn. 1 d. iki liepos mėn. 31 d. (imtinai), nes gali žūti perinčių paukščių dėtis ir jaunikliai.
Žinduoliai. Magistralinio dujotiekio trasoje ir jos apylinkėse aptinkama virš 34 rūšių
žinduolių. Žinduolių tarpe, kaip ir kitų gyvūnų bei augalų atveju, analizuojamų trasos alternatyvų
aplinkoje vyrauja žemės ūkio kraštovaizdžiui būdingos rūšys, kurių tarpe nėra saugomų rūšių.
Kauno miesto miškuose, miškeliuose (Kleboniškio, Pilėnų, Smiltynių ir kituose) sutinkami įprasti
miškingų teritorijų gyvūnai – baltakrūčiai ežiai, barsukai. Miesto pakraščių miškeliuose ir atviruose
plotuose, laukuose netoli gyvenviečių sutinkami pilkieji kiškiai, retkarčiais užklysta stirnos.
Panašiose gamtinėse vietovėse galima pamatyti ir plėšriuosius žinduolius – rudąsias lapes,
usūrinius šunis, žebenkštis, miškines kiaunes, kurios puikiai jaučiasi ir miesto centre, tarp pastatų.
Kanadinės audinės ir ūdrų veiklos pėdsakai aptinkami prie Neries, mažų upelių intakėlių,
pakrantėse. Mieste prieglobstį randa ir smulkieji žinduoliai – vandens telkinių pakrantėse
gyvenantis vandeninis kirstukas; miškeliuose, pievose, soduose gyvenančios kitos kirstukų rūšys,
pelėnai, pelės. Kleboniškių miške (17 kvartalas) veisiasi naktinis žvėrelis – didžioji miegapelė –
reta rūšis Lietuvoje (4.9 pav.).
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4.9 pav. Didžiosios miegapelės (Glis glis ) teritorija Kleboniškio miške (Karmėlavos girininkija
kv.1,2,3,4,5,6,18 sklypai). Centro koordinatės 497381, 6090298.

17

Atskirai reikia pažymėti, kad Teritorijai yra būdingas geras šikšnosparnių ištirtumas, ypač
Kauno mieste ir jo apylinkėse. Čia yra tinkamos šikšnosparnių veisimosi ar slėptuvių vietos.
Kauno mieste ir apylinkėse gyvena gausios šikšnosparnių populiacijos. 1991 m. Kauno miesto
Tarybos sprendimu Kauno mieste buvo įsteigta net 11 šikšnosparnių draustinių. Pastaraisiais
metais aptinkama 14 šikšnosparnių žiemaviečių Kaune.
Ūdra. Vandens žinduolis, kurio apsaugai svarbi Neries upė ir jos pakrantė. Į sausumos
plotus praktiškai neišeina. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis ūdrų skaitlingumas Neries
upėje, kaip ir visoje Lietuvoje yra tolygiai didėjantis, kas leidžia rūšies būklę vertinti labai teigiamai.
Magistralinio dujotiekio darbų zonoje atliktų tyrimų metu ūdrų ir jos veiklos pėdsakų
nebuvo stebėta. Galimas, planuojamo dujotiekio veiklos poveikis ūdrai ir jos buveinėms yra
minimalus ir nekelia jokios grėsmės.
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4.6.1.4. SAUGOMOS TERITORIJOS

Magistralinio dujotiekio trasa kerta Neries upę - NATURA 2000 tinklo teritoriją, kitos
artimiausios saugomos teritorijos yra nutolusios daugiau nei 2 km nuo analizuojamų trasų vietų
(4.10 pav.).

4.10 pav. Planuojamo MD padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu.

NATURA 2000 PAST Babtų Varluvos miškai (LTKAUB006)
Įsteigta LRV 2005-04-20 nutarimu Nr. 431 (Žin., 2005, 52-1742), vidutinių margųjų genių
(Dendrocopos medius), baltnugarių genių (Dendrocopos leucotos) apsaugai. Planuojamo MD
trasa nuo saugomos teritorijos nutolusi 2 km atstumu.
Lapių geomorfologinis draustinis
Draustinis įsteigtas LR AT 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 (Žin., 1992, Nr. 30-913). Draustinio
įkūrimo tikslas - išsaugoti moreniniame gūbryje susiformavusio erozinio raguvyno išlikusius
fragmentus. Planuojamo MD trasos pagrindinė alternatyva nuo saugomos teritorijos nutolusi 2,7
km atstumu.
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NATURA 2000 BAST Neries upė (LTVIN0009)
Įsteigta LR aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymu Nr. D1-210 (Žin., 2009, Nr. 51-2039).
Saugomos teritorijos įsteigimo tikslas: išsaugoti europinės svarbos buveines 3260 Upių
sraunumos su kurklių bendrijomis bei rūšis: Baltijos lašišą, kartuolę, paprastąjį kirtiklį, paprastąjį
kūjagalvį, pleištinę skėtę, salatį, ūdrą; upinę nėgę.
Planuojamo MD trasos pagrindinė alternatyva ir lokali alternatyva LA2 kerta saugomą teritoriją.
Nėra informacijos, apie saugomų žuvų rūšių nerštavietes MD trasos darbų zonoje, tačiau upe
vyksta jų migracijos.
Kauno marių regioninis parkas
Įsteigtas LR AT 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 (Žin., 1992, Nr. 30-913). Saugomos teritorijos
įsteigimo tikslas siekiant išsaugoti unikalų Kauno marių tvenkinio žemutinės dalies kraštovaizdį,
jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes.
Planuojamo MD trasa nuo saugomos teritorijos nutolusi 2,4 km atstumu.
NATURA 2000 BAST Kauno marios (LTKAU0007)
Įsteigta LR aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymu Nr. D1-210 (Žin., 2009, Nr. 51-2039).
Saugomos teritorijos įsteigimo tikslas: išsaugoti europinės svarbos buveines: 5130, Kadagynai;
6210, Stepinės pievos; 7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais; 8220, Silikatinių uolienų
atodangos; 9010, Vakarų taiga; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9070, Medžiais apaugusios ganyklos;
9180, Griovų ir šlaitų miškai bei rūšis: kartuolę; kūdrinį pelėausį; niūriaspalvį auksavabalį;
purpurinį plokščiavabalį; salatį; ūdrą.
Planuojamo MD trasa nuo saugomos teritorijos nutolusi 2,4 km atstumu.
NATURA 2000 PAST Kauno marios (LTKAUB008)
Įsteigta LRV 2004-04-08 nutarimu Nr. 399 (Žin., 2004, 55-1899) - juodųjų peslių (Milvus migrans),
plovinių vištelių (Porzana parva), tulžių (Alcedo atthis) apsaugai.
Planuojamo MD trasa nuo saugomos teritorijos nutolusi 2,4 km atstumu.
4.6.2.

GALIMAS POVEIKIS BIOLOGINEI ĮVAIROVEI IR POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖS
Magistralinio dujotiekio statybos darbų vykdymo bei eksploatacijos metu numatomas
trumpalaikio bei ilgalaikio pobūdžio poveikis biologinei įvairovei. Poveikis susijęs su medynų
kirtimu bei žemės kasimo darbais, suformuojant dujotiekio statybai ir eksploatacijai reikalingą
inžinerinės infrastruktūros koridorių.
Vykdant magistralinio dujotiekio tiesimo darbus per Neries upę ir kitus vandens telkinius
galimas lokalus poveikis vandens telkinių dugno biotipams. Klojant vamzdžius atviru būdu bus
kasimo vietoje bus sunaikinama dugno augalija ir gyvūnija. Taip pat tikėtinas poveikis ichtiofaunai
dėl padidinto vandens drumstumo, kurį gali sukelti dugno kasimas bei krantų suardymas. Poveikis
vertinamas kaip lokalus ir trumpalaikis, reikšmingas tik statybos darbų vykdymo laikotarpiu.
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4.6.2.1. GALIMAS POVEIKIS AUGALIJAI

Vykdant planuojamo MD tiesimo darbus bemiškėse teritorijose - pievose (ganyklose),
darbo zonoje bus sunaikinta žolinė augmenija darbų zonos ribose. Darbų zonos plotis ne miško
teritorijose yra 24 metrai.
Žoline augmenija apaugusiose teritorijose, po mechaninių pažaidų vyksta gana greitas
savaiminio atsikūrimo procesas, todėl poveikis vertinamas kaip minimalus.
Ariamoje žemėje nėra gamtinių vertybių, todėl vykdant planuojamo MD tiesimo darbus
poveikis biologinei įvairovei nenumatomas.
Vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį ekosisteminiu požiūriu, reikšmingiausias
poveikis bus miško ekosistemoms. Dujotiekio įrengimo darbų zonoje yra sunaikinamos miško
buveinės. Šiuo atveju poveikis yra ilgalaikis, nes miškas nebeatkuriamas. Užbaigus statybos
darbus, po rekultivacijos šiose teritorijose gali įsikurti ekotoninės miško laukymių ir pamiškių
bendrijos. Atskirais atvejais tokiose pažaidose gali įsikurti ruderalinės augalų bendrijos. Miškuose
darbų zonos plotis 15 m.
4.8, 4.9 lentelėse pateikiama preliminari informacija apie proskynas (miško kirtimo
apimtis) visais alternatyvų atvejais.
4.8 lentelė. Informacija apie proskynų apimtis pagrindinės alternatyvos atveju
Kvartalo Nr.

Sklypo Nr.

Kertamas plotas, ha

Miško grupė

Kauno MU, Vytėnų g-ja
II B, rekreaciniai
482

25

0,0025

miškai

482

26

0,0319

II B

482

35

0,0343

II B

482

35

0,0574

II B

482

30

0,0109

II B

482

34

0,0194

II B

482

34

0,0427

II B

146

27

0,0595

II B

146

25

0,0886

II B

146

28

0,0184

II B

483

30

0,1034

II B

135

14

0,2555

II B

135

14

0,0262

II B

135

9

0,2964

II B

135

7

0,0553

II B

135

15

0,1284

II B

135

17

0,073

II B

Kauno MU, Karmėlavos g-ja
11

1

0,0383

II B

11

4

0,0282

II B
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Kvartalo Nr.

Sklypo Nr.

Kertamas plotas, ha

Miško grupė

11

5

0,1591

II B

11

8

0,2816

II B

12

17

0,0523

II B

12

18

0,1974

II B

20

2

0,0066

II B

20

5

0,3005

II B

20

6

0,0907

II B

20

13

0,0295

II B

20

18

0,3902

II B

20

19

0,1194

II B

21

14

0,0771

II B

21

7

0,0742

II B

21

8

0,201

II B

58

8

0,0036

II B

58

9

0,1156

II B

58

10

0,1138

II B

58

13

0,3261

II B

58

29

0,1296

II B

58

32

0,1476

II B

Viso

4,1862

4.9 lentelė. Informacija apie proskynų apimtis lokalios alternatyvos LA2 atveju
Kvartalo Nr.

Sklypo Nr.

Kertamas plotas, ha

Miško grupė

Kauno MU, Karmėlavos g-ja
II B, rekreaciniai
448

12

0,0507

6

22

0,0253

II B

6

1

0,0436

II B

6

2

0,2591

II B

6

14

0,1362

II B

6

13

0,2497

II B

12

6

0,1235

II B

12

10

0,0761

II B

12

14

0,4349

II B

12

22

0,0799

II B

12

20

0,1088

II B

12

21

0,3177

II B

20

7

0,2511

II B
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20

8

0,1431

II B

20

11

0,1129

II B

21

7

0,1375

II B

Viso

2,5501

Pagrindinės alternatyvos atveju, tiesiant planuojamą MD, kirtimo darbai numatomi apie
4,2 ha plote (4.9 lent.).
Lyginant lokalios alternatyvos (LA2) ir su ja susijusios pagrindinės alternatyvos (toliau P(LA2)) ruožus, kirtimų apimtys labai panašios ir sudaro atitinkamai: 2,6067 ha (P(LA2)) ir
2,5506 ha (LA2) (4.6 lent.).
4.6.2.2. GALIMAS POVEIKIS GYVŪNIJAI

Planuojami darbai magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungties
trasoje turės įtakos bestuburių, varliagyvių, paukščių ir žinduolių faunai.
Vykdant dujotiekio statybos darbus per Neries upę galimas poveikis ichtiofaunai (tame
tarpe ir saugomoms rūšims). Neries upėje yra lašišų bei šlakių nerštavietės. Statybos metu
galimas trikdymas bei vandens drumstumo padidėjimas dėl sedimentų nuplovimo nuo krantų ir
pakėlimo nuo dugno (klojant vamzdyną atviru būdu). Tai turėtų neigiamą poveikį žuvims jų
nerštinių migracijų bei ikrų ir lervučių vystymosi metu. Lašišų, šlakių nerštinės migracijos ir
pasiskirstymas nerštavietėse ir nerštas vyksta nuo spalio mėn. 1 d. iki gruodžio mėn. 1 d. Kitoms
saugomoms žuvims (paprastasis kirtiklis, upinė nėgė, kartuolė) galimas poveikis būtų nuo
balandžio 1 d. iki liepos 1 d. imtinai.
Planuojamo dujotiekio veiklos poveikis ūdrai ir jų buveinėms yra minimalus ir nekelia
grėsmių.
Magistralinio dujotiekio įrengimo metu tikėtinas visų paukščių trikdymas statybos darbų
metu. Žuvimo tikimybė menka. Paukščių perimvietės gali būti lokaliai pažeidžiamos statybų metu,
tačiau eksploatacijos metu reikšmingos įtakos nebūtų. Reikšmingas neigiamas poveikis (gali žūti
perinčių paukščių dėtys ir jaunikliai) visiems paukščiams (ne tik saugomiems) numatomas, jei
mišku apaugusiose teritorijose bus vykdomi dujotiekio statybai reikalingi miško kirtimo darbai
paukščių perėjimo metu. Be to numatomas neigiamas poveikis vandens paukščiams vykdant
dujotiekio statybos darbus per Neries upę. Todėl, visų tiek saugomų tiek ir nesaugomų paukščių
veisimosi laikotarpiu, būtent nuo balandžio mėn. 1 d. iki liepos mėn. 31 dienos imtinai, dujotiekio
tiesimo darbai miškingose teritorijose ir Neries upėje neturi būti vykdomi.
Vykdant dujotiekio statybos darbus galimas poveikis smulkiesiems žinduoliams
(kirstukams, pelėms, pelėnams), varliagyviams ir ropliams. Tikėtinas tiesioginis individų
sunaikinimas žemės kasimo darbų, sunkios technikos judėjimo metu, kadangi smulkieji žinduoliai,
varliagyviai ir ropliai nemažą gyvenimo dalį praleidžia urveliuose arba pasislėpę kitose natūraliose
gamtinėse slėptuvėse. Poveikio sumažinimui, miškingose teritorijose, nevykdyti statybos darbų
gyvūnų veisimosi ir jauniklių auginimo periodu nuo gegužės 1 d. iki liepos mėn. 1 d. imtinai.
4.6.2.3. GALIMAS POVEIKIS SAUGOMOMS TERITORIJOMS

Poveikis saugomoms teritorijoms reiškiasi per galimą planuojamos ūkinės veiklos –
magistralinio dujotiekio statybos - poveikį gamtinėms vertybėms, kurių apsaugai šios teritorijos
yra įkurtos. Informacija apie galimą neigiamą poveikį saugomoms vertybėms pateikiama 4.10
lentelėje.
4.10 lentelė. Galimas poveikis saugomoms teritorijoms ir jose saugomoms vertybėms
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Saugomos
teritorijos
pavadinimas

Saugomos vertybės

Atstumas
nuo MD
trasos
(km)

Poveikis

PAST
Babtų
Varluvos miškai

Vidutinių
baltnugarių
apsaugai.

margųjų,
genių

2,0

Poveikis nenumatomas

Lapių
geomorfologinis
draustinis

Moreniniame
gūbryje
susiformavusio erozinio
raguvyno fragmentai.

2,7

Poveikis nenumatomas

BAST
upė

Europinės
svarbos
buveinė
3260
Upių
sraunumos su kurklių
bendrijomis bei rūšys:
Baltijos lašiša, kartuolė,
paprastasis
kirtiklis,
paprastasis kūjagalvis,
pleištinė skėtė, salatis,
ūdra; upinė nėgė.

kerta

Neries

- MD darbų zonoje nenustatyta EB
svarbos buveinė 3260 Upių sraunumos su
kurklių bendrijomis, todėl šiai gamtos
vertybei poveikis nenumatomas.
- MD darbų zonoje atliktų tyrimų
metu pleištinė skėtė bei ūdra nebuvo
stebėtos - poveikis nenumatomas.
- MD trasos klojimo metu per Neries
upę numatomas vandens drumstumo
padidėjimas apimantis didesnį upės ruožą
nei darbų zona (dėl sedimentų nuplovimo
nuo krantų ir pakėlimo nuo dugno, įtakojant
upės srovei). Tai turėtų neigiamą poveikį
žuvims jų nerštinių migracijų bei ikrų ir
lervučių vystymosi metu.
Numatomas poveikis žuvims (dėl
vandens drumstumo) darbus vykdant žuvų
neršto ir ikrelių brendimo laikotarpiu (10-05
mėnesiais.)

Kauno
marių
regioninis parkas

Unikalus Kauno marių
tvenkinio
žemutinės
dalies kraštovaizdis, jo
gamtinė ekosistema bei
kultūros
paveldo
vertybės.

2,4
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BAST
marios

Kauno

Europinės
svarbos
buveines:
5130
Kadagynai;
6210
Stepinės pievos; 7220
Šaltiniai
su
besiformuojančiais tufais;
8220 Silikatinių uolienų
atodangos; 9010 Vakarų
taiga; 9050 Žolių turtingi
eglynai; 9070 Medžiais
apaugusios
ganyklos;
9180 Griovų ir šlaitų
miškai; rūšys: kartuolė;
kūdrinis
pelėausis;
niūriaspalvis
auksavabalis; purpurinis
plokščiavabalis; salatis;
ūdra.

2,4

Poveikis nenumatomas

PAST
marios

Kauno

Įsteigtas juodųjų peslių
(Milvus migrans), plovinių
vištelių (Porzana parva),
tulžių (Alcedo atthis)
apsaugai.

2,4

Poveikis nenumatomas

4.6.2.4. POVEIKIO BIOLOGINEI ĮVAIROVEI MAŽINIMO PRIEMONĖS

Siekiant sumažinti magistralinio dujotiekio statybos darbų poveikį biologinei įvairovei
numatoma taikyti kompensacines ir poveikį mažinančias priemones.
Užbaigus statybos darbus, rekultivuojant teritoriją buvusiose miško buveinėse, pažaidas
palikti savaiminiam atsikūrimui - neįsėti pirktinių žolių mišinių. Žolinės dangos atkūrimas
vykdomas ant pažaidų paskleidžiant žolynus iš gretimai nušienautų pievų ar miško aikštelių.
Žolynai šienaujami rugpjūčio mėnesį. Analogišką rekultivacijos būdą galima taikyti ir pievose
(ganyklose).
Siekiant sumažinti neigiamą poveikį dėl mišku apaugusių teritorijų sumažėjimo
(preliminarias vertinimais apie 4,2 ha – pagrindinės alternatyvos atveju), siūloma kompensacinė
priemonė – miško atsodinimas analogiško dydžio plotuose (suderinus su Kauno MU). Siekiant
išvengti europinės svarbos buveinės – Griovų ir šlaitų miškai (ties Narėpų gyvenviete) - pažaidų
ir ploto sumažėjimo, siūloma MD trasos alternatyvą planuoti taip, kad buveinė būtų aplenkiama
arba rinktis pagrindinę trasos alternatyvą.
Siekiant išsaugoti žuvis, dujotiekio statybos darbus per Neries upę vykdyti nuo gruodžio 1
d. iki kovo 31d. (imtinai) ir nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. (imtinai).
Varliagyvių, roplių ir žinduolių apsaugai, planuojamo magistralinio dujotiekio trasose
statybos darbai miškingose teritorijose vykdomi nuo liepos 1d. iki balandžio 30d. (imtinai), o
paukščių apsaugai – nuo rugpjūčio 1 d. iki kovo 31 d. (imtinai), kuomet dauguma gyvūnų veda
bei augina jauniklius.
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Biologinė įvairovė
•

Planuojamo MD eksploatacijos metu (visų planuojamo MD alternatyvų atveju) poveikis biologinei
įvairovei sietinas su medynų iškirtimo darbais formuojant inžinerinės infrastruktūros koridorių.
Baigus statybos darbus, miško nebus galima atkurti 12 metrų pločio juostoje, todėl po
rekultivacijos šiose teritorijose palaipsniui įsikurs kitos bendrijos, pvz.: ekotoninės miško laukymių
ir pamiškių bendrijos.

•

Planuojamo MD statybos metu neigiamas poveikis biologinei įvairovei numatomas dėl miško
kirtimo, žolinės augmenijos pažeidimo, dugno augalijos ir gyvūnijos sunaikinimo planuojamo MD
teisimo per vandens telkinius metu. Galimas perinčių paukščių dėčių ir jauniklių žuvimas, jei
darbai bus vykdomi paukščių veisimosi laikotarpiu. Tikėtinas tiesioginis smulkiųjų žinduolių,
varliagyvių ir roplių sunaikinimas žemės kasimo darbų, sunkios technikos judėjimo metu.
Numatomas poveikis žuvims (dėl vandens drumstumo), jei darbai bus vykdomi žuvų neršto ir
ikrelių brendimo laikotarpiu. Svarbu pažymėti, kad jei darbai bus vykdomi laikantis numatytų
poveikio aplinkai mažinimo priemonių t. y.: darbai nebus vykdomi paukščių veisimosi laikotarpiu,
žuvų neršto ir ikrelių brendimo laikotarpiu, miškas bus atsodintas analogiško dydžio plote poveikis
biologinei įvairovei numatoma bus trumpalaikis ir nereikšmingas.

•

Lyginant lokalios vietos alternatyvos (LA2) ir su ja susijusios pagrindinės alternatyvos (toliau P(LA2)) ruožus, kirtimų apimtys labai panašios ir sudaro atitinkamai: 2,6067 ha (P(LA2)) ir 2,5506
ha (LA2), tačiau LA2 atveju planuojama trasa kerta europinės svarbos saugomą buveinę 9180*Griovų ir šlaitų miškai (Kauno MU, Karmėlavos g-jos 12 kv/6 skl.). Šioje miško buveinėje
kirtimų apimtys sudarytų apie 0,1235 ha. Taip pat LA2 atveju, trasa planuojama tik 20 m atstumu
nuo europinės svarbos saugomos buveinės - (9160) Skroblynai. Taigi šiuo aspektu (P(LA2)
alternatyva yra prioritetinė lyginant su LA2.

•

Lyginant lokalios vietos alternatyvos (LA1) ir su ja susijusios pagrindinės alternatyvos ( P(LA1))
ruožus, nei vienai alternatyvai, biologinės įvairovės aspektu, prioritetas nėra suteikiamas, nes
poveikis sąlyginai vienodas abiejų alternatyvų atveju.

•

Lyginant technologines alternatyvas: uždaras ar atviras planuojamo MD klojimo būdas per
Neries upę, priimtinesnis klojimo būdas būtų uždaras, kadangi būtų išvengta poveikio žuvims bei
nebūtų daromas poveikis dugno augalijai ir gyvūnijai.

Saugomos teritorijos
•

Planuojamo MD trasa kerta tik vieną saugomą teritoriją - Neries upę (NATURA 2000 tinklo
teritoriją).

•

Planuojamo MD trasos statybos metu, jei vamdzynas bus klojamas atviru būdu per Neries upę
numatomas vandens drumstumo padidėjimas, apimantis didesnį upės ruožą nei darbų zona (dėl
sedimentų nuplovimo nuo krantų ir pakėlimo nuo dugno, įtakojant upės srovei). Tai turėtų
neigiamą poveikį žuvims jų nerštinių migracijų bei ikrų ir lervučių vystymosi metu. Lyginant
pagrindinės ir lokalinės alternatyvų atitinkamus ruožus P(LA2) ir LA2 Neries upėje poveikis
sąlyginai vienodas, kadangi P(LA2) atveju, kertamas Neries upės plotis 150 m, o LA2 atveju -165
m.

•

Jei planuojamas MD būtų klojamas uždaru būdu poveikio saugomai teritorijai bei biologinei
įvairovei būtų išvengta. Taigi ši technologinė alternatyva yra prioritetinė lyginant su atviro klojimo
būdo alternatyva.

•

Jei tiesiant planuojamą MD atviru būdu, darbai bus vykdomi laikantis numatytų poveikio aplinkai
mažinimo priemonių t. y.: darbai nebus vykdomi žuvų neršto ir ikrelių brendimo laikotarpiu,
poveikis žuvims bus minimalus.

•

Planuojamo MD eksploatacijos metu poveikis saugomoms teritorijoms ir jose esančiai biologinei
įvairovei nenumatomas.

Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. PAV ataskaita.

Lapas 79

4.7.

KRAŠTOVAIZDIS

4.7.1. ESAMA SITUACIJA
Kraštovaizdis - tai žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo, pažemio oro,
paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvūnų organizmų) ir/ar antropogeninių
(archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir informacinio lauko)
komponentų, susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys.
Vienas svarbiausių kraštovaizdžio bruožų, lemiančių jo identitetą, yra gamtinių procesų ir
žmogaus ūkinės veiklos sąveikoje atsirandanti unikali kraštovaizdžio tipų teritorinė erdvinė
mozaika. Yra išskiriami šie kraštovaizdžio tipai:
•

gamtinis (natūralus arba subnatūralus) kraštovaizdis – gamtinių procesų įtakoje atsiradęs ir
tebesiformuojantis kraštovaizdis, kurio raidai gamtiniai procesai daro esminę, o žmogaus veikla
– minimalią įtaką (išlikę sąlygiškai natūralūs miškai, pelkės, vandens telkiniai);

•

kaimiškasis (antropogenizuotas, agrarinis) kraštovaizdis – dėl gamtinių procesų ir žmonių
veiklos sąveikos susiformavęs ir svarbiausius gamtinės struktūros bruožus išsaugojęs
kraštovaizdis (žemės ūkio naudmenos, ekstensyviai užstatyti kaimai);

•

miestiškasis (antropogeninis, urbanizuotas) kraštovaizdis (miestovaizdis) – žmogaus labai
pakeistas, jo veiklos veikiamas, palaikomas ir vystomas kraštovaizdis (miestai, miesteliai,
kompaktiškai užstatytų kaimų ir didelių techninių inžinerinių kompleksų teritorijos);

•

kultūrinis kraštovaizdis (tiek kaimiškasis, tiek miestiškasis) – žmogaus veiklos sukurtas ir jo
sambūvį su aplinka atspindintis kraštovaizdis;

•

funkcinis kraštovaizdis - tam tikros socialinės-ekonominės paskirties (funkcijos) prioritetą ir jam
atitinkančią morfostruktūrą turintis kraštovaizdžio tipas;
Kraštovaizdžio tipas, regionalumas, mozaikiškumas, įvairumas planuojamo MD
trasos kertamoje teritorijoje
Pagal Lietuvos fizinį – geografinį skirstymą Kauno rajono teritorija patenka į tris Pabaltijo
žemumos srities fizinius – geografinius rajonus. Šiaurinę rajono dalį užima Nevėžio lygumos
pietinė dalis, vakarinė ir pietvakarinė dalis priklauso Nemuno žemupio lygumai, o rytuose –
Nemuno vidurupio ir Neries žemupio plynaukštei. Planuojamo MD trasa patenka į Vidurio
žemumos rajone esantį Nemuno žemupio parajonį.
Analizuojama planuojamo MD trasa pagal Lietuvos kraštovaizdžio morfologinės struktūros
rajonavimą patenka į kelis stambius šalies kraštovaizdžio morfologinius ruožus – kraštovaizdžio
morfologines sritis, rajonus bei porajonius. Kraštovaizdžio porajoniai skirstomi pagal skirtingą
reljefą, litologinę sudėtį, dirvožemius, hidrologines sąlygas, augalijos biotopus ir ūkinio įsisavinimo
intensyvumą bei įvairumą.
Planuojamo MD trasa numatoma tiesti per Vidurio Pabaltijo žemumų kraštovaizdžio ruožą
(D). Vidurio Pabaltijo žemumų kraštovaizdžio ruože (D) planuojamo MD trasa eina per Centrinės
Lietuvos sritį (IX). Nemuno – Neries santakos agrarinės urbanizuotos lygumos (2) rajone
planuojamo MD trasa ir jo lokalinės alternatyvos eina per molingų lygumų porajonio (L‘) gamtinį
kraštovaizdį, kuriame vyrauja pušynai, eglynai ir beržynai, kraštovaizdžio gamtinė ypatybė terasuotumas, taip pat, ties Neries upe, kerta slėniams būdingą (S) bei pušynais ir eglynais
apaugusį kraštovaizdį. Analizuojamos teritorijos sukultūrinimo pobūdis – agrarinis (4) ir agrarinis
mažai urbanizuotas (5) kraštovaizdis.
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4.11 pav. Kraštovaizdžio morfologinis rajonavimas. Ištrauka iš Lietuvos nacionalinio
atlaso (www.geoportal.lt)
Kraštovaizdžio vizualinė struktūra susideda iš trijų veiksnių: vertikaliosios sąskaidos,
horizontaliosios sąskaidos bei dominantiškumo. Analizuojamoje teritorijoje vyrauja neišreikšta
(V0), vidutinė (V2) taip pat vietomis ypač raiški (V3) vertikali sąskaida su įvairiu erdvės
pražvelgiamumu.
Svarbiausias raiškios vizualinės struktūros arealas, nagrinėjant planuojamo MD
perspektyvą, yra Neries upės slėnis bei jo apylinkės, kuriame vyrauja pusiau uždaros iš dalies
pražvelgiamos erdvės bei išreikštas vertikalių ir horizontalių dominančių kompleksas.
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4.12 pav. Kraštovaizdžio vizualinė struktūra. Ištrauka iš Lietuvos nacionalinio atlaso
(www. geoportal.lt)
Žemės naudmenos. Planuojamo MD trasa bei jos lokalizuotos alternatyvos patenka į
įvairios žemėnaudos teritorijas. Miško žemės yra vyraujančios visos trasos ilgyje (Error!
Reference source not found.). Pažymėtina, kad planuojamas MD kerta Neries upę (0,150 km),
lokalinės alternatyvos LA2 atveju MD kirstų 0,165 km.
4.11 lentelė. Magistralinio dujotiekio atkarpos skirtingos žemėnaudos teritorijose.

Gkodas
gt12

gt14

gt16

Erdviniai objektai
Buferiai, sukurti nuo kelių su
danga ašinių linijų – menama
naudmenos teritorija, gauta
sukūrus buferį, kurio plotis nuo
kelio su danga ašinės linijos lygus
pusei kelio pločio pridėjus vieną
metrą.
Buferiai, sukurti nuo kelių su
danga be kieto pagrindo ašinių
linijų – menama naudmenos
teritorija, gauta sukūrus buferį,
kurio plotis nuo kelio su danga
ašinės linijos lygus pusei kelio
pločio pridėjus vieną metrą.
Buferiai, sukurti nuo lauko ir miško
kelių ašinių linijų – menama
naudmenos teritorija, gauta
sukūrus buferį, kurio plotis nuo
lauko ir miško kelių ašinės linijos

Planuoja
ma MD
trasa,
km
0,072

Pagrindinė
alternatyva
PA1, km

Pagrindinė
alternatyva
PA2, km

Lokalinė
alternatyv
a LA1, km

0,007

0,014

0,014

Lokalinė
alternaty
va LA2,
km
0,008

0,009

0,009
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0,005

0,009

0,012
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Gkodas

gt2

hd1
hd21

hd22

hd23

ms0

sd11

Erdviniai objektai
lygus pusei kelio pločio pridėjus
vieną metrą.
Buferiai, sukurti nuo gatvių ašinių
linijų – menama naudmenos
teritorija, gauta sukūrus buferį,
kurio plotis nuo gatvės ašinės
linijos lygus pusei kelio pločio
pridėjus vieną metrą.
Upės – upių, platesnių nei 12
metrų, dengiama teritorija.
Buferiai, sukurti nuo upelių,
kanalų, drenažo griovių, kurių
plotis 1-2 m, ašinių linijų –
menama naudmenos teritorija,
gauta sukūrus buferį, kurio plotis
nuo 1-2 m pločio upelio, kanalo,
drenažo griovio ašinės linijos,
lygus pusei nurodyto pločio
pridėjus pusę metro.
Buferiai, sukurti nuo upelių,
kanalų, drenažo griovių, kurių
plotis 3-5 m, ašinių linijų –
menama naudmenos teritorija,
gauta sukūrus buferį, kurio plotis
nuo 3-5 m pločio upelio, kanalo,
drenažo griovio ašinės linijos,
lygus pusei nurodyto pločio
pridėjus pusę metro.
Buferiai, sukurti nuo upelių,
kanalų, drenažo griovių, kurių
plotis 6-12 m, ašinių linijų –
menama naudmenos teritorija,
gauta sukūrus buferį, kurio plotis
nuo 6-12 m pločio upelio, kanalo,
drenažo griovio ašinės linijos,
lygus pusei nurodyto pločio
pridėjus pusę metro.
Miškas – teritorijos, apimančios ne
mažesnius kaip 0,1 ha žemės
plotus, apaugusius medžiais, kurių
amžius ne mažesnis kaip 20
metų, kita miško augalija, išretėję
ar dėl žmogaus veiklos bei
gamtinių veiksnių laikinai netekę
augalijos buvusio miško plotai
(kirtavietės, degavietės, žuvę
medynai, aikštės). Miškams taip
pat priskiriami žemės plotai, užimti
ir priešgaisrinėmis linijomis,
medelynai, daigynai, miško
sėklinės plantacijos, žvėrių pašarų
aikštelės.
Dirbama žemė – teritorijos,
apimančios nuolat dirbamus
(ariamus) ir laikinai nedirbamus
plotus, naudojamus arba tinkamus
naudoti žemės ūkio augalų
auginimui, įskaitant daugiamečių
žolių pasėlius ir įveistų kultūrinių
ganyklų plotus, pūdymus,
dirvonus t. y. plotus, kurie
anksčiau buvo nuolat ariami ir jau

Planuoja
ma MD
trasa,
km

Pagrindinė
alternatyva
PA1, km

Pagrindinė
alternatyva
PA2, km

0,007

0,007

0,156

0,156

Lokalinė
alternatyv
a LA1, km

0,150

0,004

0,082

0,007

0,006

0,043

0,006

0,030

0,011

0,016

2,297

6,669

Lokalinė
alternaty
va LA2,
km

1,379

0,942
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Gkodas

sd15

sd2

sd4

Erdviniai objektai
daugiau kaip vienerius metus
nenaudojami žemės ūkio augalų
auginimui ar pūdymams, daržus,
inspektus, laikinus polietilenine
plėvele dengti šiltnamius,
braškynus, avietynus ir plotus,
kuriuose auginamos gėlės ir
dekoratyviniai augalai.
Medžių, krūmų želdiniai ir žėliniai
– teritorijos, apimančios miškais
neapskaitomus želdinius ir
žėlinius sudarančius ne mažesnį
kaip 0,1 ha plotą.
Pievos ir ganyklos – teritorijos,
apimančios daugiametėmis pievų
žolėmis užsėtus (kultūrinės
pievos, įveistos durpiniuose
dirvožemiuose, atlikus
melioracinių ir agrotechninių
priemonių kompleksą) ar
pašarinėmis žolėmis natūraliai
apaugusius žemės plotus
(natūralios užliejamos ir
sausuminės pievos), sistemingai
naudojamus ar galimus panaudoti
šienavimui ir gyvulių ganykloms,
bet netinkamus naudoti žemės
ūkio kultūroms auginti. Taip pat
teritorijos, apaugusios
natūraliomis daugiametėmis
pašarinėmis žolėmis ir
naudojamos arba tinkamos
naudoti gyvulių ganykloms.
Pievose ir ganyklose gali vykti
pelkėjimo procesas, taip pat gali
būti pradedančių augti medžių ir
krūmų žėlinių ar akmenų.
Nenaudojama žemė – teritorijos,
apimančios žemės ūkio veiklai
netinkamus naudoti žemės plotus
(jeigu jie nepriskiriami užstatytoms
teritorijoms, medžiais ir krūmais
apaugusioms teritorijoms,
pelkėms, pažeistos žemės
teritorijoms, dirbamai žemei ar
sodams, smėlynams), kvartalines
proskynas miške, sodybvietes
(išskyrus tas, kuriose nėra
griuvėsių ir matoma šienaujama
arba ganoma pieva) ir esančius
pievose aerodromus, kurių
teritorijos negalima nustatyti.

Planuoja
ma MD
trasa,
km

Pagrindinė
alternatyva
PA1, km

Pagrindinė
alternatyva
PA2, km

Lokalinė
alternatyv
a LA1, km

Lokalinė
alternaty
va LA2,
km

0,111

0,014

1,432

0,547

0,336

0,638

0,432

0,013

Pagal kraštovaizdžio natūralumo laipsnį ir pobūdį planuojamo MD trasa tiesiama
antropogeniniame intensyviai urbanizuotame kraštovaizdyje, kurio natūralių ir antropogeninių
žemės naudmenų plotų santykis yra 0,51 – 0,75.
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4.13 pav. Kraštovaizdžio natūralumas [3].
Gamtinis karkasas. Kraštovaizdžio ekologinio stabilizavimo pagrindas yra gamtinis
karkasas – erdvinė sistema, kuri išreiškia gamtinio kraštovaizdžio apsaugos prioritetą. Jo paskirtis
yra:
-

sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį kraštovaizdžio
geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, sudaryti prielaidas
biologinei įvairovei išsaugoti;

-

sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijai
reikalingas teritorijas;

-

saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius;

-

didinti šalies miškingumą;

-

optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos ir žemės ūkio plėtrą.
Gamtinį karkasą pagal LR Saugomų teritorijų įstatymą sudaro šios pagrindinės dalys:

-

geoekologinės takoskyros - teritorijų juostos, skiriančios stambias gamtines geosistemas ir
atliekančios ekologinį kompensavimą tarpsisteminiu lygmeniu. Tai, paprastai, ypatingu ekologiniu
aktyvumu bei jautrumu pasižyminčios teritorijos: upių aukštupiai, vandenskyros, aukštumų
ežerynai, kalvynai, aukštapelkynai, priekrantės, požeminių vandenų intensyvaus maitinimo,
karsto paplitimo plotai ir panašiai.

-

geosistemų vidinio stabilizavimo arealai - teritorijos, atliekančios ekologinį kompensavimą
lateralinėse (horizontaliosios teritorinės migracijos) geosistemose. Tai paprastai teritorijos
reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu, o taip pat galinčios transformuoti šoninį nuotėkį ar kitus
srautus: želdinių masyvai bei grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi ekotopai stambiųjų
geosistemų viduje.

-

migraciniai koridoriai - slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kuriais vyksta intensyvi medžiagų,
energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita bei biologinių rūšių migracija.
Lietuvos nacionalinio atlaso bei Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I–
ojo pakeitimo duomenimis, vertinant planuojamo MD trasos apylinkėse esantį gamtinį karkasą,
vertingiausia atkarpa galima būtų įvardinti atkarpą ties Neries upe, kurios teritorijoje yra
nacionalinės svarbos migracijos koridorius, grąžinami ir gausinami kraštovaizdį atkuriantys
elementai bei palaikomas ir stiprinamas esamo kraštovaizdžio vidinių stabilizavimo arealų
natūralumas.
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4.14 pav. Kauno r. gamtinis karkasas. Ištrauka iš Kauno r. Bendrojo plano I pakeitimo

4.15 pav. Gamtinis karkasas planuojamo dujotiekio perspektyvoje. Ištrauka iš Lietuvos
nacionalinio atlaso (www. geoportal.lt)
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4.7.2. GALIMAS (NUMATOMAS) POVEIKIS KRAŠTOVAIZDŽIUI
Vertinant planuojamo MD bei jo lokalinių alternatyvų poveikį kraštovaizdžiui buvo
atliekama ekspertinė analizė.
Sudarant planuojamo MD alternatyvų vertinimo matricą buvo nustatomas alternatyvų
reikšmingumas bei alternatyvų lyginimas pagal keturias poveikio kraštovaizdžiui aspektų
(morfologinio, geoekologinio, konservacinio, percepcinio) analizės kryptis:


poveikis miško želdiniams;



poveikis saugomoms teritorijoms;



poveikis gamtiniam karkasui;



poveikis kraštovaizdžio vaizdingumui.

Siekiant palyginti planuojamojo MD alternatyvas buvo naudojama ArcGis programinė
įranga, LR teritorijos georeferencinio pagrindo duomenų bazės duomenys bei Lietuvos
nacionalinio atlaso žemėlapiai. Atliekant lyginamąją analizę buvo nustatomi alternatyvų prioriteto
(poveikio kraštovaizdžiui aspektu) indeksai: nereikšmingas (-), ekvivalentiškas (~), prioritetas (P).
Galimo poveikio kraštovaizdžiui įvertinimui, ekologinio stabilumo aspektu, buvo nustatyti
planuojamo MD trasos ilgiai skirtingose gamtinio karkaso dalyse. Lyginant galimas dujotiekio
trasas gamtinio karkaso kontekste nė vienai iš lokalių alternatyvų nesuteikiamas aiškus/ryškus
prioritetas.
Laikantis visų apsaugos priemonių statybos metu, gamtinis karkasas ir jo santykis su
planuojama teritorija iš esmės nepakis.
Kadangi planuojamas MD, didžiąja trasos dalimi, yra tapatinamas su jau esamu, todėl
trasos koridoriuje mažinamas natūralių ir pusiau natūralių žemėveikslių plotas bus mažas dėl jau
esamos miško proskynos.
4.7.3. POVEIKIO KRAŠTOVAIZDŽIUI SUMAŽINIMO PRIEMONĖS
Poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonės pirmiausia yra susijusios su būtinumu
rekultivuoti pažeistą dirvožemio dangą, sutvirtinant ją daugiamečiais žoliniais augalais, kurie
padėtų suformuoti pievų žolyną ir sutvirtintų dirvos paviršių.
Siekiant išlaikyti natūralias kraštovaizdžio formas, ypač atsakingai vamzdynų tiesimo
darbai turėtų būti vykdomi slėnių bei gūbrių perkirtos zonose, kur turėtų būti kiek įmanoma
minimizuojamos žemės darbų apimtys ir didelis dėmesys skiriamas rekultivacinėms priemonėms.
Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis planuojamo MD yra tapatinama su esamu dujotiekiu,
siekiant išvengti/sumažinti pasekmes kraštovaizdžiui, būtina išlaikyti numatytas darbo ir
nustatytas dujotiekio apsaugos zonas.

Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. PAV ataskaita.

Lapas 87

Planuojamo MD trasos gretimybėse vyrauja miškingi bei agrariniai kraštovaizdžiai su
neišreikštomis ar nežymiai išreikštomis vizualinės struktūros erdvėmis.
Didžiąja trasos ilgio dalimi planuojamas MD yra tapatinamas su jau esamo magistralinio
dujotiekio miško proskynomis, todėl tikėtina, kad poveikis miškingoms teritorijoms nebus esminis.
Atsižvelgiant į planuojamo MD pagrindinės trasos atkarpų bei joms siūlomų lokalizuotų
alternatyvų balansinį vertinimą, poveikio kraštovaizdžiui aspektu, galima teigti, jog P(LA1), LA1
yra santykinai lygiavertės. Lyginant P(LA2) su LA2 galima teigti, jog PA2 yra prioritetinė, kadangi
būtų tiesiama šalia esamo MD, nebus formuojamos naujos proskynos, LA2 atveju, poveikis
saugomoms teritorijoms būtų didesnis nei P(LA2) atveju, kadangi būtų formuojamos naujos
miško proskynos šalia saugomų teritorijų bei ties Narėpų gyvenviete, LA2 kerta 9180 *Griovų ir
šlaitų buveinės kriterijus atitinkančius medynus.
4.8.

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI

4.8.1. ESAMA SITUACIJA
Planuojamo MD pagrindinės alternatyvos, dviejų lokalinių vietos alternatyvų trasų vietose
bei jų artimiausioje aplinkoje saugomų, registruotų Kultūros paveldo registre, kultūros paveldo
objektų nėra (žr. 4.16 pav.).
Artimiausia saugoma registruota kultūros vertybė yra Naujasodžio piliakalnis (unikalus
kodas 33584) nuo projektuojamos trasos nutolusi į vakarus per 650 m. Kitos kultūros vertybės Forto liekanos (unikalus kodas 26355) ir jo priklausiniai (unikalūs kodai 35316–35319, 35417,
35333–35334), Lentainių piliakalnis su gyvenviete (unikalus kodas 23727) nuo planuojamo MD
trasos nutolę daugiau nei per 1 km, išskyrus Pirmojo pasaulinio karo gynybinių įtvirtinimų linijos
prie Kauno tvirtovės Domeikavoje šeštą slėptuvę (unikalus kodas 35419), nutolusią per 940 m.
Biruliškių saugomas namas (unikalus kodas 2337) yra urbanizuotoje teritorijoje esantis pavienis
objektas, kuris nuo trasos nutolęs per 700 m, todėl planuojamas MD poveikio minėtai kultūros
vertybei nedarys.
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4.16 pav. Planuojamo MD trasos ir kultūros paveldo objektų lokalizacija.
4.8.2. GALIMAS POVEIKIS KULTŪROS VERTYBĖMS IR POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖS
Analizuojamoje vietoje galimos kultūros vertybės yra susijusios su Kauno miesto
gynybiniais įrenginiais, naudotais 1915 m. bei šiek tiek su Neries slėnio apgyvendinimu
priešistoriniais ir istoriniais laikais.
Atlikus planuojamo MD trasos vizualinį archeologinį žvalgymą natūroje bei ankstyviausių
(XIX a. vidurio – XX a. pradžios) žemėlapių sutapatinimą su planuojamo MD pagrindine trasos
alternatyva, 4 –iose vietose lokalizuotos kultūros paveldo aspektu jautrios teritorijos (žr. 4.17
pav.).

Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. PAV ataskaita.

Lapas 89

4.17 pav. Kultūros paveldo aspektu jautrių teritorijų lokalizacija.
Dvi kultūros paveldo aspektu jautrios teritorijos lokalizuotos Romaškių kaimo
dirvonuojančiuose laukuose, aukštumose (4.18 pav.). Tai yra 1915 metų apkasų, parodytų 1928
metų žemėlapyje, dalys. Tai saugomų I pasaulinio karo įtvirtinimų (Pirmojo pasaulio karo
gynybinių įtvirtinimų linijos prie Kauno tvirtovės Domeikavoje, saugomų jos dalių unikalūs kodai
35315-35320, 35331-35335, 35416-35419) neišlikusi, labiausiai į šiaurę – šiaurės rytus nutolusi,
dalis. Žemiau išskiriamos apkasų dalys, kuriose reikia atlikti archeologinius tyrimus.
1. Apkasų zona Nr. 1.
Apkasų zonos vietoje (4.18 pav.), 220 m ilgio juostoje, per visą žemės darbų plotą turi būti
atlikti archeologiniai žvalgymai (apkasų zonos teritorijai, kurioje žemės darbai nebus vykdomi,
archeologinių žvalgymų atlikti nereikia). Apkasų zonos teritorijos koordinatės pateiktos 4.13
lentelėje. Archeologiniai žvalgymai turi būti atliekami, prieš tiesiant planuojamą MD, paviršinio
grunto nuėmimo metu, visoje darbų zonoje (numatomas planuojamo MD darbų zonos plotis
laukuose – 24 m).
Archeologinių žvalgymų tikslas - lokalizuoti ir ištirti į planuojamo MD trasą patenkančias
minėtų apkasų dalis.
4.13 lentelė. Apkasų zonos Nr. 1. patenkančios į planuojamo MD trasą koordinatės:
Apkasų zonos kertinio taško Nr.
X
Y
1
495172,266941
6093590,68751
2
495330,423358
6093599,05566
3
495386,823942
6093580,39115
4
495386,541967
6093527,08475
5
495177,402719
6093524,13843
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4.18 pav. Apkasų zonos Nr. 1 ir Nr. 2.
2. Apkasų zona Nr. 2.
Apkasų zonos vietoje (4.18 pav.), 75 m ilgio juostoje, per visą žemės darbų plotą turi būti
atlikti archeologiniai žvalgymai (apkasų zonos teritorijai, kurioje žemės darbai nebus vykdomi,
archeologinių žvalgymų atlikti nereikia). Apkasų zonos teritorijos koordinatės pateiktos 4.14
lentelėje. Archeologiniai žvalgymai turi būti atliekami, prieš tiesiant planuojamą MD, paviršinio
grunto nuėmimo metu.
Archeologinių žvalgymų tikslas - lokalizuoti ir ištirti į planuojamo MD trasą patenkančias
minėtų apkasų dalis.
4.14 lentelė. Apkasų zonos Nr. 2. patenkančios į planuojamo MD trasą koordinatės:
Apkasų zonos kertinio taško Nr.
X
Y
6
495847,950594
6093485,17197
7
495925,883519
6093504,65520
8
495990,827623
6093347,16575
9
495922,636314
6093329,30612
Dar dvi kultūros paveldo aspektu jautrios teritorijos lokalizuotos Ramučių kaime, į rytus
nuo dabar esančio Davalgonių miško, lygiuose dirbamuose laukuose (4.19 pav.). Tai yra 1915
metų apkasai, parodyti 1928 metų žemėlapyje. Tai Kauno tvirtovės išorinių lauko įtvirtinimų
neišlikusi rytinė dalis, naudota 1915 m. kovų už ją metu.
Kadangi natūroje išlikę Kauno tvirtovės objektai saugomi kaip kultūros paveldas, į
dujotiekio trasą pakliūsiančias apkasų vietas reikia lokalizuoti ir ištirti archeologinių žvalgymų
metu.
Apkasų zonos, kuriose reikia atlikti archeologinius žvalgymus:
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3. Apkasų zona Nr. 3.
Apkasų zonos vietoje (4.19 pav.), 150 m ilgio juostoje, per visą žemės darbų plotą turi būti
atlikti archeologiniai žvalgymai (apkasų zonos teritorijai, kurioje žemės darbai nebus vykdomi,
archeologinių žvalgymų atlikti nereikia). Apkasų zonos teritorijos koordinatės pateiktos 4.15
lentelėje. Archeologiniai žvalgymai turi būti atliekami, prieš tiesiant planuojamą MD, paviršinio
grunto nuėmimo metu.
Archeologinių žvalgymų tikslas – lokalizuoti ir ištirti į planuojamo MD trasą patenkančias
minėtų apkasų dalis.
4.15 lentelė. Apkasų zonos Nr. 3. patenkančios į planuojamo MD trasą koordinatės:
Apkasų zonos kertinio taško Nr.
X
Y
10
501597,127412
6088853,03374
11
501740,004441
6088862,77536
12
501829,302584
6088682,55547
13
501686,425555
6088667,94305
4. Apkasų zona Nr. 4.
Apkasų zonos vietoje (4.19 pav.), 200 m ilgio juostoje, per visą žemės darbų plotą turi būti
atlikti archeologiniai žvalgymai (apkasų zonos teritorijai, kurioje žemės darbai nebus vykdomi,
archeologinių žvalgymų atlikti nereikia). Apkasų zonos teritorijos koordinatės pateiktos 4.16
lentelėje. Archeologiniai žvalgymai turi būti atliekami, prieš tiesiant planuojamą MD, paviršinio
grunto nuėmimo metu.
Archeologinių žvalgymų tikslas - lokalizuoti ir ištirti į planuojamo MD trasą patenkančias
minėtų apkasų dalis.
4.16 lentelė. Apkasų zonos Nr.4. patenkančios į planuojamo MD trasą koordinatės:
Apkasų zonos kertinio taško Nr.
X
Y
14
501892,623085
6088671,19025
15
502082,584590
6088786,46604
16
502246,568453
6088713,40392
17
502054,983346
6088598,12813
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4.19 pav. Apkasų zonos Nr. 3 ir Nr.4.
Dar 3- jose vietose užfiksuoti tik galimus kultūros paveldo požymius turintys objektai.
1. Romaškių kaimo laukuose į rytus nuo 1915 m. apkasų užimamos teritorijos
planuojamos dujotiekio trasos teritorijoje (4.20 pav.) dirbamoje žemėje lokalizuojamos
gyvenamosios ir ūkinės paskirties pastatų (sodybos) vieta. Sodyba su pastatais neišlikusi, pagal
amžiaus kriterijų nepakliūva į saugotinų archeologijos vertybių sąrašus (Paveldo tvarkybos
reglamentas PTR 2.13.01:2011. „Archeologinio paveldo tvarkyba“, punktas 10), tad apribojimų
čia nėra.
2. Romaškių kaimo laukuose yra veikiančios kapinės su mūrine koplyčia, čia stovėjusia
mažiausiai nuo XIX a. vidurio (dabar ji perstatyta). Planuojamo dujotiekio trasa numatoma tiesti
maždaug per 100 m į pietus nuo jų (4.20 pav.). Šioje vietoje žymesnis trasos patraukimas į šiaurę
nepageidaujamas, kitokių apribojimų nėra.
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4.20 pav. Kultūros paveldo požymių turinčių objektų vietos 1 ir 2.
3. Smiltinių kaimo ribose, Neries dešiniajame krante šalia planuojamo MD trasos
apsaugos zonos vietos (4.21 pav.) yra nuo XIX a. pabaigos stovėjusios karčiamos vieta. Karčiama
neišlikusi, pati vieta smarkiai eroduota žemės dirbimo, elektros ir dujotiekio linijų tiesimo darbų
metu, o karčiamos vieta pagal amžiaus kriterijų nepakliūna į saugotinų archeologijos vertybių
sąrašus (Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2011. „Archeologinio paveldo tvarkyba“,
punktas 10), tad apribojimų čia nėra.
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4.21 pav. Kultūros paveldo požymių turinčių objektų vieta 3.

Kitose planuojamo MD pagrindinės alternatyvos ir LA1 alternatyvos vietose būsimo
dujotiekio darbų ir apsaugos zonos ribose su kultūros paveldo apsauga susijusių planavimo
ribojimų nėra. LA2 alternatyvos atveju planuojamą MD numatoma tiesti didesnių žemės judinimo
darbų nesuardytais ir neužstatytais laukais Neries dešiniajame krante bei mišku Neries kairiajame
krante. Šiose vietose yra tikimybė aptikti senųjų gyvenviečių liekanas, tad pasirinkus šią
alternatyvą visame Neries slėnyje (išskyrus aukštutinę terasą Neries kairiajame krante) reikėtų
atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus ar net detalius tyrimus (aptiktų gyvenviečių vietose).

Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. PAV ataskaita.

Lapas 95

•

•

•

•

4.9.

Planuojamo MD pagrindinės alternatyvos, dviejų lokalinių vietos alternatyvų trasų vietose bei jų
artimiausioje aplinkoje saugomų, registruotų Kultūros paveldo registre, kultūros paveldo objektų
nėra.
Atlikus planuojamo MD trasos vizualinį archeologinį žvalgymą natūroje bei ankstyviausių
žemėlapių sutapatinimą su planuojamo MD pagrindine trasos alternatyva, 4 –iose vietose
lokalizuotos kultūros paveldo aspektu jautrios teritorijos. Šiose teritorijose prieš tiesiant
planuojamą MD, paviršinio grunto nuėmimo metu, visoje darbų zonoje bus atlikti archeologiniai
žvalgymai. Taip bus išvengta neigiamo poveikio kultūros vertybėms ar galimo jų sunaikinimo.
Lyginant lokalios alternatyvos (LA2) ir su ja susijusios pagrindinės alternatyvos ( P(LA2)) ruožus,
prioritetas teikiamas P(LA2), kadangi LA2 trasos vietose yra tikimybė aptikti senųjų gyvenviečių
liekanas, kurioms planuojamas MD galėtų turėti neigiamą įtaką.
Lyginant lokalios alternatyvos (LA1) ir su ja susijusios pagrindinės alternatyvos ( P(LA1)) ruožus,
nei vienai alternatyvai prioritetas nėra suteikiamas, nes poveikis sąlyginai vienodas abiejų
alternatyvų atveju.

VISUOMENĖS SVEIKATA
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tikslas yra nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą
planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, esant reikalui - pasiūlyti pašalinti arba
sumažinti kenksmingą poveikį visuomenės sveikatai tinkamomis priemonėmis.

4.9.1. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS, GALIMI
VERTINIMO NETIKSLUMAI
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliktas vadovaujantis LR aplinkos ministro
įsakymu 2005-12-23 d. Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos
rengimo nuostatų patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2009-06-01
parengtu „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadovu“.
Vertinant vietovės demografinius bei sveikatos rodiklius buvo naudotasi Lietuvos
statistikos departamento pateiktais statistiniais duomenimis. Remiantis jais buvo atlikta
visuomenės sveikatos būklės analizė.
Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti tuo atveju, jei ūkinės veiklos
organizatorius poveikio visuomenės sveikatai vertintojui pateikė nepilną ar neteisingą informaciją
apie nagrinėjamą ūkinę veiklą bei veiklos lemiamus fizinės aplinkos veiksnius, darančius įtaką
sveikatai.
4.9.2. ARTIMIAUSIA GYVENAMOJI APLINKA IR VISUOMENINĖS PASKIRTIES OBJEKTAI
Specialiosiose sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.
gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, numatyta, kad rengiantis statyti bet kokius statinius, įrenginius
ar kitus objektus 350 m atstumu nuo dujotiekio trasos, projektinius pasiūlymus (jei jie rengiami) ir
projektinę dokumentaciją būtina suderinti su dujotiekius eksploatuojančia įmone. Šiuo metu 350
m atstumu abipus planuojamo MD bei LA1 ir LA2 alternatyvų gyvenamųjų namų ir negyvenamųjų
pastatų skaičius yra 343 vnt.
Planuojamo MD trasa įvertinama priskiriant ją vienai ar kitai vietovės klasei. Esamo MD
vietovė yra priskirta 1 klasei, planuojamo MD - priskiriama 3 klasei. Planuojamas MD nesukuria
papildomų apribojimų dėl pastatų skaičiaus vietovės klasės vienete, tačiau lieka galioti
esamo MD 1 klasės vietovės reikalavimai (plačiau žr. skyrius Nr. 1.8.1). Todėl nagrinėjama
teritorija apima 200 m abipus planuojamo MD pagrindinės alternatyvos bei lokalinių LA1 ir LA2
alternatyvų.
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Gyvenamųjų namų bei negyvenamųjų pastatų skaičius nagrinėjamoje teritorijoje yra 93
vnt. Atstumai nuo planuojamo MD trasos iki artimiausių gyvenamųjų namų ar įregistruotų pastatų
visoms planuojamo MD trasos alternatyvoms pateikti lentelėje žemiau ir Priede Nr. 2.
4.17 lentelė. Artimiausia nagrinėjama gyvenamoji aplinka ir pastatai
Eil. Nr.

Artimiausia nagrinėjama
aplinka

Atstumas, m

Alternatyva

Brėžinio Nr. ( žr.
priedą Nr.2 )

001

Negyvenamasis pastatas

97

Pagrindinė

1

002

Negyvenamasis pastatas

170

Pagrindinė

1

003

Gyvenamas pastatas

130

Pagrindinė

1

004

Negyvenamasis pastatas

147

Pagrindinė

1

005

Negyvenamasis pastatas

132

Pagrindinė

1

006

Gyvenamas pastatas

83

Pagrindinė

1

007

Negyvenamasis pastatas

112

Pagrindinė

1

008

Negyvenamasis pastatas

197

Pagrindinė

1

009

Negyvenamasis pastatas

192

Pagrindinė

2

010

Gyvenamasis namas

154

Pagrindinė

2

011

Negyvenamasis namas

165

Pagrindinė

2

012

Negyvenamasis pastatas

184

Pagrindinė

2

013

Gyvenamasis namas

165

Pagrindinė

2

014

Negyvenamasis pastatas

189

Pagrindinė

2

015

Gyvenamasis namas

197

Pagrindinė

2

016

Gyvenamasis namas

187

Pagrindinė

2

017

Gyvenamasis namas

167

Pagrindinė

2

018

Gyvenamasis namas

197

Pagrindinė

2

019

Gyvenamasis namas

177

Pagrindinė

2

020

Gyvenamasis namas

98

Pagrindinė

2

021

Negyvenamasis pastatas

187

LA2

3

022

Gyvenamasis namas

184

LA2

3

023

Gyvenamasis namas

198

LA2

3

024

Negyvenamasis pastatas

197

LA2

3

025

Gyvenamasis namas

105

LA2

3

026

Gyvenamasis namas

62

LA2

3

027

Negyvenamasis pastatas

44

LA2

3
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028

Gyvenamasis namas

55

LA2

3

029

Gyvenamasis namas

92

LA2

3

030

Gyvenamas namas

67

LA2

3

031

Negyvenamasis pastatas

99

LA2

3

032

Gyvenamas namas

176

LA2

3

033

Gyvenamas namas

132

LA2

3

033

Gyvenamas namas

177

LA2

3

034

Gyvenamas namas

102

LA2

3

035

Gyvenamas namas

122

LA2

4

036

Gyvenamas namas

140

LA2

4

037

Gyvenamasis namas

122

LA2

4

038

Negyvenamasis pastatas

144

LA2

4

039

Gyvenamasis namas

87

LA2

4

040

Gyvenamasis namas

188

LA2

4

041

Gyvenamasis namas

152

LA2

4

042

Gyvenamasis namas

41

LA2

4

043

Gyvenamasis namas

57

LA2

4

044

Negyvenamasis pastatas

69

LA2

4

045

Gyvenamasis namas

145

LA2

4

046

Gyvenamasis namas

137

LA2

4

047

Gyvenamasis namas

174

Pagrindinė

4

048

Negyvenamasis pastatas

172

Pagrindinė

5

049

Negyvenamasis pastatas

173

Pagrindinė

5

050

Negyvenamasis pastatas

167

Pagrindinė

5

051

Gyvenamasis namas

192

Pagrindinė

5

052

Gyvenamasis namas

158

Pagrindinė

5

053

Gyvenamasis namas

142

Pagrindinė

5

054

Negyvenamasis pastatas

58

Pagrindinė

5

055

Gyvenamasis namas

65

Pagrindinė

5

056

Negyvenamasis pastatas

104

Pagrindinė

5

057

Gyvenamasis namas

162

Pagrindinė

5

058

Negyvenamasis pastatas

157

Pagrindinė

5

Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. PAV ataskaita.

Lapas 98

059

Negyvenamasis pastatas

93

Pagrindinė

5

060

Gyvenamasis namas

110

Pagrindinė

5

061

Gyvenamasis namas

129

Pagrindinė

5

062

Gyvenamasis namas

147

Pagrindinė

5

063

Gyvenamasis namas

187

Pagrindinė

5

064

Gyvenamasis namas

189

Pagrindinė

5

065

Gyvenamasis namas

178

Pagrindinė

5

066

Gyvenamasis namas

151

Pagrindinė

5

067

Negyvenamasis pastatas

137

Pagrindinė

5

068

Gyvenamasis namas

137

Pagrindinė

5

069

Negyvenamasis pastatas

131

Pagrindinė

5

070

Gyvenamasis namas

133

Pagrindinė

5

071

Gyvenamasis namas

99

Pagrindinė

5

072

Negyvenamasis pastatas

70

Pagrindinė

5

073

Gyvenamasis namas

82

Pagrindinė

5

074

Negyvenamasis pastatas

66

Pagrindinė

5

075

Gyvenamasis namas

98

Pagrindinė

5

076

Gyvenamasis namas

119

Pagrindinė

5

077

Gyvenamasis namas

137

Pagrindinė

5

078

Gyvenamasis namas

152

Pagrindinė

5

079

Negyvenamasis pastatas

184

Pagrindinė

5

080

Gyvenamasis namas

186

Pagrindinė

5

081

Gyvenamasis namas

173

Pagrindinė

6

082

Gyvenamasis namas

195

Pagrindinė

6

083

Gyvenamasis namas

190

Pagrindinė

6

084

Gyvenamasis namas

180

Pagrindinė

6

085

Gyvenamasis namas

156

Pagrindinė

7

086

Gyvenamasis namas

197

Pagrindinė

7

087

Gyvenamasis namas

168

Pagrindinė

7

088

Laikinas statinys

53

Pagrindinė

7

089

Gyvenamasis namas

131

Pagrindinė

7

090

Gyvenamasis namas

149

Pagrindinė

7
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091

Gyvenamasis namas

188

Pagrindinė

7

092

Gyvenamasis namas

163

Pagrindinė

7

093

Negyvenamasis pastatas

159

Pagrindinė

7

Nuo planuojamo MD LA2 artimiausi pastatai išsidėstę pietų kryptimi 41 metro atstumu
(gyvenamasis namas Nr.042) ir 44 metrų atstumu (negyvenamas pastatas Nr.027). Nuo
planuojamo MD pagrindinės alternatyvos artimiausi pastatai išsidėstę 53 metrų atstumu (Nr. 088
– laikinas statinys), 58 metrų atstumu ( negyvenamas pastatas Nr. 054) ir gyvenamas pastatas
(Nr. 055 – 65 metrai).
4.18 lentelė. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai
Nr.

Visuomeninės paskirties objektas

Atstumas,
m

Atkarpa

1

UAB Vertinimo ir projektavimo kolegija

1 590

Pagrindinė

2

UAB Vita liumina slaugos namai

1 240

Pagrindinė

3

Kauno r. Domeikavos gimnazija

1 010

Pagrindinė

4

Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla

2 200

Pagrindinė

5

Kauno r. Lapių darželis

2 521

Pagrindinė

6

Kauno r. Karmėlavos Balio
gimnazija, Ramučių skyrius

Buračo 1 530

Pagrindinė

Žiūrėti
žemėlapį

Priedas
Nr.2

Artimiausias visuomeninės paskirties objektas yra Kauno r. Domeikavos gimnazija,
nutolusi 1,01 km atstumu į pietus nuo planuojamos pagrindinės MD trasos alternatyvos.
Įrengimo taisyklių IV skyriuje „Magistralinio dujotiekio vamzdyno trasa“ nurodoma, kad
atstumas nuo magistralinio dujotiekio vamzdžio ašies iki pastatų, kuriuose nuolat būna žmonių,
turi būti pakankamas, kad apsaugotų jų sveikatą ir gyvybę nuo įrenginių skleidžiamo triukšmo,
vibracijos, oro taršos, nemalonių kvapų, taip pat įvykus magistralinio dujotiekio avarijai, sutrikimui
ar esant kitiems įvykiams.
Nagrinėjamoje teritorijoje mažiausias leistinas normatyvinis atstumas nuo esamo MD
vamzdžio (DN 700) ašies iki pastatų, kuriuose nuolat būna žmonės, yra 42 m.
Nuo planuojamo MD vamzdžio (DN 500) ašies iki pastatų, kuriuose nuolat bus žmonės,
įvertinus vamzdžio sienelės storį, nustatytas mažiausias atstumas – 25 m.
Specialiųjų sąlygų VII skyriuje „Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių
apsaugos zonos“ yra nustatyti magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonų
dydžiai (magistraliniam dujotiekiui – išilgai vamzdynų trasos – žemės juosta, kurios plotis – po 25
metrus abipus vamzdyno ašies).
Į planuojamo MD pagrindinės trasos ir LA1 ir LA2 alternatyvų apsaugos zoną nepatenka
nei vienas gyvenamasis namas ar visuomeninės paskirties objektas.
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4.9.3. VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ

Planuojamas MD (dujotiekio ilgis – apie 11,5 km; dujotiekio skersmuo – 500 mm;
projektinis slėgis – 5,4 MPa) kerta Kauno rajono savivaldybę, bei 2 seniūnijas: Karmėlavos ir
Domeikavos.
Analizuojant visuomenės sveikatos būklę nagrinėjami Kauno rajono visuomenės
sveikatos būklės aktualūs rodikliai, kurie palyginami su Lietuvos Respublikos atitinkamais
rodikliais.
Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, informatyviausiai tam tikros teritorijos
visuomenės sveikatos būklę atspindi demografiniai, gimstamumo, mirtingumo rodikliai,
numatoma gyvenimo trukmė, gyventojų sergamumo bei ligotumo rodikliai, nedarbingumo,
invalidumo rodikliai.
Siekiant apibūdinti visuomenės sveikatos būklę pasirinkti šie visuomenės sveikatos
rodikliai:
•

Demografiniai rodikliai:



gyventojų skaičius;



gimstamumo rodiklis;



mirtingumo rodiklis;



natūralaus gyventojų prieaugio rodiklis;

•

Gyventojų sergamumo rodikliai:



bendrasis sergamumas;



bendrojo sergamumo struktūra;

•

Specialieji mirtingumo rodikliai:



mirties priežasčių struktūra;



mirtingumas dėl tam tikrų ligų (priežasčių) 100 000 – čių gyventojų.
Regiono gyventojų demografiniai rodikliai

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2014 m. pradžioje Kauno r. sav. gyveno
87 138 asmenys, gyventojų tankis – 58,2 km2. 2013 m. Kauno r. bendrasis gimstamumo rodiklis
buvo 10.75/1000 gyv., gimė 933 asmenys, bendrasis mirtingumo rodiklis – 10.83/1000 gyv., mirė
940 asmenų. Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos duomenimis vyrai 2013 m. Kauno
r. sudarė 47.77 proc. populiacijos, moterys atitinkamai – 52.23 proc. 0–17 m. amžiaus gyventojų
dalis buvo 20.42 proc., 18–44 m. – 37.7 proc., 45–64 m. – 26.46 proc., 65 m. ir vyresnių – 15.45
proc. Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas – 0/1000 gyvų gimusių.
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Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos duomenimis 2013 m. Kauno r.
daugiausia žmonių mirė dėl kraujotakos sistemos ligų, antroje vietoje buvo piktybiniai navikai,
trečioje – išorinės mirties priežastys. Mirties priežasčių struktūra Kauno r. 2013 m. pateikta 4.22
paveiksle.

4.22 pav. Mirties priežasčių struktūra Kauno r. 2013 m.
Gyventojų sergamumo rodiklių analizė
Triukšmas turi įtakos sergamumui kraujotakos, virškinimo sistemos, nervų sistemos
ligomis. Vibracija turi įtakos gyventojų sergamumui kraujotakos, nervų sistemos bei kaulų ir
raumenų sistemos ligomis. Oro tarša turi įtakos gyventojų sergamumui kvėpavimo organų (astma,
obstrukcinės plaučių ligos ir kt.) ir kraujotakos sistemos ligomis. Sergamumas pagrindinėmis
ligomis Kauno r. 2013 m. pateiktas Lentelėje 4.19 (Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės
sistemos duomenys).
4.19 lentelė. Sergamumas ligomis Kauno r. 2013 m.
Rodiklis

Reikšmė

Sergamumas nervų sistemos ligomis (G00-G99) 100000 gyv.

5452.96

Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 100000 gyv.

5281.26

Sergamumas kraujotakos sist. ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 998.98
gyv.
Sergamumas kraujotakos sist. ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus 12187.5
grupėje 100000 gyv.
Sergamumas hipertenzinėmis ligomis (I10-I15) 100000 gyv.
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Rodiklis

Reikšmė

Sergamumas hipertenzinėmis ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 141.1
gyv.
Sergamumas hipertenzinėmis ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus 3582.36
grupėje 100000 gyv.
Sergamumas miokardo infarktu (I21-I22) 100000 gyv.

111.78

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 100000 gyv.

30007.4

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 62055.5
100000 gyv.
Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus 16008.7
grupėje 100000 gyv.
Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis (J40-J47) 781.3
100000 gyv.
Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 0-17 m. amžiaus 824.02
grupėje 100000 gyv.
Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis vyresnių nei 65 1582.21
m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
Sergamumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis (J40-J44) 100000 482.84
gyv.
Sergamumas astma (J45-J46) 100000 gyv.

306.53

Sergamumas astma 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.

784.51

Sergamumas astma vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.

343.31

Sergamumas virškinimo sistemos ligomis (K09-K93) 100000 gyv.

6110.96

Sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis 7387.77
(M00-M99) 100000 gyv.
Terminių ir cheminių nudegimų (T20-T32) skaičius 100000 gyv.

201.66

Apsinuodijimų (T36-T65) skaičius 100000 gyv.

110.63

Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų sk. 1-am apdraustajam

6.37

Dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. 5.68
darbingumo lygis, skaičius 1000 darbingo amžiaus gyventojų
Vaikų (0-17 m.), kuriems pirmą kartą nustatytas invalidumas, skaičius 3.27
1000 vaikų
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Duomenų palyginimas su visos populiacijos duomenimis
Kauno r. mirties priežasčių struktūra panaši kaip ir visos Lietuvos. Pirmoje vietoje pagal
mirties priežastis yra kraujotakos sistemos ligos, antroje – piktybiniai navikai, o trečioje – išorinės
mirties priežastys. Taip pat panašus sergamumas kraujotakos sistemos ligomis, apmokėtų laikino
nedarbingumo dienų skaičius 1-am apdraustajam, vaikų (0-17 m.), kuriems pirmą kartą nustatytas
invalidumas, skaičius.
Gimstamumas Kauno r. yra didesnis nei Lietuvoje.

4.23 pav. Gimstamumas 1000 gyv.
Mirtingumas ir vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas Kauno r. yra mažesnis nei Lietuvoje.

4.24 pav. Mirtingumas 1000 gyv.
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4.25 pav. Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas 1000 gyvų gimusių
Sergamumas nervų sistemos ligomis Kauno r. yra mažesnis nei Lietuvoje.

4.26 pav. Sergamumas nervų sistemos ligomis (G00-G99) 100000 gyv.
Nors bendras sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Kauno r. yra panašus kaip
Lietuvoje, tačiau 0–17metų amžiaus grupėje sergamumas yra mažesnis, o vyresnių nei 65 metų
amžiaus grupėje didesnis nei Lietuvoje.
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4.27 pav. Sergamumas kraujotakos sist. ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.

4.28 pav. Sergamumas kraujotakos sist. ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje
100000 gyv.
Sergamumas hipertenzinėmis ligomis Kauno r. yra didesnis nei Lietuvoje.
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4.29 pav. Sergamumas hipertenzinėmis ligomis (I10-I15) 100000 gyv.
Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis Kaune r. yra didesnis nei Lietuvoje nors 0-17
metų amžiaus grupėje šiek tiek mažesnis.

4.30 pav. Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 100000 gyv.

Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. PAV ataskaita.

Lapas 107

4.31 pav. Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
Sergamumas apatinių kvėpavimo takų, lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis, astma,
virškinimo ir jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemų ligomis Kauno r. yra mažesnis nei
Lietuvoje.

4.32 pav. Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis (J40-J47) 100000 gyv.

Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. PAV ataskaita.

Lapas 108

4.33 pav. Sergamumas lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis (J40-J44) 100000 gyv.

4.34 pav. Sergamumas astma (J45-J46) 100000 gyv.
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4.35 pav. Sergamumas virškinimo sistemos ligomis (K09-K93) 100000 gyv

4.36 pav. Sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis (M00M99) 100000 gyv.
Taip pat Kauno r. nei Lietuvoje yra mažiau terminių ir cheminių nudegimų bei
apsinuodijimų.
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4.37 pav. Terminių ir cheminių nudegimų (T20-T32) skaičius 100000 gyv.

4.38 pav. Apsinuodijimų (T36-T65) skaičius 100000 gyv.

Dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis,
skaičius Kauno r. yra mažesnis nei Lietuvoje.
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4.39 pav. Dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc.
darbingumo lygis, skaičius 1000 darbingo amžiaus gyventojų
Asmenų, sergančių virškinimo sistemos ligomis be dantų ligų, skaičius bei rodiklis
paskutinio dešimtmečio laikotarpiu Lietuvoje ir Kauno rajono savivaldybėje augo. Keletą metų
asmenų, sergančių virškinimo sistemos ligomis be dantų ligų Kauno rajono savivaldybėje buvo
didesnis už Lietuvos atitinkamą sergamumo rodiklį.
Kauno visuomenės sveikatos centras 2014 m. rugsėjo 12 d. raštu Nr. 2-3523 -6(8.8) „Dėl
magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos poveikio aplinkai
vertinimo programos“ pritarė planuojamo MD statybos poveikio aplinkai vertinimo programai.
Numatoma, kad planuojamas MD Kauno rajono savivaldybėje praeis šiomis vietovėmis:
Karmėlavos seniūnijoje šalia Ramučių, Biruliškių, Vaistariškių, Narėpų kaimų ir Domeikavos
seniūnijoje šalia Smiltynų, Radikių, Romaškių kaimų.
Įvertinus visą surinktą informaciją apie gyventojų sergamumo registravimo sistemas bei
oficialių sergamumo rodiklių prieinamumą visuomenės sveikatos analizei buvo panaudoti
demografiniai ir sergamumo rodikliai, paimti iš Lietuvos statistikos departamento, Higienos
instituto tinklalapyje (www.hi.lt ) pateiktų Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos.
Nagrinėti smulkesnių teritorinių vienetų gyventojų sergamumo rodiklius nėra aktualu todėl,
kad planuojamo MD trasa praeis per labai retai apgyvendintas vietoves.
4.9.4. SVEIKATAI ĮTAKĄ DARANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ
Siekiant išanalizuoti tik tiriamai ūkinei veiklai, t. y. planuojamo MD trasos statybos ir
eksploatavimo veiklai, reikšmingus poveikio visuomenės sveikatai aspektu visuomenės sveikatos
rodiklius, nustatome ūkinės veiklos įtakojamus aplinkos komponentus, sveikatai įtaką darančius
veiksnius bei šių veiksnių specifinį poveikį sveikatai.
Svarbiausi veiklos lemiami sveikatai įtaką darantys veiksniai, jų poveikiai nagrinėjami šiais
aspektais:
Triukšmas;
Vibracija;
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. PAV ataskaita.

Lapas 112

Aplinkos oro tarša.
Papildomai nagrinėjami veiksniai, galintys turėti poveikį visuomenės sveikatai:
Profesiniai veiksniai;
Psichoemocinis poveikis.

4.9.4.1.

TRIUKŠMAS

Triukšmas planuojamo MD statybos metu
Galimas laikinas triukšmo padidėjimas statybos darbų metu dėl statybos technikos,
autotransporto, gręžimo ir žemės darbų.
Statybos metu numatoma naudoti šią statybų techniką: vamzdžių klotuvai 35 t keliamos
galios, ekskavatorius 1,25 m3 talpos, buldozeris 160 AJ, kranas 1,7-17,2 keliamos galios,
autosavivartis, autovilkikas 10 t keliamos galios (vamzdžių ir įrangos transportavimui), dyzelinis
siurblys vandens atsiurbimui iš tranšėjos 13 AJ, padidinto pravažumo automobiliai. Elektriniams
įrankiams elektros energija bus tiekiama iš mobilių stočių su vidaus degimo varikliais. Suvirinimo
darbams bus naudojami agregatai su vidaus degimo varikliu. Pažymėtina, kad statybų metu bus
naudojami tik techniškai tvarkingi mechanizmai, kurie atitiks STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis
naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus.
Statybos metu kylantis triukšmas tam tikru periodu tiesiamo dujotiekio atkarpoje bus
trumpalaikis, epizodinis. Darbai bus vykdomi tik dienos metu.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija numatoma, kad triukšmo poveikis aplinkai ir
visuomenės sveikatai bus nereikšmingas.
Pažymėtina, kad Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.
V-604 (Žin., 2011, Nr. 75-3638), nustato stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo
ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje, ir
taikoma vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai.
Triukšmas planuojamo MD eksploatacijos metu
Planuojamo MD eksploatacijos metu galimi triukšmo šaltiniai – tai transportas,
naudojamas dujotiekio trasos (ir jo priklausinių) apžiūrai periodiškai apie 2 kartus per metus.
Transportas nesukels didesnio triukšmo negu įprastinis transportas, tuo labiau, kad jis
nebus pastovus.
Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad
naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai,
nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Todėl planuojamo MD statybos projekto rengimo metu turės
būti įvertintas statybos mechanizmų keliamo triukšmo, atitikimas visuomenės sveikatos teisės
aktų reikalavimams bei, nustačius triukšmo lygio viršijimus, projekte turės būti numatytos laikinos
triukšmo mažinimo priemonės, kad statybos darbų keliamas triukšmas artimiausioje
gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų teritorijose neviršytų Lietuvos higienos normoje
HN 33:2011 nustatytų reikalavimų.
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4.9.4.2.

VIBRACIJA PLANUOJAMO MD STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS METU

Lietuvos higienos normos HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi
leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ ir
HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo
reikalavimai darbo vietose“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 (Žin., 2003, Nr. 45-1490; 2005, Nr. 89-3349), nustato
visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos klasifikaciją, normuojamus parametrus ir jų didžiausius
leidžiamus dydžius bei matavimo reikalavimus gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose
pastatuose.
Planuojamo MD statybos metu vibracija vertinama kaip profesinis rizikos veiksnys, kuris
turės būti įvertintas atliekant darbuotojų profesinės rizikos vertinimą pagal Profesinės rizikos
bendruosius vertinimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.
A1-457/V-921 (Žin., 2012, Nr. 126-6350).
Vibracija kaip aplinkos taršos veiksnys nevertinamas, nes Lietuvoje nėra reglamentuojami
vibracijos dydžiai negyvenamoje aplinkoje (statybos darbai bus atliekami negyvenamoje
aplinkoje.).
4.9.4.3.

APLINKOS ORO TARŠA

Planuojama ūkinė veikla eksploatacijos metu poveikio aplinkos orui neturės. Poveikis
aplinkos orui bus daromas statybų metu, naudojant mobilią suvirinimo įrangą bei dirbant
mechanizmams ir priežiūros darbų metu, išsiskiriant teršalams iš mobilių taršos šaltinių
(transporto priemonių ir kitų mechanizmų su vidaus degimo varikliais) ir kelio dulkėms. Poveikis
bus trumpalaikis ir lokalus, galimas tik statybų metu, todėl reikšmingo poveikio žmonių sveikatai
nenumatoma.
4.9.4.4.

PROFESINĖ RIZIKA

Numatoma, kad planuojamo MD statybos darbus atliks 2 - 3 kompleksinės brigados po
14 - 20 darbininkų.
Dujotiekio eksploatacijos metu pastovių darbo vietų nebus sukuriama.
Magistralinį dujotiekį eksploatuojanti organizacija du kartus per metus atliks magistralinio
dujotiekio ir jo priklausinių apžiūrą (vadovaujantis LR Energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d.
įsakymu Nr.1-128 „Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“).
Pradėjus vykdyti ūkinę veiklą taikomos priemonės darbuotojų sveikatos ir darbo aplinkos
veiksnių apsaugai:
-

Darbuotojų sveikatos tikrinimas, nurodant kiekvieno darbuotojo profesiją ir jį veikiančius
kenksmingus veiksnius;

-

Darbuotojų instruktavimas saugos darbe klausimais;

-

Darbuotojų profesinės rizikos įvertinimas pagal Profesinės rizikos bendruosius vertinimo
nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
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Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-921 (Žin.,
2012, Nr. 126-6350).
Profesinės rizikos veiksniai šiuo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimu nevertinami. Šį vertinimą organizuoja darbdavys, pradedant ūkinę veiklą,
vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais.
4.9.4.5.

-

-

PSICHOEMOCINIS POVEIKIS

Planuojamo MD statyba ir eksploatavimas susijęs sugalimu neigiamu psichoemociniu
poveikiu žmonėms dėl:
Jų privačios nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose, per kuriuos ar greta kurių bus
statomas planuojamas MD, nustatomų magistralinio dujotiekio apsaugos zonų - specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų, kurios reglamentuoja tam tikrus veiklos, statybų apribojimus
žemės sklypuose. Apribojimai magistralinių dujotiekių apsaugos zonų teritorijoje reglamentuoti
Specialiųjų sąlygų, VII skyriuje ir Apsaugos taisyklių, V skyriuje.
Servitutų nustatymo jų privačios nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose, per kuriuos bus
tiesiamas magistralinis dujotiekis.
Didžioji dauguma sklypų, per kuriuos numatyta planuojama MD trasa yra žemės ūkio paskirties,
tačiau patenka ir kitos paskirties/gyvenamosios teritorijos, mišrios (komercija ir pramonė),
inžinerinės infrastruktūros teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, miškų ūkio žemės
sklypai.
Poveikis materialiniam turtui ir galima kompensavimo tvarka sklypų savininkams už
patirtus nuostolius pateikta ataskaitos 4.10 skyriuje.

4.9.5. NEIGIAMO POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI SUMAŽINIMO PRIEMONĖS
Triukšmo sumažinimo priemonės - tai mažiau triukšmingo transporto naudojimas statybos
darbų metu, optimalus darbu organizavimas laiko atžvilgiu ir tinkamas transporto judėjimo
maršrutų organizavimas bei kontroliavimas.
Planuojamo MD statybos metu turės būti naudojama technika, kuri yra numatyta PAV
ataskaitos rengimo metu. Statybos darbo projekto rengimo metu, jei bus numatyta pakeisti
statybos techniką, turės būti įvertintas statybos mechanizmų keliamo triukšmo atitikimas
visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimams bei, nustačius triukšmo lygio viršijimą, projekte
turės būti numatytos laikinos triukšmo mažinimo priemonės, kad statybos darbų keliamas
triukšmas artimiausioje gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų teritorijose neviršytų
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatytų reikalavimų.
Siekiant mažinti neigiamą psichoemocinį poveikį reikia laiku, teisės aktų nustatyta tvarka
informuoti suinteresuotus asmenis (vietovių, per kurias planuojama tiesti magistralinį dujotiekį,
gyventojus, žemės sklypų savininkus) apie vykdomą planuojamo MD teritorijų planavimo
dokumentų rengimą, projektavimą, galimą poveikį aplinkos komponentams statybos bei
eksploatavimo metu, taikomas poveikio aplinkai mažinimo priemones, specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų bei servitutų nustatymą, numatomas kompensavimo priemones. Reikia vykdyti
konstruktyvų dialogą su suinteresuotais asmenimis.
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4.9.6. SANITARINĖ APSAUGOS ZONA

Sanitarinės apsaugos zonos (toliau - SAZ) nustatomos Specialiosiose sąlygose bei
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586
patvirtintose Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėse (toliau – SAZ
taisyklės) (Žin., 2004, Nr.134-4878; 2009, Nr.152-6849, 2011, Nr.46-2201) nurodytais atvejais.
Specialiųjų sąlygų VII skyriuje „Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių
apsaugos zonos“ yra reglamentuojami magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių
apsaugos zonų dydžiai, tačiau SAZ, vadovaujantis šiuo teisės aktu bei SAZ taisyklėmis, dujų
tiekimo įrenginiams nenustatomos.
Planuojamo MD statybos metu kylantys veiksniai (oro tarša, triukšmas, vibracija) bus
trumpalaikiai, epizodiniai, darbai bus vykdomi tik dienos metu. Statybos darbų keliamo triukšmo
lygiai turi atitikti Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, LR Triukšmo
valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 punktą ir STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ įsakymo
nuostatas.
Planuojamo MD eksploatacijos metu nei vienas nagrinėtas taršos veiksnys – oro tarša,
triukšmas, vibracija greta esančiose gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektų teritorijose
neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės norminiais aktais nustatytų didžiausių leidžiamų
gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje ribinių dydžių.
Į planuojamo MD pagrindinės trasos bei lokalių alternatyvų apsaugos zonas nepatenka
nei vienas gyvenamasis namas.
Sanitarinės apsaugos zonos ribų planuojamam MD nustatyti nereikia.

4.10. SOCIALINĖ – EKONOMINĖ APLINKA
4.10.1. ESAMA SITUACIJA
Gyventojų skaičius. Gyventojų skaičius Kauno rajono savivaldybėje didėja palyginus su
Lietuvos gyventojų skaičiaus augimu (4.20 lentelė). Per pastaruosius ketverius metus gyventojų
skaičius Kauno rajono savivaldybėje padidėjo 1216 gyventojais, tuo tarpu Lietuvoje gyventojų
skaičius per pastaruosius ketverius metus sumažėjo 109 116 gyventojais. Šių rodiklių kitimui įtaką
daro didėjantis emigracijos skaičius bei mirtingumas.
4.20 lentelė. Gyventojų skaičius.
Gyventojų skaičius
2011

2012

2013

2014

Kauno r. sav.

85 922

86 109

86 419

87 138

Lietuvos Respublika

3 052 588

3 003 641

2 971 905

2 943 472

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Nagrinėjamai savivaldybei, kaip ir kitiems šalies teritoriniams vienetams, būdinga didelė
gyventojų migracija (4.21 lentelė). Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2011-2013
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metais vidaus ir tarptautinė migracija Kauno rajono savivaldybėje buvo teigiama. Tai reiškia, kad
išvykstančių žmonių skaičius buvo mažesnis nei atvykstančiųjų. Kauno rajono savivaldybėje
atvykusiųjų buvo daugiau negu išvykusiųjų, tuo tarpu Lietuvoje išvykstančiųjų buvo kur kas
daugiau nei atvykstančiųjų.
4.21 lentelė. Vidaus ir tarptautinė migracija 2011-2013 metais.
Atvykusiųjų skaičius Išvykusiųjų skaičius Neto migracija

Kauno r. sav.

Lietuvos
Respublika

2013

3 881

3 155

729

2012

3 645

3 329

316

2011

3 328

3 118

210

2013

79 254

96 061

-16 807

2012

79 896

101 153

-21 257

2011

67 884

106 062

-380178

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Gyventojų užimtumas ir nedarbas. Užimtieji gyventojai – 15 metų ir vyresni asmenys,
dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar natūra arba turintys pajamų
ar pelno. 2011-2013 metais Kauno rajono savivaldybėje vidutinis užimtų gyventojų skaičius
didėjo. Kauno rajono savivaldybėje šis skaičius padidėjo 17,6 tūkstančių.
4.22 lentelė. Užimtieji gyventojai.
Užimtieji, tūkst.
2011

2012

2013

Kauno r. sav.

250,7

258,3

268,3

Lietuvos Respublika

1 253,6

1 257,7

1 292,8

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Nedarbas Kauno apskrityje, per kurio teritoriją numatoma tiesti planuojamą MD, 20112013 metais mažėjo (4.23 lentelė). Kauno apskrityje bedarbių skaičius sumažėjo 8,5 tūkst.
4.23 lentelė. Bedarbių skaičius
Bedarbiai, tūkst.
2011

2012

2013

Kauno apskritis

38,4

31,1

29,9

Lietuvos Respublika

228,8

196,8

172,5

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Darbo užmokestis. 2011-2013 metais Kauno rajono savivaldybėje vidutinis mėnesinis
darbo bruto užmokestis didėjo (4.24 lentelė).
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4.24 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo bruto užmokestis, Lt (1 EUR = 3.4528 Lt)
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt
2011

2012

2013

Kauno r. sav.

1 749

1 870

1 979

Lietuvos Respublika

2 046

2 124

2 232

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Ekonominiai rodikliai. Ekonominės politikos tikslas – efektyvus vietinio ūkio vystymas,
biudžetinių ir nebiudžetinių pajamų, būtinų sprendžiant daugybę įvairių ekonominių, ekologinių ir
kitų uždavinių, susijusių su vietos gyventojų gyvenimo kokybe, didinimas. Analizuojant Europos
Sąjungos šalių patirtį, regionų plėtros srityse pastebima akivaizdi vietinės valdžios įtaka
ekonominiam regiono augimui. Regionuose, kuriuose vietinė valdžia kuria patrauklią gamybinę
aplinką, galima pastebėti ekonomikos augimą. Ir atvirkščiai: pasyvumas ar neteisinga ekonominė
politika, per daug dėmesio skiriant socialinių veiksnių formavimui, sąlygoja dinamikos
sumažėjimą, mažą aktyvumą ir gyventojų gyvenimo kokybės pablogėjimą. Vertinant rajonų ūkio
plėtros perspektyvas, reikia pabrėžti, kad tai esminė rajonų bendruomenės raidos sudedamoji
dalis, nes būtent ūkio plėtra pritraukia į rajonus finansinius išteklius ir sudaro prielaidas
savivaldybės biudžeto pajamoms, kurios suteikia galimybę vystytis kitoms bendruomenės raidos
sritims. Geras sąlygas ūkio plėtrai Kauno rajone, rodo augantys veikiančių ūkio subjektų skaičiai
(4.25 lentelė).
Kauno rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, veikiančių ūkio subjektų skaičius per 2012-2014
padidėjo.
4.25 lentelė. Veikiantys ūkio subjektai Kauno rajono savivaldybėje.
Veikiantys ūkio subjektai, vnt.
2012

2013

2014

Kauno r. sav.

1 848

1 995

2 184

Lietuvos Respublika

83 624

86 929

90 790

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) vertinamos kaip vienas iš ūkio plėtros veiksnių,
laikomos svarbia produktyvumą, o kartu ir ekonominį augimą skatinančia sąlyga. TUI pritraukimas
– svarbus veiksnys, siekiant užtikrinti ilgalaikį ekonomikos augimą, sukurti didesnę pridėtinę vertę,
greičiau diegti technologines naujoves pramonėje ir kitose verslo srityse. Tiriant tiesiogines
užsienio investicijas buvo pasinaudota statistikos departamento publikuotais duomenimis, pagal
kuriuos tiesiogine užsienio investicija laikoma tokia investicija, kurios pagrindu susiformuoja
ilgalaikiai santykiai ir interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir tiesioginio investavimo
įmonės. Tiesioginės užsienio investicijos 2011-2013 metais Kauno rajono savivaldybėje mažėjo
(žr. lentelę žemiau).
4.26 lentelė. Tiesioginės
savivaldybėje.

užsienio

investicijos

metų pabaigoje Kauno

rajono

Tiesioginės užsienio investicijos metų pabaigoje, mln. Lt (1 EUR = 3.4528 Lt)

Kauno r. sav.

2011

2012

2013

4 616,76

5 160,70

4 452,34

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Materialinės investicijos – tai laikotarpio išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui, kuris
bus naudojamas daugiau nei vienerius metus, įsigyti, sukurti ir esamam ilgalaikiam materialiajam
turtui atnaujinti (rekonstravimas, remontas) iš visų finansavimo šaltinių. Tai viena iš ilgalaikio
ekonomikos augimo prielaidų. Pateikta informacija apima visas investicijų rūšis pagal investuotojo
statusą: valstybės investicijas, Lietuvos Respublikos ir užsienio privačios nuosavybės teisės
subjektų investicijas; užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų investicijas. Ilgalaikis
materialusis turtas, įsigytas finansinės išperkamosios nuomos būdu, neįtraukiamas į materialiųjų
investicijų apimtį. Kaip pateikta lentelėje žemiau (4.27 lentelė), nagrinėjamame rajone
materialiosios investicijos, nuo 2010 iki 2012 metų pateikiamos lentelėje žemiau.
4.27 lentelė. Materialines investicijos Kauno rajono savivaldybės administracijoje
Materialinės investicijos, tūkst. Lt (1 EUR = 3.4528 Lt)
2010
Kauno r. sav.
Lietuvos
Respublika

2011

249454,4

176344,9

14 341822,9

17 502163,8

2012
241564,8
18 319013,4

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

4.10.2. ESAMAS TERITORIJOS NAUDOJIMAS IR ŽEMĖNAUDA
Analizuojamoje teritorijoje, per kurią bus tiesiamas planuojamas MD, bei gretimybėse
vyrauja žemės ūkio paskirties žemė, naudojama žemės ūkio reikmės (dirbamos žemės, pievos,
ganyklos). Taip pat trasa kerta miško teritoriją.
Planuojamo MD trasoje yra apie 123 privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų,
iš kurių 100 yra žemės ūkio paskirties, 8 miškų ūkio paskirties, 2 vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų
teritorijos ir 8 gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyv. namų statybos, pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijos. Valstybei priklausantys yra 6 sklypai, iš kurių 3 miškų ūkio
paskirties bei 3 susisiekimo, inžinerinių tinklų koridorių ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo
objektų teritorijos. Dauguma privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų yra žemės ūkio
paskirties, mažesnė dalis - miškų ūkio ir kitos paskirties.
Kauno r. savivaldybės teritorijoje, prie Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijų, yra rengiami,
parengti bei patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai. Šiais teritorijų planavimo dokumentais
formuojamos gyvenamosios paskirties, komercinės paskirties teritorijos.
4.10.3. GALIMAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIS EKONOMINĖMS SĄLYGOMS,
DARBO RINKAI IR KITOMS ŪKIO ŠAKOMS
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2013-2022 m.) tinklo
plėtros plane numatyta, kad be projektų, įtrauktų į Nacionalinę energetinės nepriklausomybės
strategiją [1], bus įgyvendinami ir kiti gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtros projektai, kurie
taip pat reikalingi užtikrinant sklandų sistemos veikimą, stabilų ir efektyvų suskystintų gamtinių
dujų (toliau - SGD) terminalo Klaipėdoje darbą.
Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 476 „Dėl
nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano
patvirtinimo“ magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos projektas
yra įtrauktas į Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų
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įgyvendinimo planą [2], kuris nustato elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektus
ir jų įgyvendinimo principus. Nacionalinis elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros
projektų įgyvendinimo planas parengtas pagal Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės
strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133
„Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, nustatytus tikslus
elektros ir gamtinių dujų perdavimo srityje.
Pagrindinis planuojamo MD projekto tikslas – užtikrinti patikimą ir efektyvų gamtinių
dujų perdavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, numatyti bendro naudojimo inžinerinės
infrastruktūros (energetikos tinklų) plėtrai reikalinga teritorijas.
Sudaryti sąlygas vystyti gamtinių dujų perdavimo sistemą – įgyvendinti magistralinio
dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties projektą, užtikrinant dujų tiekimą abiem
kryptimis:
−

Iš vakarų, pastačius suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą Klaipėdoje, Rytų Lietuvos
gyventojams;

−

Vakarų kryptimi (esant poreikiui) transportuojant dujas iš Baltarusijos per Kotlovkos dujų atskaitos
stotį (DAS) ir tiekiant jas Pietvakarių, Vakarų Lietuvos vartotojams bei užtikrinti tranzito į Rusijos
Federacijos Kaliningrado sritį poreikius.
Galimas tik teigiamas planuojamo MD įrengimo poveikis ne tik nagrinėjamai Kauno rajono
savivaldybei, bet ir Lietuvos socialinei-ekonominei aplinkai: darbo rinkai, ekonominėms sąlygoms,
investicijoms, materialinėms vertybėms.
Teigimas poveikis socialinei – ekonominei aplinkai taip pat yra:

-

statybos metu bus suteikta paslaugų ir parduota prekių statybos įmonėms;

-

objekto statybos bei eksploatacijos metu stabilus darbo vietų skaičiaus ar naujos darbo vietos;

-

eksploatacijos metu didesnis teigiamas poveikis numatomas ne tiek Kauno rajono savivaldybės
mastu, kiek visos šalies mastu, nes bus sudarytos sąlygos dujų tiekimo alternatyvoms.
Naujos planuojamo MD linijos tiesimas nedarys ženklių neigiamų nekilnojamojo turto,
žemės kainų pokyčių, įtakos miškų ar žemės ūkio, rekreacinių ar gyvenamųjų teritorijų vystymui,
nes planuojama MD trasa bus tiesiama šalia jau esančios eksploatuojamos dujotiekio linijos,
kurios gretimybėse jau galioja atitinkami veiklos apribojimai.

4.10.4. ŽEMĖNAUDOS KITIMAS, SERVITUTŲ NUSTATYMAS IR ŪKINĖS VEIKLOS APRIBOJIMAI
Planuojamas magistralinis dujotiekis (dujotiekio ilgis – apie 11,5 km; dujotiekio skersmuo
– 500 mm; projektinis slėgis – 5,4 MPa) kerta Kauno rajono savivaldybę, bei 2 seniūnijas:
-

Karmėlavos seniūnija;

-

Domeikavos seniūnija.
Planuojamas MD numatomas lygiagrečiai esamam MD Vilnius-Kaunas-Šakiai, esamo MD
apsaugos zonos ribose. Planuojamo MD pradžia - MD Vilnius–Kaunas sferinė aklė d 377
(Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno raj. sav.) šalia čiaupų aikštelės Nr. 14, pabaiga –
magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaliningradas DN500 kamerinis čiaupas Nr. 21K, (Ražių k.,
Domeikavos sen.).
Žemė, esanti magistralinių dujotiekių apsaugos zonose, išskyrus magistralinių dujotiekių
priklausinių - objektų žemę, gali būti naudojama žemės ūkio ir kitoms reikmėms, vadovaujantis
Specialiųjų sąlygų ir Apsaugos taisyklių reikalavimais.
Žemės sklypams nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos įrašomos į
Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą Lietuvos Respublikos žemės įstatymo
(Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 22 straipsnio ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
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turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d.
nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539), nustatyta tvarka.
Magistralinio dujotiekio apsaugos zona. Vadovaujantis Specialiųjų sąlygų VII sk. 25 p.
magistralinio dujotiekio apsaugos zona yra:
•

Išilgai vamzdynų trasos - žemės juosta, kurios plotis po 25 metrus į abi puses nuo magistralinio
dujotiekio ašies;

•

Išilgai kelių eilių vamzdynų trasos - žemės juosta, kurios plotis po 25 metrų nuo kraštinių
vamzdynų ašies;

•

Aplink magistralinių dujotiekių įrenginius - 25 metrų pločio žemės juosta aplink nurodytų objektų
teritoriją.
Specialiosios sąlygos numato, kad rengiantis statyti bet kuriuos pastatus, įrenginius ar
kitus objektus 350 metrų atstumu nuo magistralinio dujotiekio ar naftotiekio trasos,
priešprojektinius pasiūlymus bei projektinę dokumentaciją būtina suderinti su magistralinius
dujotiekius ir naftotiekius eksploatuojančia organizacija bei Valstybine darbo inspekcija prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Servitutų nustatymas. Valstybinės žemės patikėtinių sklypuose, taip pat savivaldybės ir
privačios nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose dėl planuojamo MD bus nustatyti
servitutai ir ūkinės veiklos apribojimai. Servitutų nustatymą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas,
LR Žemės įstatymas ir Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklės, patvirtintos LR
Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289.
Vadovaujantis Žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 34-620, 2011, Nr. 49-2368), žemės
servitutas – tai „teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis tuo svetimu žemės
sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), arba žemės savininko teisės naudotis žemės sklypu
apribojimas siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto),
tinkamą naudojimą“. Rengiant Specialųjį planą suformuojamas tokios apimties, dydžio ir ploto
servitutas, kuris užtikrintų planuojamo objekto statybą, naudojimą, eksploataciją ir būtų kuo
mažiau ribojamos tarnaujančio žemės sklypo savininko teisės naudotis žemės sklypu.
Žemėnaudos sureguliavimo procedūros. Vykdant specialiojo planavimo procedūras
numatomi tokie žemėnaudos sureguliavimo etapai:
-

Identifikuojami privatūs ir valstybės žemės sklypai, patenkantys į planuojamo MD plėtrai
reikalingas teritorijas. Nustatomi sklypų registracijos duomenys, savininkai ir/ar
patikėtiniai(vardai, pavardės, jų deklaruotos gyvenamosios vietos adresai (jei yra
galimybė, ir faktinės gyvenamosios vietos adresai) institucijų/įm. pavadinimai,
registracijos/buveinių adresai), informacija iš VĮ Registrų centas, Gyventojų registro
tarnybos prie LR VRM.;

-

Kiekvienam žemės sklypui, patenkančiam į magistralinio dujotiekio apsaugos zoną, bus
įvertintas nustatomo servituto ir/ar taikytinų specialiųjų žemės ir miško naudojimo
apribojimų plotas ir apskaičiuojami nuostoliai dėl atsirandančių apribojimų nustatymo;

-

Žemės sklypų savininkams bus pateikta informacija apie numatomus apribojimus, jų dydį
ir paskaičiuotą kompensaciją už patiriamus nuostolius dėl atsirandančių apribojimų
nustatymo;

-

Iki Specialiojo plano patvirtinimo, su privačių žemės sklypų savininkais, gavus
laisvanorišką jų sutikimą, bus sudaromos notariškai tvirtinamos sutartys dėl servitutų ir/ar
specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymo ir nuostolių atlyginimo;

-

Po Specialiojo plano patvirtinimo, identifikuojami žemės sklypai, kuriems servitutai bus
nustatomi administraciniu aktu, t. y. valstybei priklausantys žemės sklypai, žemės sklypai,
kurių savininkų neįmanoma surasti ar su kuriais nepavyksta susitarti.
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Nuostolių, atsirandančių dėl servituto nustatymo, atlyginimas. Planuojamo MD
statybai yra rengiamas specialusis planas, kurio sprendiniuose yra formuojamas tokios apimties,
dydžio ir ploto servitutas, kuris užtikrintų viešpataujančio daikto tinkamą statybą, naudojimą ir
eksploataciją ir tuo pačiu būtų kuo mažiau ribojamos tarnaujančio žemės sklypo savininko teisės
naudotis žemės sklypu.
Vadovaujantis Žemės įstatymu, „nuostolių dydis ir atlyginimo terminai nustatomi
viešpataujančiojo ir tarnaujančiojo daiktų savininkų ar valstybinės žemės patikėtinių susitarimu
<...>.“. Kai servitutas nustatomas administraciniu aktu, nuostolių dydis, atlyginimo tvarka ir
terminai nurodomi sprendime dėl servituto nustatymo administraciniu aktu.
Tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui, nustatant servitutą,
atlyginama už:
1. statybos metu sunaikintus pasėlius ir sodinius;
2. iškertamą mišką, pagal rinkos vertę;
3. prarastą galimybę naudoti žemės sklypą pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo
paskirtį, naudojimo būdą ir (ar pobūdį).
Jei žemės sklypo dalyje, kuriai nustatomas servitutas, yra miškas, miško kirtimui
reikalingus dokumentus gauna servituto turėtojas.
Servituto nustatymas administraciniu aktu. Kaip jau minėta, servitutas, suteikiantis
teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus, jais naudotis ir
juos aptarnauti, gali būti nustatomas tiek valstybiniuose, tiek ir privačiuose žemės sklypuose.
Valstybei priklausančiuose sklypuose - visais atvejais, o privačios žemės sklypuose – tais
atvejais, kai žemės sklypų savininkai negali būti surasti arba nesutinka pasirašyti notariškai
tvirtinamą servituto nustatymo sutartį, servitutas nustatomas administraciniu aktu.
Servitutų nustatymą administraciniu aktu reglamentuoja „Žemės servitutų nustatomo
administraciniu aktu taisyklės“.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas, projektuodamas servitutus, apskaičiuos
nuostolių dydį, vadovaudamasis „Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už
naudojimąsi administraciniu teisės aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui
ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodika“, patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m.
gruodžio 02 d. nutarimu Nr. 1541.
4.10.5. SOCIALINEI – EKONOMINEI APLINKAI POVEIKĮ MAŽINANČIOS IR KOMPENSACINĖS
PRIEMONĖS
Žemės savininkams, per kurių žemės sklypus yra planuojamas MD, bus mokamos
kompensacijos už atsirandančius ūkinės veiklos apribojimus. Kompensacijos bus mokamos už
esamų žemės ūkio pasėlių sunaikinimą, miško kirtimą ir pan. planuojamo MD statybos metu.
Kompensacijų dydis apskaičiuojamas vadovaujantis „Vienkartinės ar periodinės kompensacijos,
mokamos už naudojimąsi administraciniu teisės aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančio
daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodika“, patvirtinta LR
Vyriausybės 2004 m. gruodžio 02 d. nutarimu Nr. 1541.
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•

Planuojamo MD statyba ir eksploatacija, gali daryti neigiamą įtaką žemės sklypų savininkams dėl
veiklos sklypuose apribojimo, tačiau nuostoliai bus kompensuojami teisės aktų nustatyta tvarka.

•

Vertinant poveikį visos šalies mastu galimas teigiamas planuojamo MD poveikis Lietuvos
socialinei-ekonominei aplinkai: darbo rinkai, ekonominėms sąlygoms, investicijoms,
materialinėms vertybėms.

•

Lyginant planuojamo MD lokalines vietos alternatyvas, P(LA1) alternatyvos atveju, planuojamo
MD trasa kerta Kauno laisvosios ekonominės zonos teritoriją, kurioje numatyta pramonės objektų
plėtra. Dėl šios priežasties šioje vietoje prioritetas teikiamas LA1 alternatyvai (šiaurinėje esamo
MD pusėje) siekiant apeiti planuojamas užstatyti teritorijas.

5.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS TARPVALSTYBINIS POVEIKIS

Planuojama ūkinė veikla numatyta tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Planuojamas
magistralinis dujotiekis ( ir susijusi infrastruktūra ) nekerta ir nesiriboja su kitų valstybių
teritorijomis, dėl to neigiamas tarpvalstybinis poveikis nenumatomas.
6.

POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ NUMATYMAS

Pagrindinės taikomos prevencinės, poveikį aplinkai mažinančios ar kompensuojančios
priemonės planuojamo MD statybai pateikiamos lentelėje žemiau:
6.2. lentelė. Rekomenduojamos priemonės PŪV poveikiui sumažinti
Aplinkos
komponentas

Rekomenduojamos priemonės PŪV reikšmingoms neigiamoms
pasekmėms sumažinti
-

Atliekos turi būti rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir
perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams.

-

Baigus statybos darbus statybos vieta turi būti sutvarkyta taip,
kad joje neliktų darbų metu susidariusių atliekų.

-

Statybų metu triukšmas bus ribojamas kontroliuojant darbo
valandas ir statybos transporto judėjimą atitinkamame
pervežimo maršrute, naudojant techniškai tvarkingą įrangą.
Svarbus yra išankstinis darbų planavimas ir apribojimas, kaip
galima saugant natūralią aplinką bei artimiausius gyventojus
nuo galimo neigiamo poveikio ir trukdymų. Statybų metu bus
naudojami tik techniškai tvarkingi mechanizmai, kurie atitiks
STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į
aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus.

-

Statybų metu turi būti naudojami tik techniškai tvarkingi
mechanizmai;

-

Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi statybos,
eksploatavimo darbus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

-

Planuojamo MD trasa ir jos alternatyvos yra pasirinktos taip, kad
nepatektų į registruotų kultūros vertybių teritorijas, taip
išvengiant neigiamo poveikio kultūros paveldui;

-

Planuojamo MD statyboms reikalingos statybinės technikos
sandėliavimo aikštelės, dujotiekio čiaupų aikštelės negali būti

Atliekos

Triukšmas

Oras

Kultūros paveldas
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numatytos kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų
apsaugos nuo fizinio poveikio zonose;
-

Poveikio aplinkai vertinimo metu remiantis PTR 2.13.01:2011
reglamentu yra atlikti archeologiniai tyrimai, kurių metu
lokalizuotos kultūros paveldo aspektu jautrios teritorijos, kuriose
numatyti tolimesni reikalingi tyrimai prieš pradedant statybos
darbus.

-

Remiantis LR Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
9 str., 3 dalimi (Žin.,2004, Nr. 153- 5571): „jei atliekant statybos
ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus
atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės
paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.

-

Naudoti techniškai tvarkingus mechanizmus, taip minimizuojant
galimą cheminį poveikį dirvožemiui;

-

Prieš kasant tranšėją, viršutinis derlingas dirvožemio sluoksnis
turi būti nukastas ir atskirai saugomas, o baigus žemės kasimo
darbus – grąžintas atgal. Planuojamo MD darbų zonoje, baigus
darbus būtinas mechaniškai pažeisto (suspausto) dirvožemio
atstatymas sekliai suariant;

-

Miškų teritorijose statybų metu mechaniškai pažeistos miško
paklotės suardymas ir sumaišymas su viršutiniu dirvožemio
sluoksniu palengvins pažeisto dirvožemio derlingumo
atsistatymą;

-

Kalvoto reljefo vietovėse (ties Neries upe), stačiuose kalvų
šlaituose, tuose kurių nuolydis didesnis nei 15°, siekiant
minimizuoti dirvožemio vandens erozijos grėsmę, dirvožemis,
turi būti rekultivuotas apsėjant giliašakniais daugiamečiais
žoliniais augalais. Status Neries upės kairysis šlaitas, esant
reikalui gali būti sutvirtintas geotekstile. Šlaitų sutvirtinimo vietos
ir priemonės turi būti nustatytos tolimesniuose projektavimo
etapuose.

-

Rekultivuoti pažeistą dirvožemio
daugiamečiais žoliniais augalais;

-

Siekiant išlaikyti natūralias kraštovaizdžio formas, ypač
atsakingai vamzdynų tiesimo darbai turėtų būti vykdomi slėnių
bei gūbrių perkirtos zonose, kur turėtų būti kiek įmanoma
minimizuojamos žemės darbų apimtys ir didelis dėmesys
skiriamas rekultivacinėms priemonėms

-

Siekiant išvengti/sumažinti pasekmes kraštovaizdžiui, būtina
išlaikyti numatytas darbo ir nustatytas dujotiekio apsaugos
zonas.

-

Užbaigus statybos darbus, rekultivuojant teritoriją buvusiose
miško buveinėse, pažaidas palikti savaiminiam atsikūrimui neįsėti pirktinių žolių mišinių. Žolinės dangos atkūrimas
vykdomas ant pažaidų paskleidžiant žolynus iš gretimai
nušienautų pievų ar miško aikštelių. Žolynai šienaujami
rugpjūčio mėnesį. Analogišką rekultivacijos būdą galima taikyti
ir pievose (ganyklose).

Dirvožemis

Kraštovaizdis

Biologinė įvairovė
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Paviršiniai vandens
telkiniai

Socialinėekonominė aplinka

Visuomenės
sveikata

-

Siekiant sumažinti neigiamą poveikį dėl mišku apaugusių
teritorijų sumažėjimo (preliminarias vertinimais apie 4,2 ha –
pagrindinės alternatyvos atveju), siūloma kompensacinė
priemonė – miško atsodinimas analogiško dydžio plotuose
(suderinus su Kauno MU). Siekiant išvengti europinės svarbos
buveinės – Griovų ir šlaitų miškai (ties Narėpų gyvenviete) pažaidų ir ploto sumažėjimo, siūloma MD trasos alternatyvą
planuoti taip, kad buveinė būtų aplenkiama arba rinktis
pagrindinę trasos alternatyvą.

-

Siekiant išsaugoti žuvis, dujotiekio statybos darbus per Neries
upę vykdyti nuo gruodžio 1 d. iki kovo 31d. (imtinai) ir nuo liepos
1 d. iki rugsėjo 30 d. (imtinai).

-

Varliagyvių, roplių ir žinduolių apsaugai, planuojamo
magistralinio dujotiekio trasose statybos darbai miškingose
teritorijose vykdomi nuo liepos 1d. iki balandžio 30d. (imtinai), o
paukščių apsaugai – nuo rugpjūčio 1 d. iki kovo 31 d. (imtinai),
kuomet dauguma gyvūnų veda bei augina jauniklius.

-

Krantų (šlaitų) sutvirtinimui galimos kompleksinės priemonės:
geotekstilė, grindimas akmenimis arba gelžbetoninėmis
trinkelėmis. Nuožulniems, mažai jautriems erozijai upių ir upelių
šlaitams apsaugoti užtektų pasėti daugiametes žoles.
Konkrečios priemonės ir vietos kuriose jos turi būti pritaikomos
bus pateikiamos tolimesniuose projekto etapuose.

-

Dujotiekio statybos darbus per Neries upę vykdyti nuo gruodžio
1 d. iki kovo 31d. (imtinai) ir nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.
(imtinai).

-

Pažeistos melioracinės sistemos turi būti sutvarkytos.
Sutvarkymo projektas bus rengiamas techninio projekto metu.

-

Vykdant darbus prie vandens telkinių, reikia atsižvelgti į vandens
telkinių pakrantės juostoms ir apsaugos zonoms keliamus
reikalavimus.

-

Žemės savininkams, per kurių žemės sklypus yra planuojamas
MD, turi būti tinkamai atlyginami nuostoliai, atsirandantys dėl
servituto nustatymo ir ūkinės veiklos apribojimo.

-

Planuojamo MD trasa ir jos alternatyvos suplanuotos taip, kad į
MD apsaugos zoną nepatektų nei vienas gyvenamasis ar
visuomeninės paskirties pastatas.

-

Planuojamo MD statybos metu turi būti naudojama mažiau
triukšmingo transporto, optimalus darbų organizavimas laiko
atžvilgiu ir tinkamas transporto judėjimo maršrutų organizavimas
bei kontroliavimas

-

Siekiant mažinti neigiamą psichoemocinį poveikį reikia laiku,
teisės aktų nustatyta tvarka informuoti suinteresuotus asmenis
(vietovių, per kurias planuojama tiesti magistralinį dujotiekį,
gyventojus, žemės sklypų savininkus) apie vykdomą
planuojamo MD teritorijų planavimo dokumentų rengimą,
projektavimą, galimą poveikį aplinkos komponentams statybos
bei eksploatavimo metu, taikomas poveikio aplinkai mažinimo
priemones, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų bei
servitutų nustatymą, numatomas kompensavimo priemones.
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Privaloma vykdyti konstruktyvų dialogą su suinteresuotais
asmenimis.
-

Planuojamo MD statybos metu turės būti naudojama technika,
kuri yra numatyta PAV ataskaitos rengimo metu. Statybos darbo
projekto rengimo metu, jei bus numatyta pakeisti statybos
techniką, turės būti įvertintas statybos mechanizmų keliamo
triukšmo atitikimas visuomenės sveikatos teisės aktų
reikalavimams bei, nustačius triukšmo lygio viršijimą, projekte
turės būti numatytos laikinos triukšmo mažinimo priemonės, kad
statybos darbų keliamas triukšmas artimiausioje gyvenamosios
ir visuomeninės paskirties pastatų teritorijose neviršytų Lietuvos
higienos normoje HN 33:2011 nustatytų reikalavimų.

Reikalavimai rangovams:
Įgyvendinant planuojamo MD statybos projekte numatytas technines ir technologines
priemones, rangovas privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių, naudoti techniškai
tvarkingus statybos mechanizmus ir kitą įrangą. Statybos darbų metu vengti oro, dirvožemio,
paviršinio vandens taršos. Rangovas prisiims įsipareigojimus, kad visos susidariusios atliekos
bus tvarkomos:
-

rūšiuojamos pagal rūšis susidarymo vietoje;

-

pavojingos ir nepavojingos laikomos paskirtose vietose ar/ir talpose;

-

pavojingų atliekų talpos bus pažymėtos pavojingų atliekų etiketėmis;

-

visos susidariusios, sutvarkytos ar perduotos atliekos registruojamos atliekų apskaitos
žurnale pagal „Atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimus;

-

perduodant pavojingas atliekas pildomas pavojingų atliekų lydraštis pagal „Atliekų
tvarkymo taisyklių“ reikalavimus.

7.

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

7.1.

PLANUOJAMO MD TRASOS VIETOS ALTERNATYVOS

Kaip ir minėta ankstesniuose skyriuose, planuojamo MD trasa pagal Kauno rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano 1-ąjį pakeitimą, patvirtintą 2014 m. rugpjūčio 28 d. Kauno rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, yra numatyta esamo MD Vilnius-Kaunas-Šakiai apsaugos zonos
ribose, todėl trasos vieta iš dalies yra rezervuota. Dėl šių priežasčių ši trasa nagrinėjama kaip
pagrindinė alternatyva.
−

Planuojamo MD pradžia: magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas sferinė aklė d 377 Ramučių k.,
Karmėlavos sen., Kauno raj. sav. šalia čiaupų aikštelės Nr. 14;

−

Planuojamo MD pabaiga:
magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaliningradas DN500 kamerinis
čiaupas Nr. 21K, Ražių k., Domeikavos sen.
Išlaikant esamo ir planuojamo MD lygiagretumą, statybos ir eksploatacijos metu būtų:

−

racionaliai išnaudojamas energetikos objektų koridorius;
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−

mažiau išplečiamos planuojamo MD apsaugos zonos ribos ir su tuo susiję žemėnaudos
apribojimai žemės sklypų savininkams;

−

išnaudojant esamas miško properšas, mažiau kertama miško ir krūmynų, suformuojant dujotiekio
statybai ir eksploatacijai reikalingą infrastruktūros koridorių.
7.2.

SVARSTOMOS PLANUOJAMO MD TRASOS LOKALINĖS ALTERNATYVOS

Planuojamo MD trasos lokalinių vietos alternatyvų analizė pateikiama PŪV poveikiui
jautriausių aplinkos komponentų atžvilgiu:
-

biologinės įvairovės ir saugomų teritorijų aspektu;

-

kultūros paveldo vertybių aspektu;

-

kraštovaizdžio aspektu;

-

techniniu aspektu, esamų pastatų atžvilgiu.
PAV ataskaitoje nagrinėjamos vietos lokalinės alternatyvos ir trasos sprendiniai pateikiami
lentelėje žemiau ir Priede Nr. 1.
7.1 lentelė. Nagrinėjamos lokalinės vietos alternatyvos (LA)
Lokalinės
alternatyvos
Nr.

LA1

LA2

Vietovė

Pateikiama
priede

Aprašymas

Planuojamo MD trasa kerta Kauno
laisvosios ekonominės zonos teritoriją,
kurioje numatyta pramonės objektų plėtra.
Dėl šios priežasties
šioje vietoje
nagrinėjama LA1 alternatyva (šiaurinėje
esamo MD pusėje) siekiant apeiti
planuojamas užstatyti teritorijas.

Ramučių k.,
Erdvės
g. Pateikiamas
Karmėlavos Priede Nr.1.
sen.

Parinkta planuojamo MD trasa eina greta
aukštos įtampos elektros linijų. Dėl šios
priežasties nagrinėjama LA2 alternatyva,
rytinėje esamo MD pusėje, didinant
atstumą nuo elektros perdavimo tinklų.

Karmėlavos
Pateikiamas
sen.
ir
Priede Nr.1.
Domeikavos
sen.

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie lokalias trasos alternatyvas bei su jomis
susijusius pagrindinės alternatyvos ruožus.
7.2 lentelė. MD lokalinių vietos alternatyvų analizė
Biologinė įvairovė ir saugomos teritorijos
Alternatyvos
Kriterijai

Miško kirtimo apimtys

Pastabos
P(LA2)

LA2

P(LA1)

LA1

2,6067

2,5506

-

-

(ha)
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KMB kirtimo apimtys

-

Ribojasi
su KMB
(593802)

-

-

LA2 atveju, trasa planuojama
greta KMB (593802).

50
m
atstumas
iki
ES
buveinės
(9050)

20
m
atstumas
iki (9160);

-

-

LA2 atveju, trasa planuojama
20 m atstumu nuo ES
buveinės (9160) ir kerta ES
buveinę (9180).

(ha)
Natura 2000 buveinės

Pagrindinė dujotiekio trasa
praeina greta Davalgonių
miške esančios ES buveinės
(9050).

kerta ES
buveinę
(9180)
MD
trasos
ilgis
agrariniame biotope (km)

0,543

1,2

0,95

0,95

MD trasos ilgis
biotope (km)

1,8

1,8

-

-

Poveikis BAST Neries upei

kerta

kerta

-

-

Abiejų alternatyvų poveikis
lygiavertis.
Poveikio
sumažinimui
ribojamas
statybos darbų laikotarpis
(statybos darbai negali būti
vykdomi žuvų neršto ir ikrelių
brendimo laikotarpiu).

Natura 2000 ir saugomos
teritorijos

P/+

+

~/-

~/-

LA2
atveju,
poveikis
saugomoms teritorijoms būtų
didesnis nei P(LA2) atveju,
kadangi būtų formuojamos
naujos miško proskynos
šalia saugomų teritorijų bei
ties Narėpų gyvenviete, LA2
kerta 9180*Griovų ir šlaitų
buveinės
kriterijus
atitinkančius medynus.

KMB kirtimo apimtys

P/+

+

~/-

~/-

P(LA2) - prioritetinė, kadangi
LA2 atveju, trasa planuojama
greta KMB (593802).

Miško kirtimo apimtys

P/+

+

~/-

~/-

P(LA2) - prioritetinė, kadangi
numatomas šalia esamo MD,
todėl nebus formuojamos
naujos proskynos.

miško
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Kultūros paveldo vertybės

Alternatyvos
Kriterijai

Pastabos

Poveikis kultūros paveldui
ir kultūros paveldo aspektu
jautrioms teritorijoms

P(LA2)

LA2

P(LA1)

LA1

P/-

+

~/-

~/-

Lyginant
lokalios
alternatyvos (LA2) ir su ja
susijusios
pagrindinės
alternatyvos ( P(LA2))
ruožus,
prioritetas
teikiamas P(LA2), kadangi
LA2 trasos vietose yra
tikimybė aptikti senųjų
gyvenviečių
liekanas,
kurioms planuojamas MD
galėtų turėti neigiamą
įtaką.
Kultūros paveldo aspektu
P(LA1)
ir
LA1
yra
ekvivalentiškos.

Kraštovaizdis
Alternatyvos
Kriterijai

Pastabos
P(LA2)

LA2

P(LA1)

LA1

Poveikis miško želdiniams

P/+

+

~/-

~/-

PA2 - prioritetinė, kadangi
numatomas
planuojamo
MD tiesimas šalia esamo
MD,
todėl
nebus
formuojamos
naujos
proskynos.

Poveikis
karkasui

P/+

+

~/-

~/-

PA2 - prioritetinė, kadangi
numatomas
planuojamo
MD tiesimas šalia esamo
MD,
todėl
nebus
formuojamos
naujos
proskynos.

gamtiniam
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Poveikis
teritorijoms

saugomoms

P/+

+

~/-

~/-

LA2
atveju,
poveikis
saugomoms
teritorijoms
būtų didesnis nei PA2
atveju,
kadangi
būtų
formuojamos naujos miško
proskynos šalia saugomų
teritorijų bei ties Narėpų
gyvenviete, LA2 kerta
9180*Griovų
ir
šlaitų
buveinės
kriterijus
atitinkančius medynus.

Poveikis
kraštovaizdžio
vaizdingumui

P/+

+

~/-

~/-

PA2- prioritetinė, kadangi
numatomas
planuojamo
MD tiesimas šalia esamo
MD,
todėl
nebus
formuojamos
naujos
proskynos.

Technologiniai aspektai, esami pastatai
Alternatyvos
Kriterijai

Pastabos
P(LA2)

LA2

P(LA1)

LA1

Išlaikomi
minimalūs
normatyviniai atstumai iki
pastatų**

P/-

+

~/-

~/-

Įvertinus
atstumus
iki
pastatų,
priimtas
sprendimas atmesti LA2,
MD planuoti lygiagrečiai
esamam dujotiekiui.

Technologiniai
(ekonominiai) aspektai

P

+

~/-

~/-

PLA2 planuojama jau
esamame infrastruktūros
koridoriuje, kas palengvina
planuojamo
dujotiekio
statybą ir aptarnavimą
eksploatacijos metu. LA2
atveju reikėtų ilgesnio
vamzdyno, kas padidintų
ekonominius
kaštus.
technines galimybes

*prioriteto indeksai: nereikšmingas (-), susijęs/ reikšmingas (+), ekvivalentiškas (~), prioritetas (P).
** Vadovaujantis Įrengimo taisyklėmis mažiausias atstumas nuo planuojamo MD iki pastatų,
kuriuose nuolat būna žmonės, įvertinus 3 klasės vietovę bei vamzdžio skersmenį yra 25 m.
Vadovaujantis Įrengimo taisyklėmis mažiausias atstumas nuo esamo MD iki pastatų, skirtų
žmonėms būti ir dirbti, įvertinus 1 klasės vietovę bei vamzdžio skersmenį yra 42 m.
Alternatyvų analizės išvados:
1. Planuojamo MD eksploatacijos metu poveikis biologinei įvairovei sietinas su medynų
iškirtimo darbais formuojant inžinerinės infrastruktūros koridorių, todėl P (LA2) yra
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

priimtinesnė lyginant su LA2, nors miško kirtimo apimtys panašios, tačiau nebus
formuojamas naujas infrastruktūros koridorius.
LA2 atveju planuojama trasa kerta europinės svarbos saugomą buveinę - 9180*Griovų ir
šlaitų miškai (Kauno MU, Karmėlavos g-jos 12 kv/6 skl.). Šioje miško buveinėje kirtimų
apimtys sudarytų apie 0,1235 ha. Taip pat LA2 atveju, trasa planuojama tik 20 m atstumu
nuo europinės svarbos saugomos buveinės - (9160) Skroblynai. Taigi šiuo aspektu
P(LA2) alternatyva yra prioritetinė lyginant su LA2.
Lyginant pagrindinės ir lokalinės alternatyvų atitinkamus ruožus P(LA2) ir LA2 Neries
upėje poveikis sąlyginai vienodas, kadangi P(LA2) atveju, kertamas Neries upės plotis
150 m, o LA2 atveju -165 m.
Kultūros paveldo vertybių atžvilgiu, pagal išskirtų vietovių, kuriose nustatytos galimos
archeologinės ar kitokios kultūros vertybės, skaičių analizuojamoje trasoje visos
alternatyvos iš esmės yra lygiavertės, tik lokalinė P(LA2) alternatyva lyginant su LA2
atitinkamu ruožu gali būti laikoma prioritetine, kadangi LA2 trasos vietose yra tikimybė
aptikti senųjų gyvenviečių liekanas, kurioms planuojamas MD galėtų turėti neigiamą įtaką.
Poveikio kraštovaizdžiui atžvilgiu, atsižvelgiant į planuojamo MD pagrindinės trasos
atkarpų bei joms siūlomų lokalinių alternatyvų vertinimą, poveikio kraštovaizdžiui aspektu,
galima teigti, jog lokalinės alternatyvos P(LA1) ir LA1 yra santykinai lygiavertės. Saugomų
teritorijų aspektu nagrinėjant LA2, svarbu tai, kad LA2 kerta europinės svarbos saugomą
buveinę – 9180* Griovų ir šlaitų miškai, taip pat LA2 atveju, trasa planuojama tik 20 m
atstumu nuo europinės svarbos saugomos buveinės – (9160 Skroblynai). Taigi šiais
aspektais ir įvertinus, kad poveikis kraštovaizdžiui sietinas su medynų iškirtimu, P(LA2)
alternatyva yra prioritetinė lyginant su LA2.
Įvertinus atstumus nuo pagrindinės alternatyvos atitinkamų ruožų P(LA2) ir LA2 iki
pastatų, prioritetas suteikiamas pagrindinei alternatyvai, t. y. MD planuoti lygiagrečiai
esamam dujotiekiui.
Lyginant lokalios vietos alternatyvos (LA1) ir su ja susijusios pagrindinės alternatyvos (
P(LA1)) ruožus, visais kriterijais, nei vienai alternatyvai prioritetas nėra suteikiamas, nes
poveikis sąlyginai vienodas abiejų alternatyvų atveju. Įvertinus gautus duomenis apie
planuojamą pramonės valdų plėtrą pagrindinės alternatyvos P(LA1) ruožo vietoje siūloma
pasirinkti LA1 alternatyvą.
Techniniu požiūriu prioritetas teikiamas esamo ir planuojamo MD lygiagretumo išlaikymui,
tokiu būdu racionaliai išnaudojant energetikos objektų koridorių ir sudarant geresnes
sąlygas planuojamo MD statybos darbams bei lengvesniam aptarnavimui eksploatacijos
metu. Be to rengiant teritorijų planavimo dokumentus nebūtų reikalinga išplėsti objekto
statybai rezervuojamas teritorijas. Todėl atlikus išsamią trasos apžiūrą vietoje ir įvertinus
technines galimybes, siūlomas sprendimas lokalinę alternatyvą LA2 atmesti, MD planuoti
lygiagrečiai esamam dujotiekiui.

Apibendrinant alternatyvų analizės rezultatus ir išvadas, rekomenduojama MD pagrindinė trasos
alternatyva su LA1.
7.3. PŪV PALYGINIMAS SU „0 VEIKLOS ALTERNATYVA“
7.3.1. METODIKA

Alternatyvų analizė, palyginant PŪV su „0 veiklos alternatyva“, atliekama remiantis
Europos aplinkos agentūros (EAA) pateikta metodika bei daugiakriterine analize - Leopoldo
matrica. Naudojant daugiakriterinę analizę vertinami galimi reikšmingi tiesioginiai, netiesioginiai,
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trumpalaikiai, vidutinės trukmės, ilgalaikiai, nuolatinės trukmės, laikini, teigiami ir neigiami
poveikiai aplinkos komponentams. Naudojant daugiakriterinę analizę lyginamos:
−

„0 veiklos alternatyva“ – esama situacija, projektas nevykdomas;

−

Įgyvendinamas MD Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungties projektas.
Šios metodikos pagrindinis aspektas yra nustatyti reikšmingumo kriterijus kiekvienai
pasekmei (lentelė xx), taip pat atskiriems poveikiams suteikiami skirtingi „svorio koeficientai“,
kurie padės geriau atspindėti poveikių svarbą (pvz. geriamo vandens užterštumas yra svarbesnis
poveikis, nei poveikis kraštovaizdžiui). Daugiakriterinės analizės rezultatas – poveikiai atskiriems
komponentams išreikšti skaitine reikšme.
7.3 lentelė. Poveikio reikšmingumo kriterijai, Europos aplinkos agentūra
Poveikio
aplinkai
reikšmingumo
kriterijus

Poveikio aplinkai
apibūdinimas

Apibrėžimas

0

Labai nežymus arba
nėra

Poveikį galima išmatuoti, bet jis neturi
pastebimų pasekmių.

0.01-0.15
0.16-0.30

Nežymus

Poveikis, kuris daro pastebimus
pokyčius aplinkai, bet neigiamai
nedidina jos jautrumo.

0.31-0.40

Vidutinis

Poveikis, kuris keičia aplinkos pobūdį,
pokyčiai
nedera
prie
esamų
tendencijų.

0.41-0.45

Reikšmingas

Poveikis, kuris savo dydžiu, pobūdžiu
bei intensyvumu keičia jautrius
aplinkos aspektus.

0.6 ir
daugiau

Labai reikšmingas

Poveikis, kuris turi reikšmingą teigiamą
ar
neigiamą
poveikį
aplinkos
komponentams
(pvz.
sunaikina,
pažeidžia
jautrius
aplinkos
komponentus).

1

3

5

9

Poveikio
laipsnis
(svertinis
vidurkis)

Poveikis laiko atžvilgiu apibūdinamas ir skirstomas į:
−

laikinas (besitęsiantis metus ar mažiau);

−

trumpalaikis (besitęsiantis nuo vienų iki septynerių metų);

−

vidutinio ilgumo ( besitęsiantis nuo septynerių iki penkiolikos metų);

−

ilgalaikis ( besitęsiantis nuo penkiolikos iki šešiasdešimt metų);

−

nuolatinis (besitęsiantis virš šešiasdešimt metų).
Atliekant PŪV ir „0 veiklos alternatyvos“ palyginimą, Leopoldo matricoje atskiriems
poveikiams suteikiami skirtingi „svorio koeficientai“, atsižvelgiant į ūkinės veiklos specifiką:
visuomenės sveikata: atliekos;
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kraštovaizdis: teritorijos natūralios aplinkos pakeitimas, migracijos keliai;
paviršiniai vandenys: mechaninis užterštumas, vandens paėmimas;
1

dirvožemis ir geologija: pertvarkymo laipsnis, fizinis poveikis;
aplinkos oras: transportas;
biologinė įvairovė: neršimo ar perėjimo laikotarpio trikdymai, migracijos
keliai, proskynos;
kultūros vertybės: patekimas į apsaugos zonas;

visuomenės sveikata: triukšmas ir vibracija;
požeminiai vandenys: vandens lygio pakeitimas;
2

paviršiniai vandenys: paviršinių vandenų tarša, vandens režimo pokyčiai;
biologinė įvairovė: pažeidžiamos buveinės;
dirvožemis ir geologija: tarša;
Socialinis-ekonominis poveikis: dujų tiekimo saugumo užtikrinimas, dujų
tiekimas iš alternatyvaus šaltinio, žemėnaudos apribojimai

visuomenės sveikata: saugumas;
3

požeminiai vandenys: užterštumas;
Saugomos teritorijos: Natura 2000, miškų kirtimas, kitos aplinkosauginiu
požiūriu jautrios teritorijos;
Kultūros paveldas: fizinis poveikis.

Vienas svarbiausių šio vertinimo aspektų – ekspertinis vertinimas. Siekiant objektyvumo,
sudaryta Leopoldo matrica buvo pildoma atskirai keleto aplinkosaugos ekspertų, kurie
individualiai priskyrė atskiriems poveikiams reikšmingumo ir „svorio koeficientus“. Gauti ekspertų
rezultatai aptariami bendrai, bendru sutarimu koreguojama ir parengiama galutinė vertinimo
matrica, kur gautas svertinis vidurkis apibūdina poveikį tam tikram aplinkos komponentui.
Analizės rezultatai pateikiami paveiksluose žemiau. Vertinimo matrica pateikiama
ataskaitos Priede Nr. 4. pagal anksčiau (6.3 lentelė) pateiktų poveikio laipsnio svertinių vidurkių
reikšmes, matyti, kad statybos metu galimas reikšmingas poveikis biologinei įvairovei,
saugomoms teritorijoms ir požeminiam vandeniui, o atskiroms saugomoms buveinėms galimas ir
labai reikšmingas poveikis. Tačiau šie poveikiai trumpalaikiai ir laikini.
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7.1 pav. MD įgyvendinimo pasekmės atskiriems aplinkos komponentams statybos darbų
metu
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7.2 pav. MD įgyvendinimo pasekmės atskiriems aplinkos komponentams eksploatacijos
metu
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7.3 pav. ”0 alternatyvos” pasekmės atskiriems aplinkos komponentams
7.4. PLANUOJAMO MD TECHNOLOGINĖS ALTERNATYVOS
Vietoje, kur planuojamas MD kerta Neries upę, svarstomi 2 magistralinio dujotiekio klojimo
per upę būdai.
Planuojami MD klojimo būdai:
•

Uždaras būdas (horizontalus kryptinis gręžimas).

•

Atviras būdas (kasant tranšėją);

Planuojamo MD klojimo uždaru (horizontalaus kryptinio gręžimo) būdu per Neries
upę eiga :
•

Kairiajame Neries upės krante įrengiama technologinė gręžimo aikštelė, kurios dydis apie
80x80 m. Aikštelė bus įrengiama kalvos viršuje (apie 50 metrų aukštyje lyginant su Neries
upės vandens paviršiaus altitude) 7.4 pav. Ši aikštelė – tai gręžimo pradžios taškas.
Kadangi planuojamos gręžimo aikštelės vietoje šiuo metu yra miškas, jis turės būti
iškirstas. Technologinėje aikštelėje bus išdėstoma gręžimui reikalinga įranga ir
mechanizmai, sandėliuojamos medžiagos, įrengiamos laikinos buitinės patalpos. Baigus
gręžimo darbus technologinės aikštelės vietoje bus įrengta čiaupų aikštelė.
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•

Dešiniajame Neries upės krante taip pat įrengiama technologinė aikštelė, kurios dydis
apie 80 x 60 m. Ši aikštelė - tai gręžimo pabaigos taškas ir kartu planuojamo MD vamzdžio
įtraukimo vieta. Baigus gręžimo darbus technologinės aikštelės vietoje taip pat bus įrengta
čiaupų aikštelė.

•

Atlikus pirminį (pilotinį) gręžimą po Neries upe, anga palaipsniui išplatinama iki reikiamo
skersmens. Gręžimo metu gręžskylės sutvirtinimui naudojamas specialus technologinis
skystis - bentonitas. Dalis angoje atsiradusio grunto ir technologinio skysčio išstumiama
dešiniajame Neries upės krante įrengtoje technologinėje aikštelėje, dalis lieka angoje.
Vamzdžio įgilinimas po upės dugnu bus ne mažiau nei 8 m (detalų horizontalaus kryptinio
gręžimo būdu vykdomą dujotiekio klojimo aprašymą žiūrėti skyriuje 2.3.2.1).

•

Planuojamo MD vamzdis prieš jį paklojant po upės dugnu turi būti suvirintas į vientisą giją.
Planuojamo MD suvirintos gijos ilgis bus apie 700 m. Suvirinimo darbams reikia vietos,
kur būtų galima visas vamzdžio dalis pasitiesti ir atlikti suvirinimo darbus. Vamzdžio
suvirinimo darbai bus vykdomi dešiniajame Neries upės krante, 15 m pločio darbų zonoje,
kuria bus pasinaudota toliau klojant planuojamą MD atviru būdu. Dėl to papildomas miško
kirtimas nenumatomas.

•

Paruoštas įtraukimui - suvirintas ir papildomai izoliuotas planuojamo MD vamzdis
užkabinamas ir per paruoštą angą traukiamas į kitą upės pusę (kairįjį Neries upės krantą).

•

Privažiavimui į technologinę gręžimo aikštelę bus panaudotas esamas dviračių takas prieš
tai jį sustiprinus ir pritaikius sunkiasvorei technikai. Užbaigus statybos darbus dviračių
takas bus sutvarkytas ir toliau naudojamas pagal paskirtį.

7.4 pav. Uždaro kryptinio gręžimo schema ties Neries upe
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Planuojamo MD klojimo atviru būdu per Neries upę eiga :
•

Tiesiant dujotiekį atviru būdu per Neries upę statybos darbai vandenyje būtų vykdomi 24
m pločio darbų zonoje. Tranšėja upės krante kasama ekskavatoriais. Neries upės vagoje
tranšėja kasama ekskavatoriais nuo pontoninio tilto. Pontonai į statybos vietą atvežami
autotransportu pasinaudojant darbų zonoje įrengtu laikinu privažiavimo keliu. Projektinis
tranšėjos gylis upėje apie 2 m, krantuose apie 3 m, plotis iškasos dugne apie 1,8 m. Upėje
iškastas gruntas pilamas šalia tranšėjos po vandeniu.

•

Vamzdžių klotuvais ant kranto paruoštos vamzdžių gijos paguldomos į povandeninę
tranšėją. Prietaisais patikrinamas paguldyto vamzdžio įgilinimas ir ekskavatoriumi
vamzdynas užpilamas iškastu gruntu. Atliekamas upės šlaitų sutvirtinimas panaudojant
numatytas poveikio aplinkai mažinimo priemones.

•

Tranšėja planuojamo MD trasai iki pačios upės (kairiajame upės krante) taip pat būtų
kasama atviru būdu (detalų atviru būdu vykdomą dujotiekio klojimo aprašymą žiūrėti
skyriuje 2.3.1.). Laikinas privažiavimo kelias įrengiamas išilgai trasos, todėl šiuo atveju
nereikėtų naudoti dviračio tako.

7.5 pav. Atviro klojimo schema ties Neries upe
Poveikis saugomoms teritorijoms
Taikant atvirą kasimo būdą daromas laikinas poveikis Neries upei (Natura 2000) drumsčiamas upės vanduo, kas turi tiesioginę, bet laikiną įtaką esamai ekosistemai. Upės šlaitai
vykdant kasimo darbus suardomi, tačiau po statybos darbų atstatomi ir sutvirtinami papildomomis
priemonėmis.
Uždaro kryptinio gręžimo būdu klojamo MD ilgis apie 700 m. Natura 2000 teritorijos plotis
šioje vietoje yra apie 150 m. Tokiu atveju gręžimo pradžios taškas ir technologinė aikštelė
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numatoma už Natura 2000 BAST ribos, o gręžimo pabaigos taškas kitoje Neries pusėje, taip pat
už Natura 2000 BAST ribų.
Svarbu pažymėti, kad naudojant uždarą klojimo būdą, kalvos, ant kurios įrengiama
technologinė gręžimo aikštelė, šlaitui nebūtų daromas joks poveikis. Klojant atviru būdu, mišku
apaugusiu šlaitu būtų kasama tranšėja, todėl tikėtinas šlaito suardymas.
Klojant planuojamą MD atviru būdu, būtų iškirstas šlaite esantis miškas, kurio plotas: 15
(darbų zonos plotis) m х 140 (šlaito ilgis) m. Klojant dujotiekį uždaru būdu miškas toje vietoje taip
pat būtų kertamas, tačiau kertamas plotas būtų mažesnis: 12 m (juosta, kuri privaloma iškirsti
eksploatacijos metu ) x 140 (šlaito ilgis) m plotas.
Tačiau horizontalaus kryptinio gręžimo darbams reikalingos technologinės aikštelės
įrengimui (80х80m) šlaito viršuje, būtų iškirsta daugiau miško, nes atviru būdu klojant dujotiekį
miško kirtimo poreikis būtų tik čiaupų aikštelės įrengimui.
7.4 lentelė. Nagrinėjamų technologinių alternatyvų ties Neries upe palyginimas
Svarstomos
technologinės
alternatyvos ties Neries upe
Aplinkos komponentai ir kriterijai

Planuojamo MD Planuojamo MD Pastabos
klojimas per upę klojimas per upę
atviru
būdu uždaru būdu
kasant tranšėją

Biologinė įvairovė ir saugomos teritorijos
Miško kirtimo apimtys
(ha)

0,96 ha

1,07 ha

Natura 2000 buveines (ha)

0,4 ha

Nėra poveikio

Nacionalinės
teritorijos (ha)

svarbos

saugomos Nėra

Nėra

KMB kirtimo apimtys

Nėra

Nėra

Saugomų rūšių trikdymas/ pažaidos

Didelis

Mažas

Nėra

Nėra

Technologi
nių
alternatyvų
palyginima
s
atliekamas
~700 m MD
trasos
atkarpai
tarp
technologin
ių gręžimo
pradžios ir
pabaigos
aikštelių.

Kultūros paveldas
Kertamų vietovių, kuriose nustatyta
archeologinių ar kitokių kultūros
vertybių požymių, skaičius
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pradžios ir
pabaigos
aikštelių.
Paviršinis vanduo, krantai
Paviršinių vandens telkinių tarša

Darbų
metu Nėra poveikio
padidės vandens
drumstumas

Poveikis kalvoms/krantų šlaitams

Tikėtina erozija

Nėra poveikio

Numatomas
nedidelis poveikis

Numatomas
nedidelis
poveikis

~700 m MD
trasos
atkarpai
tarp
technologin
ių gręžimo
pradžios ir
pabaigos
aikštelių.

Kraštovaizdis

Poveikis miško želdiniams

Poveikis gamtiniam karkasui

Poveikis kraštovaizdžio vaizdingumui

Laikantis
PAV
numatytų darbo
terminų poveikis
minimalus
Iškirtus medynus,
atsiveria erdvės

~700 m MD
trasos
atkarpai
tarp
Laikantis
PAV technologin
numatytų darbo ių gręžimo
terminų poveikis pradžios ir
minimalus
pabaigos
aikštelių.
Iškirtus
medynus,
atsiveria erdvės

Techniniai aspektai, darbų kaina
Nėra
techninių Galimos
apribojimų.
geologinės
kliūtys (rieduliai,
nestabilūs
gruntai ir kt.)
Sudėtingas
sunkiasvorės
technikos
privažiavimas į
gręžimo darbams
reikalingą
technologinę
aikštelę

Techniniai ir kt. apribojimai

MD klojimo kaina

Ekonominiu
aspektu
priimtinas.
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technologinę
alternatyvą.

Planuojamo MD eksploatacijos metu reikšmingų neigiamų poveikių aplinkai nenumatoma.
Numatomas teigiamas suminis socialinis ekonominis poveikis dėl projekto tikslų įgyvendinimo –
dujų tiekimo saugumo, dujų tiekimo iš alternatyvių tiekimo šaltinių užtikrinimo. Pagrindiniai
nežymūs neigiami poveikiai eksploatacijos metu susiję su planuojamo MD remonto ir aptarnavimo
darbais ir veikla.
Planuojamo MD eksploatacijos „0 alternatyvos“ atveju poveikis atskiriems aplinkos
komponentams labai panašus į MD įgyvendinimo alternatyvos, kadangi šiuo metu taip pat
vykdomi esamo MD aptarnavimo ir priežiūros darbai. Neįgyvendinus projekto numatomas
neigiamas poveikis socialinei – ekonominei aplinkai dėl projekto tikslų neįgyvendinimo.
Atlikus technologinių alternatyvų vertinimą per Neries upę galimas trasos tiesimas ir atviru
būdu kasant tranšėją ir uždaru kryptinio gręžimo būdu. Klojant MD atviru būdu Natura 2000 BAST
teritorijai numatomas poveikis nebus reikšmingas, be to laikinas. Planuojamo MD paklojimas
uždaru kryptinio gręžimo būdu turės mažesnį poveikį biologinei įvairovei nei atviru būdu kasant
tranšėją.
Apibendrinanti išvada: vertinant ekonominiu aspektu priimtinesnis MD trasos tiesimo
būdas per Neries upę būtų atviras, t. y. kasant tranšėją, tačiau vertinant aplinkosauginiu aspektu
priimtinesnis būdas – uždaras.
GALUTINĖ IŠVADA: apibendrinus PŪV vietos lokalinių ir technologinių alternatyvų
vertinimo ir palyginimo rezultatus nustatyta, kad planuojamai ūkinei veiklai įgyvendinti
optimali būtų pagrindinė planuojamo MD trasos alternatyva su lokaline vietos alternatyva
LA1 bei uždaras (horizontalaus kryptinio gręžimo) dujotiekio tiesimo per Neries upę būdas.

8. MONITORINGAS
8.2.

MONITORINGO VYKDYMO JURIDINIS PAGRINDAS

Lietuvoje monitoringo vykdymo tvarką reglamentuoja Aplinkos monitoringo įstatymas
(Žin., 1997, Nr. 112- 2824; 2003, Nr. 61-2766; 2006, Nr. 57-2025). Šiame įstatyme numatoma
aplinkos monitoringo sistemos dalis, vadinama „ūkio subjektų aplinkos monitoringu“, kurį atlieka
juridiniai ir fiziniai asmenys, veikiantys aplinką ir naudojantys gamtos išteklius. Ūkio subjektų
aplinkos monitoringas vykdomas siekiant nustatyti ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų teršalų
kiekį ir ūkinės veiklos poveikį gamtinei aplinkai ir užtikrinti jų sukeliamos taršos ar kito neigiamo
poveikio mažinimą.
Ūkio subjektai savo lėšomis vykdo taršos šaltinių ir jų poveikio aplinkai monitoringą,
informuoja apie ūkinės veiklos poveikį aplinkai, teikia monitoringo informaciją valstybės ir
savivaldos institucijoms.
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programų turinį, jų rengimo, derinimo, vykdymo,
kontrolės užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką nustato Ūkio subjektų aplinkos monitoringo
nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr.
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. PAV ataskaita.
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D1- 546 (toliau - Nuostatai). Ūkio subjektų aplinkos monitoringas vykdomas pagal ūkio subjektų
aplinkos monitoringo programą, kurią vadovaudamiesi Nuostatais rengia patys ūkio subjektai.
Taigi šiame projekto rengimo etape, t. y. PAV ataskaitos rengimo metu, ruošiami tik ūkio
subjekto aplinkos monitoringo metmenys.

8.3.

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO METMENYS

Pagal Nuostatų 5 punktą išskiriamos šios ūkio subjektų aplinkos monitoringo rūšys:
• Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringas;
• Ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringas;
• Ūkio subjektų poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringas;
• Ūkio subjektų aplinkos radiologinis monitoringas;
• Seisminių įvykių monitoringas.
Pagal Nuostatuose pateikiamus kriterijus planuojamai ūkinei veiklai ūkio subjektų
technologinių procesų, taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų, aplinkos radiologinis,
seisminių įvykių monitoringas nėra privalomas. Ūkio subjektų poveikio aplinkos kokybei (poveikio
aplinkai) monitoringas gali būti vykdomas, jei tai numatyta PAV ataskaitoje.
Planuojamos ūkinės veiklos metu nebus gaminama produkcija, taip pat nesusidarys
atliekos. Planuojamoje magistralinio dujotiekio trasoje stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių
nenumatoma, vandens poreikio bei nuotekų nebus. Foninio užterštumo įvertinimas ir
monitoringas statybos metu nėra tikslingas.
Planuojamo magistralinio dujotiekio eksploatacijos metu aplinkos oro užterštumas
padidės tik avarijos atveju. Magistralinio dujotiekio dujų nuotėkio monitoringas bus vykdomas
SCADA sistema, kuri perduos duomenis į dispečerinį pultą, taip pat magistralinio dujotiekio
techninės apžiūros metu. Magistralinio dujotiekio trasos techninę priežiūrą sudaro: apėjimas ar
apvažiavimas, techninis patikrinimas, taisymas.
Planuojamai ūkinei veiklai rekomenduojama vykdyti poveikio dirvožemiui monitoringą bei
poveikio kraštovaizdžiui monitoringą.

Dirvožemio monitoringas
Dirvožemio monitoringo tikslas ir uždaviniai – vertinti dirvožemio pažeidimus ir
rekultivacijos efektyvumą, siekiant išvengti erozijos grėsmių planuojamo MD trasoje.
8.1 lentelė. Dirvožemio monitoringo planas:
Stebėjimo
vietos

Stebimi
parametrai

Stebėjimų periodiškumas

Planuojamo
MD trasa (ir jo
priklausiniai)

Dirvožemio
struktūra

2 kartai* – iš karto po
statybos darbų
užbaigimo ir praėjus
vieneriems metams

Linijinės erozijos
pasireiškimas

Stebėjimų metodai
Vizualiniai
stebėjimai, pažeistų
vietovių fotofiksacija

* pagal apžiūrų rezultatus stebėjimų periodiškumas gali būti keičiamas
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Dirvožemio monitoringo duomenų naudojimas: duomenys bus naudojami statybos darbų
trumpalaikio poveikio ir rekultivavimo darbų vertinimui. Esant būtinybei bus parinktos ir nurodytos
papildomos reikalingos priemonės pažeistų vietų atstatymui.
Kraštovaizdžio monitoringas
Kraštovaizdžio monitoringo tikslas ir uždaviniai – įvertinti kraštovaizdžio kaitą dėl linijinio
technogeninio objekto atsiradimo, nustatyti labiausiai pažeistas ir jautriausias sritis, siekiant
minimizuoti kraštovaizdžio natūralios struktūros suardymą.

8.2 lentelė. Kraštovaizdžio monitoringo planas:
Stebėjimo
vietos

Stebimi
parametrai

Stebėjimų periodiškumas

Stebėjimų metodai

Planuojamo
MD trasa ties
susikirtimu su
upėmis, ypač
akcentuojant
praėjimą per
Neries upę

Upių krantų šlaitų
pažeidimai

2 kartai* – iš karto po
statybos darbų
užbaigimo ir praėjus
vieneriems metams

Vizualinis
įvertinimas,
fotofiksacija

Planuojamo
MD trasa
vietose kur
statūs šlaitai

Šlaitų pažeidimai

2 kartai* – iš karto po
statybos darbų
užbaigimo ir praėjus
vieneriems metams

Vizualinis
įvertinimas,
fotofiksacija

* pagal apžiūrų rezultatus stebėjimų periodiškumas gali būti keičiamas
Kraštovaizdžio monitoringo duomenų naudojimas: kraštovaizdžio monitoringo duomenys
bus naudojami prognozuojant kraštovaizdžio procesų kaitą bei rengiant būtinas priemones
kraštovaizdžio degradavimo sustabdymui.
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9. EKSTREMALIOS SITUACIJOS
9.1.

EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ RIZIKOS VERTINIMO METODIKA

Vertinimas atliekamas panaudojant pasekmių ir poveikio masto prognozavimo metodiką,
naudotą 2014 m. atliekant AB „Amber Grid“ galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizę
[48] (toliau - Amber Grid RA). 2014 m atliktos Amber Grid RA paskirtis – nustatyti visus objekte
esančius pavojaus žmogui ir aplinkai šaltinius, įvertinti jų keliamus pavojus ir grėsmes bei galimų
avarijų pasekmes, įvertinant naujus objektus, technologinius pakeitimus, naujas magistralinių
dujotiekių atkarpas.
LR aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 rekomenduojama rizikos
vertinimo struktūra numato, kad rizika gali būti vertinama priklausomai nuo rizikos reikšmingumo
ir galimo poveikio į rizikos zoną patenkantiems objektams. Rekomenduojama rizikos analizės
struktūra (1-14 žingsniai) numato, kad priklausomai nuo poveikio reikšmingumo žmonėms,
gamtai, nuosavybei ir nuo tokį poveikį patiriančių objekto buvimo poveikio zonoje, atliekami 1-3,
1-5 arba 1-14 žingsniai.
Aptikimas
1
2
3

a
*

Nustatymas
4
5

b
** 6

Rizikos
Klasifikavimas
7
8
9

10

11

Įvertinimas
12
13
14

Baigti čia, jei pavojingi
veiksniai menki
Baigti čia, jeigu nėra atitinkamų pažeidžiamų
objektų

9.2.

EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KILIMO GALIMYBĖS

Eksploatuojant magistralinius dujotiekius avarinių situacijų kilimo galimybė susijusi su
magistralinių dujotiekių vientisumo pažeidimu dėl vamzdynų korozijos, nesandarių sujungimų,
nesankcionuotų žemės darbų dujotiekių apsaugos zonoje. Taip pat su galimais nenumatytais dujų
nutekėjimais čiaupų aikštelėse ir per kontrolinio įtaiso paleidimo kameras.

8.2.1. PAVOJINGI TECHNOLOGINIAI ĮRENGINIAI

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos paskirtis - transportuoti dujas aukšto slėgio
dujotiekiais, padidinant slėgį sistemoje panaudojant dujų kompresorių stočių (DKS) suslėgimo
įrenginius, vykdyti į sistemą priimamų ir perduodamų dujų apskaitą dujų apskaitos stotyse (DAS),
išvalyti, sumažinti iki vartotojui reikalingo slėgio, odoruoti ir perduoti odoruotas dujas į
skirstomuosius tinklus dujų skirstymo stočių (DSS) įrenginiais.
Magistralinių dujotiekių vamzdynų paskirtis - gamtinių dujų tiekimas aukšto slėgio
vamzdynais.
Išilgai magistralinių dujotiekių ir jų atšakų nustatyta apsaugos zona, kur be
eksploatuojančios įmonės raštiško leidimo draudžiama vykdyti žemės kasimo darbus (išskyrus
žemdirbystę). Apsaugos zonos dydį nustato Specialiosios sąlygos.
Dujotiekyje ne didesniu kaip 24 km atstumu vienas nuo kito įrengti uždarymo įtaisai. Įrengti
uždarymo įtaisai valdomi nuotoliniu ir vietiniu būdu.
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Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemoje eksploatuojami 100-1200 mm skersmens
MD. Seniausi dar eksploatuojami vamzdynai pakloti 1961 m. Vamzdynai nuolat atnaujinami,
senesnes, susidėvėjusias atkarpas pakeičiant naujomis, tiesiamos naujos linijos.
Planuojamas MD yra Kauno rajono savivaldybėje, Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijose.
Planuojamo MD pradžia - MD Vilnius–Kaunas sferinė aklė d 377 šalia čiaupų aikštelės
Nr.14 Ramučių kaime Karmėlavos seniūnijoje.
Planuojamo MD – MD Vilnius–Kaliningradas DN500 kamerinio čiaupo Nr. 21K vieta Ražių
kaime, Domeikavos seniūnijoje.
Pagrindiniai planuojamo MD techniniai parametrai:
•

ilgis apie 11,5 km (priklauso nuo trasos alternatyvos);

•
•

skersmuo – 500 mm (DN 500);
projektinis slėgis – 5,4 MPa;

•

perduodamų dujų temperatūra 0+15 0C;

•

vamzdynas gaminamas iš paprasto plieno.
Numatoma planuojamo MD infrastruktūra:

•

4 čiaupų aikštelės (10x10 m) su uždarymo, reguliavimo, signaliniais, blokavimo, saugos įtaisais;

•

kontrolinio įtaiso (stūmoklio) paleidimo kamera (toliau SPK);

•

aktyvi apsauga nuo korozijos –katodinės apsaugos stotys (KAS).
Planuojamas MD bus klojamas atviru būdu, tačiau kertant Neries upę gali būti naudojamas
uždaras klojimo būdas (taikant horizontalaus kryptinio gręžimo technologiją).
Įvertinus technologinį procesą ir techninius parametrus, pavojingi objektai planuojamame
MD yra:

•

MD jungties vamzdynas (∅ 500 mm) su impulsinėmis sistemomis (∅10-16 mm);

•

uždarymo, reguliavimo, signaliniai, blokavimo, saugos įtaisai čiaupų aikštelėse;

•

kontrolinio įtaiso (stūmoklio) paleidimo kamera.

9.2.2. PAVOJINGOS MEDŽIAGOS

Gamtinių dujų perdavimo sistemoje dujos nesaugomos, tikslų vienu metu esančių dujų
kiekį nustatyti yra sudėtinga, nes jis priklauso nuo daugelio parametrų, svarbiausi iš jų: slėgis
sistemoje ir dujų temperatūra.
Avarijos atveju galimo pavojaus mastas, kurį nusako pavojingo poveikio zonų dydžiai
priklauso nuo pradinio išsiveržimo debito. Pradinis išsiveržimo iš slėginės sistemos debitas
priklauso nuo joje esančio slėgio, todėl momentinis dujų kiekis sistemoje skaičiuojant poveikio
mastą nėra svarbus faktorius. Skaičiavimuose priimamas maksimalus skaičiuojamasis slėgis AB
„Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemoje 5,4 MPa.
Gamtinės dujos yra bespalvės ir bekvapės (išskyrus atvejus, kai jos yra odoruotos).
Normaliomis sąlygomis yra stabilios ir jokių spontaniškų reakcijų su aplinkos komponentais
nevyksta.
Pagrindinis gamtinių dujų komponentas – metanas. Metanas priskirtinas dusinančioms
medžiagoms, kadangi esant didesnėms jo koncentracijoms gali išstumti deguonį, tokiu būdu
padidindamas uždusimo galimybę. Laikoma, kad pavojinga riba, žemiau kurios deguonies
koncentracija aplinkoje neturi nukristi, yra 18%. Deguonies deficito efektas:
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba. PAV ataskaita.
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•

12-16 %: patankėja kvėpavimas ir padažnėja pulsas, pastebimi nedideli koordinacijos sutrikimai;

•

10-14 %: galimi depresijos priepuoliai, nuovargis, sutrinka kvėpavimo funkcija;

•

6-10 %: pykinimas ir vėmimas, galimas sąmonės praradimas;

•

žemiau 6%: konvulsijos, kvėpavimo trakto kolapsas ir mirtis.
Leistina dujų koncentracija gamybinėse patalpose – 300 mg/m3 arba 1% pagal tūrį. Esant
ore 2% metano ir daugiau, jaučiamas deguonies trūkumas, ilgesnis buvimas tokioje aplinkoje
sukelia dusimą. Dirbant uždujintoje patalpoje, rezervuare reikia naudotis žarnine (izoliuojančiąja)
dujokauke arba kvėpavimo aparatu. Užtroškimo dujomis požymiai: bendras silpnumas, galvos
skausmas, pykinimas, vėmimas, gali kisti odos ir gleivinės spalva, gali kisti (dažnėja arba retėja)
pulsas, kvėpavimas, nukentėjusysis greitai praranda sąmonę, gali prasidėti traukuliai.
Metano, kuris sudaro 96,55 % gamtinių dujų, pavojingumą gyvybei ir sveikatai apibūdina
IDLH (Immediatelly Dangerous for Life Helth) koncentracija 3780 mg/m3. Tai koncentracija, kuriai
esant žmogus per 30 min. nepatiria negrįžtamo poveikio sveikatai ir gali savarankiškai evakuotis
iš pavojingos zonos.
Gamtinių dujų skaičiuojamosios fizikinės savybės, saugumo kodai ir ribinės pavojingų
koncentracijų vertės pateiktos 9.1. lentelėje.
9.1. lentelė. Gamtinių dujų fizikinės savybės ir charakteristikos
Parametras
Medžiagos cheminė sudėtis
(masės %)

Vidutinė virimo temperatūra
Lydymosi/Užšalimo temperatūra
Kritinė temperatūra
Kritinis slėgis
Sočių garų slėgis
Molekulinė masė
Garų fazės tankis

Skysčio fazės tankis
Specifinė garavimo šiluma
Specifinė degimo šiluma
Šiluminė talpa
Savaiminio užsiliepsnojimo
temperatūra
Pliūpsnio temperatūra
Šiluminio spinduliavimo tankio ribos
Sprogumo ribos
DLK gyvenamos aplinkos ore,
vienkartinė
DLK gyvenamos aplinkos ore, paros
IDLH vertė
Rizikos frazės

R:

Skaitinė reikšmė
metanas (CH4)
etanas (C2H6)
azotas (N2)
propanas (C3H8)
kiti junginiai
-161,6
-182,5
-82,7
4,56
2627
16,4
prie 0°C
0,73
prie 15°C
prie 30°C
0,44
502,8
49,07
2,216 / 1,698
526,6

96,55 %
1,11 %
1,39 %
0,53 %
0,42 %
[°C]
[°C]
[°C]
[MPa]
[kPa]
[kg/m3]

[t/m3]
[kJ/kg]
[MJ/kg]
[kJ/kg⋅K]
[°C]
[°C]
[kW/m2]
tūrio %
[mg/m3]

2100
3780
12

[mg/m3]
[ppm]
[mg/m3]

H220

CAS Nr.
JTO kodas
Degumas

74-82-8
1971
Labai degus
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prie 100°C temperatūros

0,69
0,66

-188
5-15
100

Pavojingumo klasės kodai

Pastabos
prie 20°C temperatūros

Cp / Cv

medžiaga dujinės fazės
kaip angliavandenilių
C1–C10

ES direktyvos
67/548/EEB ir
1999/45/EEB
CLP reglamentas
(Nr.1272/2008)
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9.3.

RIZIKOS VEIKSNIAI

Vadovaujantis Aplinkos ministro patvirtintomis Rekomendacijomis ir Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio
2 d. įsakymu Nr. 1-189 patvirtintomis rekomendacijomis ekstremalių situacijų rizikos vertinimui,
taip pat įvertinus pavojingas medžiagas ir potencialų pavojų keliančius įrenginius, nustatomi tokie
rizikos veiksniai planuojamam MD, kylantys dėl gamtinių priežasčių ir žmogaus veiklos:
•

dėl geografinės padėties;

•

dėl atliekamų technologinių procesų ar gedimų;

•

dėl darbuotojo klaidos (žmogiškasis veiksnys);

•

dėl pastato (-ų) projektavimo, konstrukcijų ar įrenginių (fizinis veiksnys);

•

išorės pavojai, galintys turėti įtakos bendrovės darbuotojams ir objektams.

Galimi pavojai dėl geografinės padėties nustatyti remiantis LR Vyriausybės 2011 m.
rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr.988 pakeistu ir naujai patvirtintu Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu
(Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr. 153-6928; 2011, Nr. 107-5059) ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 patvirtintais Stichinių, katastrofinių
meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliais (Žin., 2011, Nr. 141-6642).
Pavojai dėl atliekamų technologinių procesų ar gedimų nurodyti tik veikloms, susijusioms
su transportuojamomis gamtinėmis dujomis.
Transportuojamos pavojingos cheminės medžiagos yra:
1.
gamtinės dujos (pavojingumo klasės kodas H220) - transportuojamos vamzdynais,
kiekis kintamas, priklauso nuo slėgio vamzdyno atkarpose konkrečiu momentu);
Išoriniai pavojai, kylantys už įmonės ribų, bet turintys poveikį gyventojų gyvybei ar
sveikatai, turtui, aplinkai, įmonės veiklos tęstinumui ir galintys sukelti savivaldybės lygio
ekstremaliąją situaciją yra:
•

nesankcionuoti žemės darbai MD ir jų objektų požeminių dalių poveikio zonose,

•

diversijos, MD susprogdinimas.

8.2 lentelėje apibūdinami rizikos veiksniai sukeliantys ekstremalias situacijas ir avarijas
eksploatuojant MD jo įrenginius čiaupų aikštelėse bei kontrolinio įtaiso paleidimo kameroje (SPK).
8.3 lentelėje nustatyti avarijų metu pažeidžiami objektai ir išskiriami veiksniai tolimesniam
nagrinėjimui kiekybinės rizikos analizės metodais.
Nagrinėjami dėl vamzdyno vientisumo pažeidimų ir čiaupų aikštelės įrenginių gedimų
galimi gamtinių dujų išsiveržimai iš slėginės sistemos, jų tikimybė pagal statistinius duomenis ir
poveikio masto įvertinimas išskiriant pavojingo poveikio zonas skirtingų pažeidimų angų
dydžiams.
Tiek gedimai, tiek žmonių klaidos ar tyčiniai veiksmai sukelia vienodas pasekmes, todėl
galimos avarijų priežastys tik nurodomos scenarijuose, atskirai nagrinėti angų atsiradimą dėl
korozijos, nesankcionuotų kasimo darbų, neteisingai atliktų priežiūros darbų ar diversijos
netikslinga.
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9.2. lentelė. Galimų rizikos veiksnių eksploatuojant planuojamą MD nustatymas
Eil. Nr.

Nustatytas galimas pavojus

Prognozuojami
padariniai
ir
galimas
pavojaus išplitimas*

Galimo pavojaus
kilimo priežastys

Pavojai dėl geografinės padėties (stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai)
1.1

Stichinis
meteorologinis
reiškinys
(smarkus snygis, smarki pūga)

Gali apsunkinti lauko darbų
sąlygas darbuotojams, galimi
elektros energijos tiekimo
sutrikimai

Gamtinės kilmės

1.2

Stichinis
(speigas)

Gali apsunkinti lauko darbų
sąlygas darbuotojams.

Gamtinės kilmės

meteorologinis

reiškinys

Pavojai dėl atliekamų technologinių procesų ar gedimų, dėl žmogaus klaidos aptarnavimo metu,
2.1

Gamtinių
dujų
išsiveržimas
iš
planuojamo MD vamzdynų, uždarymo,
reguliavimo, signalinių, blokavimo,
saugos įtaisų čiaupų aikštelėse,
kontrolinio įtaiso paleidimo kameroje
SPK per mažą, iki 10 mm angą

Srautinio gaisro poveikio zona
prie 5,4 MPa slėgio sistemoje
(>5 kW/m2) - <10 m

Vamzdynų
korozija,
nesandarūs
sujungimai,
slėgio matavimo prietaisai

2.2

Gamtinių
dujų
išsiveržimas
iš
planuojamo MD vamzdynų, uždarymo,
reguliavimo, signalinių, blokavimo,
saugos įtaisų čiaupų aikštelėse, SPK
per vidutinio dydžio, 10-50 mm angą

Srautinio gaisro poveikio zona
prie 5,4 MPa slėgio sistemoje
(>5 kW/m2) - 15 m

Vamzdynų
korozija,
nesandarūs
sujungimai,
nesankcionuoti žemės darbai

2.3

Gamtinių
dujų
išsiveržimas
iš
planuojamo MD vamzdynų, uždarymo,
reguliavimo, signalinių, blokavimo,
saugos įtaisų čiaupų aikštelėse,
kontrolinio įtaiso paleidimo kameroje
SPK per didelę, 50-150 mm angą

Srautinio gaisro poveikio zona
prie 5,4 MPa slėgio sistemoje
(>5 kW/m2) - 60 m

Vamzdynų
korozija,
nesandarūs
sujungimai,
nesankcionuoti
žemės
darbai, darbuotojų klaidos
įrenginių aptarnavimo metu

2.4

Gamtinių
dujų
išsiveržimas
iš
planuojamo MD vamzdynų, įrenginių
čiaupų aikštelėse pilnai nukirtus
vamzdyną

Srautinio gaisro poveikio zona
500 mm skersmens vamzdynui
prie 5,4 MPa slėgio sistemoje
(>5 kW/m2) - 254 m

Besiveržiančių
dujų
sprogimas
požeminėje
dalyje.
Žemės
masės
judėjimas
šlaituose,
nesankcionuoti sprogdinimo
darbai, diversijos

Įvairaus dydžio vamzdyno
pažeidimas (2.1-2.4 įvykiai)

Trečiųjų
šalių
veikla,
darbuotojų klaida derinant
kasimo projektą

Vamzdyno pilnas nukirtimas
(2.4 įvykis)

Diversija

Išoriniai pavojai
3.1

Nesankcionuoti žemės
apsaugos zonoje

darbai

3.2

Diversija MD susprogdinimas

MD

* poveikio zonos pateikiamos pagal 8.5 skyriaus duomenis
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9.3. lentelė. Pažeidžiamų objektų nustatymas
Rizikos veiksnių apibūdinimas

Pažeidžiami objektai

Objektas

Operacija

Veiksnys

pobūdis

Identifikavimas

Pasekmės

1

2

3

4

5

6

Planuojamas
MD , čiaupų
aikštelės, SPK

Planuojamo MD
eksploatacija,
aptarnavimas,
priežiūra

Planuojamas
MD, čiaupų
aikštelės, SPK

Planuojamo
eksploatacija,
aptarnavimas,
priežiūra

Planuojamas
MD, čiaupų
aikštelės, SPK

Planuojamo MD
eksploatacija

MD

Stichiniai
reiškiniai (1.11.2)

trukdymas
atlikti darbus

neidentifikuoti,
nenumatomi

nenagrinėjamos

2.1 dujų
išsiveržimas
anga 10 mm

srautinis
gaisras

personalas

Nagrinėjamos
detaliau

2.2 dujų
išsiveržimas
anga 50 mm

srautinis
gaisras

personalas

Nagrinėjamos
detaliau

2.3 dujų
išsiveržimas
anga 150 mm

srautinis
gaisras

personalas,
gyventojai,

Nagrinėjamos
detaliau

sklaida

gamta

2.4 dujų
išsiveržimas
anga 500 mm

srautinis
gaisras

personalas,
gyventojai,

sklaida

gamta,
nuosavybė

3.1. žemės
darbai

srautinis
gaisras

personalas,
gyventojai,

sklaida

gamta,
nuosavybė

srautinis
gaisras

personalas,
gyventojai,

sklaida

gamta,
nuosavybė

3.2. diversija

sklaida

sklaida

Nagrinėjamos
detaliau

Atitinka 2.1-2.4
veiksnių pasekmes,
nagrinėjamos
detaliau kartu

su šiais veiksniais

*-trukmė, pasirengimas

9.4.

AVARIJŲ PRIEŽASTYS IR DAŽNIAI

1982 metais šeši Europos dujų transportavimo operatoriai ėmėsi iniciatyvos rinkti
duomenis apie dujų nuotėkius jų dujų transportavimo vamzdynuose. Šis bendradarbiavimas buvo
įregistruotas kaip EGIG grupė (European Gas pipeline Incident data Group). Šiuo metu EGIG
vienija dvylika pagrindinių Europos dujų transportavimo sistemų operatorių ir turi didelę incidentų
dujotiekiuose duomenų bazę, kuri pildoma nuo 1970 metų. Ataskaitos atnaujinamos kas 5 metai.
Pagal EGIG grupės 2011 metų duomenys, 1970-2010 metais užfiksuotas 1249 dujų
nuotėkio atvejai magistraliniuose dujotiekiuose, o per 2006-2010 metus – 106 tokie atvejai.
Nuotėkių dažnumas dujotiekiuose, skaičiuojant 1000 km per metus pateikiamas 9.4. lentelėje.
[49].
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9.4. lentelė. Nuotėkių iš dujotiekio vamzdynų statistika [49]
Periodas

Periodo trukmė, m.

Incidentų skaičius

1970-2007
1970-2010
1971-2010
1981-2010
1991-2010
2001-2010
2006-2010

38
41
40
30
20
10
5

1173
1249
1222
860
460
207
106

Dažnis, 1000
km/metus
0,372
0,351
0,347
0,286
0,204
0,167
0,162

Išskirtos šešios pagrindinės avarijų priežastys (9.5. lentelė), iš kurių beveik pusę sudaro
trečiųjų asmenų veikla, apimanti kasimo, žemės ūkio ir kitus darbus (9.6. lentelė) [49].
9.5. lentelė. Nuotėkius iš dujotiekio vamzdynų sukėlusios priežastys [62]
Dalis,

Priežastis

%

Trečiųjų asmenų veikla

Pažeidimų dažnis, 1000
km/metus

48,4

0,170

16,7

0,059

Korozija

16,1

0,057

Grunto nestabilumas

7,4

0,026

Darbuotojų klaidos

4,8

0,017

Kitos priežastys

6,6

-

Montavimo brokas ir vamzdyno
defektai

9.6. lentelė. Trečiųjų asmenų veiklos [62]
Trečiųjų asmenų veikla

Dalis, %

Kasimo darbai ekskavatoriais ar buldozeriais

39 %

Drenažo įrengimo darbai

8%

Viešieji darbai

8%

Žemės ūkio žemės apdirbimo darbai

8%

Kiti darbai

37 %

Jungtinės Karalystės sausumos dujotiekių operatorių asociacija (UKOPA, angl. the United
Kingdom Onshore Pipeline Operators Association) yra atlikusi išsamią nuotėkių dujotiekiuose
analizę [52], kurios rezultatai pateikti 9.7. lentelėje.
9.7. lentelė. Baziniai nuotėkių sausumos dujotiekiuose dažniai (1 km/metus)
Pažeidimo priežastis

pradūrimas
-5

pralaužimas
-6

viso

-6

4,0x10-5

Išorinė korozija

3,5x10

Vidinė korozija

3,0x10-6

-

-

3,0x10-6

Medžiagos ir montavimo
6,3x10-5
brokas

1,3x10-5

-

7,6x10-5

5,2x10-5

1,9x10-5

2,0x10-6

7,3x10-5

Kita

9,0x10

nutrūkimas
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UKOPA duomenys apima visas avarijas, kilusias dėl vidinės ir išorinės korozijos,
medžiagų ir montavimo broko, taip pat dėl trečiųjų šalių veiksmų (dažniausiai nesankcionuotų
kasimo darbų metu) ir dėl žemės judesių.
Dujotiekių rizikos valdymo vadovas [50] nurodo, kad naujesni nei 1995 m. gamybos
ekskavatoriai dujotiekiuose, kurių sienelė storesnė, kaip 11,9 mm gali pramušti ne didesnę kaip
80 mm skylę; tuo pat metu nurodoma, kad neužfiksuota atvejų, kuomet ekskavatoriais būtų
pramušti dujotiekiai, kurių sienelės storesnės kaip 9,1 mm. Atsižvelgiantį tai, dažnio skaičiavimai
priimti per 80 mm angą.
Įvertinus labai žemą žemės drebėjimų Lietuvoje grėsmę, vamzdynų pažeidimo dėl žemės
judesių tikimybė priimta 2,1x10-7 1 km/metus.
Planuojamam MD atliktos kiekybinės analizės metu [51] paskaičiuoti galimi dujotiekio
nuotėkių dėl skirtingų poveikių dažniai, įvertinant EGIG grupės, UKOPA ir Naftos ir dujų gamintojų
asociacijos (OGP) naftos ir dujų infrastruktūros įrenginių ir vamzdynų Rizikos vertinimo
direktorijoje, 2010 m. bylose Nr. 434-01 [10] ir 434-04 [11] pateiktus duomenis, pateikiami 9.8.
lentelėje.
9.8. lentelė. Rekomenduojami nuotėkių dažniai (km/metai)
Pažeidimo priežastis

Pradūrima
s

Didelė
anga (50150 mm)

Nutraukima
s

viso

(<10 mm)

Maža
anga (1050 mm)

Trečiųjų šalių veiksmai

1,91x10-6

6,38x10-6

1,91x10-6

0

1,02x10-5

Išorinė korozija

3,50x10-5

4,50x10-7

4,50x10-7

2,0x10-7

4,60x10-6

Vidinė korozija

3,00x10-7

-

-

-

3,0x10-7

Medžiagos ir montavimo
brokas

1,26x10-5

1,30x10-6

1,30x10-6

-

1,52x10-5

Grunto/žemės judesiai

7,00x10-8

4,67x10-8

4,67x10-8

4,67x10-8

2,10x10-7

Kitos priežastys

1,04x10-5

1,90x10-6

1,90x10-6

4,0x10-7

1,46x10-5

Viso

2,88x10-5

1,01x10-6

5,61x10-6

6,47x10-7

4,51x10-5

EGIG grupės duomenimis [49], užsidegimo vamzdynuose tikimybė yra vertinama
priklausomai nuo nuotėkio angos dydžio.
Avarijų pasekmės ir tikimybės dujotiekyje vertinamos pagal 9.8. lentelėje pateiktus nuotėkių
dydžius, užsidegimo tikimybės šiems nuotėkiams paskirstytos pagal 9.9. lentelėje pateiktus
duomenis.
9.9. lentelė. Užsidegimo tikimybė nagrinėjamiems nuotėkio angos dydžiams
Anga
Užsidegimo tikimybė

<10 mm

10-50 mm

50-150
mm

Pilnas vamzdžio
nukirtimas

0,04

0,04

0,02

0,13
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9.5.

AVARIJŲ PASEKMIŲ IR POVEIKIO MASTO VERTINIMAS

9.5.1. AVARINIAI SCENARIJAI

Planuojamo MD pasekmių ir poveikio masto vertinimui sudaryti 4 avarinių situacijų
scenarijai pagal išsiveržimo iš MD per skirtingo dydžio angas ir visiškai nukirtus planuojamo MD
vamzdyną (2.1-2.4 rizikos veiksniai 8.2-8.3 lentelėse).
Sprogimas uždujintoje kontrolinio įrenginio paleidimo kameroje (SPK) yra pavojingas tik
įrenginį aptarnaujančiam darbuotojui, nesilaikant saugas darbo taisyklių ir reikalavimų darbui
sprogioje aplinkoje, todėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nenagrinėjamas.
Kiekybiniam pavojaus įvertinimui nagrinėjami dujų nuotėkiai magistraliniame vamzdyne
per skirtingo dydžio angas, kurios paremtos statistine analize pagal 8.8. lentelės duomenis.
Atliekant kiekybinį avarijų poveikio vertinimą, nėra vertinama dujų nuotėkio trukmė,
kadangi poveikio zonos dydį apsprendžia didžiausias dujų nuotėkio debitas pradiniu avarijos
momentu.
Metanas yra mažo reaktyvumo (mažo degimo greičio) dujos, sprogimas galimas tik
uždaroje erdvėje. Todėl metano sprogimas galimas tik uždujintose patalpose.
Realų pavojų nuotėkio atveju keltų srautinio gaisro (angl. jet fire) sukelta šiluminė
spinduliuotė. Srautinio gaisro neigiamo poveikio zonos apskaičiuotos naudojant ALOHA (EPA,
JAV) modelį [62].
Nagrinėjamų avarijų scenarijų įvykių sekai iliustruoti ir jų dažniams apskaičiuoti sudaryti
įvykių medžiai. Įvykio medžio modelis buvo pasirinktas pagal Olandijos Nacionalinio visuomenės
sveikatos ir aplinkos instituto, Kiekybinio rizikos vertinimo vadovo rekomendacijas [52] (Reference
Manual Bevi Risk Assessments version 3.2, RIVM 2009) ir Įvykių medžių sudarymo metodiką
[53].
Nagrinėjami avarijų scenarijai planuojamam MD 9.10. lentelėje. Išsiveržimas galimas tiek
požeminiame vamzdyne, tiek antžeminiuose MD įrenginiuose (čiaupų aikštelėse).
9.10. lentelė. Nagrinėjami gamtinių dujų išsiveržimo avarijų scenarijai
Scenarijaus
Nr.

Vamzdyno
skersmuo,
mm

Nuotėkio
angos dydis,
mm

Slėgis
vamzdyne,
bar

Pavojingos
medžiagos
būvis

1
2
3
4

500
500
500
500

10
50
150
500

54
54
54
54

dujos
dujos
dujos
dujos
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Nuotėkio
debitas
avarijos
vietoje, kg/s
1,0
25,0
225,1
1866,7
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1 avarinis scenarijus. Gamtinių dujų išsiveržimas iš aukšto slėgio planuojamo MD per mažą
angą (iki 10 mm).
Inicijuojantis įvykis

Dujų nuotėkis vamzdyne
(nuotėkio anga – 10 mm)

Užsidegimas
Taip
0,04

Galutinis scenarijus
Srautinis gaisras
(Jet fire)
1,15E-06

2,88E-05
Ne
0,96

Gamtinių dujų
sklaida
2,76E-05

2 avarinis scenarijus. Gamtinių dujų išsiveržimas iš aukšto slėgio magistralinio MD jungties per
vidutinę angą (50 mm).
Inicijuojantis įvykis

Užsidegimas
Taip

Dujų nuotėkis vamzdyne
(nuotėkio anga –50 mm)

0,04

Galutinis scenarijus
Srautinis gaisras
(Jet fire)
4,04E-07

1,01E-05
Ne
0,96
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Gamtinių dujų
sklaida
9,70E-06
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3 avarinis scenarijus. Gamtinių dujų išsiveržimas iš aukšto slėgio MD jungties per didelę angą
(150 mm).
Inicijuojantis įvykis

Užsidegimas
Taip

Dujų nuotėkis vamzdyne
(nuotėkio anga – 150 mm)

0,02

Galutinis scenarijus
Srautinis gaisras
(Jet fire)
1,25E-07

5,61E-06
Ne
0,98

Gamtinių dujų
sklaida
5,39E-06

4 avarinis scenarijus. Gamtinių dujų išsiveržimas iš aukšto slėgio MD jungties pilnai ją nukirtus
(anga 500 mm).
Inicijuojantis įvykis

Užsidegimas
Taip

Dujų nuotėkis vamzdyne
(Pilnas vamzdyno nukirtimas)

0,13

Galutinis scenarijus
Srautinis gaisras
(Jet fire)
8,41E-07

6,47E-07
Ne
0,87

Gamtinių dujų
sklaida
6,21E-07

9.5.2. AVARIJŲ PASEKMIŲ VERTINIMAS

Visų nagrinėjamų avarijų scenarijų poveikio kiekybinis įvertinimas atliktas naudojantis
ALOHA [62] modeliu. Jis buvo sukurtas ir yra palaikomas - Emergency Response Division (JAV)
kartu su National Oceanic and Atmospheric Administration (JAV) bendradarbiaujant su JAV
aplinkos apsaugos agentūra (Environmental Protection Agency - EPA).
ALOHA leidžia įvertinti įvairių avarijų poveikį, susijusių su trumpalaikiu ar atsitiktiniu lakiųjų
ir degių cheminių medžiagų išsiveržimu. ALOHA programa apskaičiuoja cheminių medžiagų garų
poveikio zonų dydį, šiluminės spinduliuotės gaisro atveju ir garų debesio sprogimo perteklinio
slėgio bangos poveikio zonų dydžius. ALOHA leidžia vartotojui įvertinti cheminės medžiagos
fizikines/chemines savybes, atmosferos sąlygas ir specifines avarijos aplinkybes. Minimali
įvertinama poveikio zona yra - 10 m, tai mažiausias atstumas, kuriuo ALOHA modelis gali atlikti
skaičiavimus.
Skaičiavimai buvo atliekami priėmus tokias modelio atmosferos sąlygas:
•

aplinkos temperatūra lygi 8o C;

•

vidutinis vėjo greitis v-3 m/s;
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•

inversija nevertinta;

•

anemometro aukštis – 10 m;

•

santykinis drėgnumas – 75 proc;

•

debesuotumas – 5 balai (50 proc. dangaus skliauto padengimas).
ALOHA modeliu buvo apskaičiuoti:

•

srautinio gaisro (jet fire) šiluminės spinduliuotės neigiamo poveikio zonų dydžiai (3 priedas).
9.5.2.1. GAISRO POVEIKIO MASTO VERTINIMO KRITERIJAI

Gaisro neigiamas šiluminis poveikis vertinamas pagal tarptautinės asociacijos Oil & Gas
producers (OGP) rekomenduojamas vertes, pateiktas atskaitoje OGP-434-14 (2010 m.) [54].
9.11. lentelė. Nagrinėjami gamtinių dujų išsiveržimo avarijų scenarijai
Kriterijus
kW/m2
35

Mirtingumo tikimybė,
%

Poveikio charakteristika
Šiluminio spinduliavimo poveikis
Momentinė mirtis (100 % mirtingumas).

100%

Celiuliozės medžiagos užsidega po 1 min. poveikio
12,5

Didelis skausmas po 20 s.

6%

Savaiminis medienos užsidegimas esant ilgalaikiam
poveikiui
7

Skausmo pojūtis po 10 s.

1%

5

Skausmo pojūtis po 15-20 s.

0%

2

Priimtina šiluminės spinduliuotės vertė teritorijoms,
kuriose yra žmonių be apsauginių drabužių arba gyventojų
tankis > 20/km2

0%

Ataskaitoje paskaičiuotos 35, 12,5 7 ir 5 kW/m2 intensyvumo šiluminio poveikio zonos.
Mažesnis nei 5 kW/m2 šiluminio poveikio intensyvumas žmonių sveikatai ilgalaikio poveikio neturi,
tokio intensyvumo poveikis gamtinei aplinkai nežymus.
9.5.2.2. SRAUTINIO GAISRO PAVOJINGO POVEIKIO ZONOS

35, 12,5 7 ir 5 kW/m2 intensyvumo šiluminio poveikio zonų dydžiai, užsidegus iš aukšto slėgio
Planuojamo MD besiveržiančioms dujoms per skirtingo dydžio angas, pateikiami 8.12. lentelėje.
9.12. lentelė. Srautinio gaisro pavojingo poveikio zonos
Scenarijaus
Nr.

Angos
dydis, mm

1
2
3
4

10
50
150
500*

Atstumas kuriame viršijama ribinės spinduliuotės vertė, m
5 kW/m2

7 kW/m2

12,5 kW/m2

37,5 kW/m2

Dažnis
per metus

<10
15
60
254

<10
13
51
216

<10
10
36
162

<10
10
20
88

1,15E-06
4,04E-07
1,25E-07
8,41-E-07

* pilnas vamzdyno nukirtimas

Pavojingo poveikio zonos išilgai planuojamo MD pateikiamos grafiniuose priede Nr. 3.
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9.5.2.3. PAŽEIDŽIAMI OBJEKTAI IR POVEIKIO MASTAS

35, 12,5 7 ir 5 kW/m2 intensyvumo šiluminio poveikio zonų dydžiai, užsidegus iš aukšto
slėgio planuojamo MD besiveržiančioms dujoms per skirtingo dydžio angas, pateikiami 8.12.
lentelėje.
Planuojamas MD kerta Europinės reikšmės magistralinį kelią E262 (Kaunas - Utena Daugpilis - Rezekne - Ostravas), krašto kelius Nr. 232 Kaunas – Šėta ir Nr. 222 Kaunas –
Vandžiogala, eilę rajoninių ir vietinės reikšmės kelių.
3 vietose planuojama jungtis kerta 330-110 kV elektros perdavimo oro linijas.
Planuojamas MD šalia esamo MD kerta Davalgonių, Staviščių valstybinius miškus, į
poveikio zoną patenka Kleboniškių ir Agnapolio miško pakraštys.
Didžioji dalis planuojamo MD tiesiama esamo MD (DN 700) apsaugos zonoje ir pavojingo
poveikio zonos persidengia. Pagrindinė planuojamo MD alternatyva esamą giją kerta 5 vietose,
LA2 alternatyva vienoje, LA1 alternatyva 2 vietose.
Labiausiai tikėtinų, išsiveržimų per mažą (10 mm) angą avarinių scenarijų atvejais
poveikio zona tik šalia vamzdyno. Žmonės į pavojingo poveikio zoną nepatenka, jei avarija įvyksta
dirbant žmonėms (čiaupų aikštelėse), 1-2 darbuotojai gali patirti grįžtamus pakenkimus sveikatai.
Išsiveržimų per vidutinę (50 mm) angą avarinių scenarijų atvejais poveikio zona 10-15 m.
Į pavojingo poveikio zoną patenkantys 1-2 darbuotojai gali patirti negrįžtamus pakenkimus
sveikatai.
Išsiveržimų per didelę (150 mm) angą avarinių scenarijų atvejais poveikio zona 20-60 m.
Į pavojingo poveikio zoną patenkantys 1-2 darbuotojai čiaupų aikštelėse gali patirti negrįžtamus
pakenkimus sveikatai. Artimiausias pastatas (Priedo Nr. 3, 1- ajame brėžinyje pažymėtas 14
numeriu) šalia kelio Nr. 222 Kaunas – Vandžiogala, nuo planuojamo MD nutolęs 28 m, todėl jame
esantys žmonės taip pat galėtų patirti negrįžtamus pakenkimus sveikatai. Tai laikinas pastatas
(pastogė ar daržinė), todėl jame gali būti tik atsitiktiniai žmonės.
Pavojingiausias 4 avarinis scenarijus, kai įvyksta pilnas vamzdyno nutrūkimas, į pavojingo
poveikio zoną patenka artimiausios gyvenamosios teritorijos. Priede Nr. 3 pažymėti artimiausi į
pavojingo poveikio zonas patenkantys pastatai. 9.13 lentelėje pateikiamas pastatų skaičius apima
ir artimiausius, pažymėtus priede ir už jų esančius pastatus.
9.13. lentelė. Į pavojingo poveikio zonas 4 scenarijaus atveju patenkantys pastatai
Pastatų skaičius (artimiausių pastatų numeriai 3 priede)
Gyvenvietė

Alternatyva
5 kW/m2

7 kW/m2

12,5 kW/m2

37,5
kW/m2
1(14)

Ražiai

pagrindinė

0

0

2(01-02)

Romaškiai

pagrindinė

2(12,15)

Radikiai

pagrindinė
pagrindinė

2(40-41)

0
12(27-28, 32-33,
39)
1(42)

3(29-31)

Smiltynai I

3(17-19)
14(22, 25-24,
35-37)
1(61)

Smiltynai I

6(34)

1(16)

0

LA2

4

2(40-41)

4

0

Vaistariškiai

pagrindinė

2(66,68)

0

0

0

Biruliškės

pagrindinė

1(71)

6(78, 80-82)

2(72,83)

0

0

1(84)

3(90-92)

0

Ramučiai
pagrindinė
* atsitiktiniai žmonės
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Pagrindinėje planuojamo MD alternatyvoje (Priedo Nr.3, 1,2,3 brėžiniai) į pavojingiausio
poveikio(<37,5 kW/m2) 88 m zoną skirtinguose dujotiekio ruožuose gali atsitiktinai patekti 1-2
žmonės gretimuose pastatuose. Į pavojingo poveikio (<12,5 kW/m2) 162 m zoną skirtinguose
dujotiekio ruožuose patenka 1-12 pastatų, žmonių skaičius 1-30. Iš šios zonos avarijos metu
žmonės evakuojami.
Į galimų negrįžtamų pakenkimų sveikatai (>5 kW/m2) 254 m zoną patenka 2-50 žmonių.
Alternatyvos LA2 (Priedo Nr. 3, 5 brėžinys) atveju Smiltynuose I padidėtų žmonių,
patenkančių į pavojingo poveikio zonas (nuo 10 iki 20 žmonių).
Alternatyvos LA1 atveju, pastatų, patenkančių į pavojingo poveikio zoną ir žmonių skaičius
nesikeistų lyginant su pagrindine alternatyva.
Pavojingiausio scenarijaus atveju srautinio gaisro iš pilnai nutrauktos gijos metu 254 m
negrįžtamų pakenkimų sveikatai zonoje prognozuojamas maksimalus žmonių skaičius 50
(europinės magistrale E262 (Kaunas - Utena - Daugpilis - Rezekne – Ostravas) kirtimo vietoje ir
šalia Radikių.

9.5.2.4. GALIMOS GRANDININĖS REAKCIJOS

Didžiausia grandininės reakcijos tikimybė – nesankcionuotų darbų metu pažeidus
dujotiekio vamzdyną, į požemio ertmes besiveržiančios dujos sprogsta ir nutraukia vamzdį.
Galutinis scenarijus – 4 avarinis scenarijus – pilnas vamzdžio nutraukimas ir srautinis gaisras iki
išdegimo. Gretimi pramonės objektai grandinio poveikio tiesiogiai nepatirtų, tačiau avarijos
miškuose atvejais galimas miško gaisras ir iš to kylantys pavojai gyventojams ir aplinkai.
9.5.2.5. MAKSIMALIOS POVEIKIO ZONOS

Grandininės reakcijos poveikyje arba tiesiogiai kilus avarijai pagal 4 avarinį scenarijų –
negrįžtami pakenkimai sveikatai (>5 kPa) – 254 m zonoje. Priklausomai nuo avarijos vietos zonoje
atsiduria iki 50 žmonių.

9.6.

AVARIJŲ PREVENCIJA IR VALDYMAS

9.6.1. APSAUGOS ZONOS

Pagal Specialiųjų sąlygų VII-o skyriaus reikalavimus, nustatomos šios magistralinių
dujotiekių ir naftotiekių apsaugos zonos:
•
•
•

išilgai vamzdynų trasos - žemės juosta, kurios plotis - po 25 metrus abipus vamzdyno ašies;
išilgai kelių eilių vamzdynų trasos - žemės juosta, kurios plotis - po 25 metrus nuo kraštinių
vamzdynų ašies;
aplink magistralinių dujotiekių ir naftotiekių įrenginius - 25 metrų pločio žemės juosta aplink
nurodytųjų objektų teritoriją.
Rengiantis statyti bet kokius statinius, įrenginius ar kitus objektus 350 metrų atstumu nuo
magistralinio dujotiekio trasos, priešprojektinius pasiūlymus (jei jie rengiami) bei projektinę
dokumentaciją būtina suderinti su magistralinius dujotiekius eksploatuojančia įmone.
Pakloto magistralinio dujotiekio trasa pažymima ženklais, kurie bendruoju atveju įrengiami
500 m atstumu vienas nuo kito tiesiose dujotiekio vamzdyno atkarpose ir trasos posūkių vietose,
susikirtimų su keliais, geležinkeliais vietose. Žymėjimo ženklas - tai 1,5-2,0 m aukščio betoninis
stulpelis su geltonos spalvos lentele. Ženklai išdėstomi remiantis bendru eksploatuojančios
organizacijos ir žemės savininko susitarimu-aktu.
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9.6.2. PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA

AB „Amber Grid“ magistralinių dujotiekių potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra, pagal
sutartį, atlieka Technikos priežiūros tarnyba - viešoji potencialiai pavojingų įrenginių techninės
būklės tikrinimo įstaiga. AB „Amber Grid“ organizuota potencialiai pavojingų objektų priežiūra
tenkina normatyvinių dokumentų keliamus reikalavimus.
9.6.3. PROCESO KONTROLĖS IR APSAUGOS SISTEMOS

Dujų tiekimui sustabdyti avarijos ar remonto metu numatyta atjungimo armatūra – linijiniai
čiaupai. Planuojamam MD numatoma įrengti 4 čiaupų aikštelės (10x10 m) . Čiaupų konstrukcija
užtikrina distancinį čiaupų atidarymą/uždarymą iš centrinio valdymo pulto.
Planuojama Ražių kaime esamą kontrolinio įtaiso paleidimo kamerą, kartu su kameriniu
čiaupu Nr. 21K perkelti į planuojamo MD pradžią. Kontrolinio įtaiso (stūmoklio) priėmimo kameros
paskirtis – dujotiekio techninės būklės monitoringui naudojamo kontrolinio įtaiso paleidimas į MD
ir jo priėmimas. Elektronikos pagalba įtaisas fiksuoja magistralinio dujotiekio vamzdyno techninę
būklę ir apsauginės izoliacijos būklę.
Vamzdyno apsaugai nuo korozijos numatoma pasyvi ir aktyvi dujotiekio plieninių
vamzdžių apsauga. Pasyvi apsauga – dujotiekio plieninių vamzdžių padengimas gamykline
polimerine izoliacija. Aktyvi apsauga nuo korozijos – katodinių apsaugos stočių (KAS) su
anodiniais įžeminimo kontūrais įrengimas. Jungtyje reikiamas KAS kiekis bus suprojektuotas
atlikus reikiamus geologinius tyrimus.
MD čiaupų aikštelėse realiu laiku stebimi ir valdomi technologiniai procesai. Visa kontrolės
ir valdymo įranga prijungta prie SCADA sistemos ir kontroliuojama iš dispečerinio centro.
Prie SCADA sistemos bus prijungti linijiniai čiaupai, katodinės apsaugos stotys. SCADA
sistemos kontroliuojami parametrai:
-

Linijiniuose čiaupuose:

•

įėjimo slėgio reikšmė,

•

išėjimo slėgio reikšmė,

•

čiaupo padėtis (uždarytas / atidarytas),

•

apsauginės signalizacijos sistema,

•

vamzdyno potencialas,

•

čiaupo valdymo realizacija (čiaupą galima uždaryti ir atidaryti distanciniu būdu).

-

Katodinėse apsaugos stotyse:

•

katodinės apsaugos stoties išėjimo įtampa,

•

katodinės apsaugos srovė,

•

vamzdyno potencialas,

•

apsauginės signalizacijos sistemos valdymas.
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9.6.4. MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ STRATEGIJA

Siekiant užtikrinti magistralinių dujotiekių patikimumą ir saugumą nuo 2010 m. birželio 10
d. įmonėje patvirtinta Magistralinių dujotiekių saugumo strategija, kurioje numatytos tęstinės ir
naujos priemonės, apimančios magistralinių dujotiekių linijinės dalies, dujų skirstymo stočių ir
kompresorių sočių atnaujinimą bei modernizavimą.
Pagrindinės saugumo strategijos kryptys:
•
kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kamerų įrengimas, čiaupų keitimas ir kt.
darbai parengiant magistralinius dujotiekius vidaus diagnostikai. Periodinės diagnostikos
vykdymas.
•
hidraulinių bandymų ir remonto vykdymas magistraliniuose dujotiekiuose, kurie
negali būti parengti vidaus diagnostikos vykdymui;
•
hidraulinių bandymų vykdymas magistralinio dujotiekio ruožuose, kurių darbo
slėgis žemesnis nei 55 bar ir parengimas šiam slėgiui;
•
slėgio ribojimo mazgų įrengimas magistralinio dujotiekio ruožuose kurių darbo
slėgis žemesnis nei 55 bar ir kurių atjungimas hidraulinių bandymų vykdymui negalimas;
•
reikiamo dėmesio ir resursų skyrimas magistralinio dujotiekio korozijos kontrolei
(izoliuojančių movų įrengimas, intensyvūs matavimai ir kt.) ir savalaikiam pažeidimų remontui;
•
magistralinio dujotiekio būklės įvertinimas kompleksiniais išorinio tyrimo metodais
pasitelkiant specializuotas įmones;
•
magistralinio dujotiekio žiedinimas, lygiagrečių dujotiekių tiesimas ir jungčių
įrengimas padidintos rizikos MD sistemos dalyse;
•
nuolatinis parengties magistralinio dujotiekio sutrikimų ir avarijų atvejais
užtikrinimas (spec. planai, veiksmai, sutartys, atsargos, įranga);
•

SCADA sistemos ir duomenų perdavimo tinklo tobulinimas ir plėtra;

•
eksploatavimo planavimo, vykdymo dokumentavimo ir kontrolės procesų
kompiuterizavimas;
•

efektyvių ir inovacinių priemonių taikymas magistralinio dujotiekio eksploatavime.

PAV ataskaitoje išnagrinėti 4 galimi avariniai scenarijai ir atlikta nekontroliuojamų įvykių analizė,
užsidegus per skirtingo dydžio angas besiveržiančioms gamtinėms dujoms.
Srautinio gaisro poveikis pavojingiausio scenarijaus atveju siekia 254 m, į pavojingo poveikio
zoną skirtinguose dujotiekio ruožuose patenka iki 50 žmonių. Pavojingiausi ruožai šalia
tankiausiai gyvenamų teritorijų (šalia Radikių) ir kertant krašto kelius.
Didžiausias pavojus fiksuojamas zonoje, kur šiluminis spinduliavimas siekia 37,5 kW/m2 – 12,5
kW/m2 . Šioje zonoje tikslinga numatyti žmonių evakuaciją. 7 kW/m2 zonoje žmonės nesunkiai
evakuojasi be pagalbos iš šalies.
Užsidegus besiveržiančioms dujoms ir kilus srautiniam gaisrui, jo gesinimas nenumatomas,
laukiama, kol dujos išdegs ir vykdomi žmonių gelbėjimo iš pavojingo poveikio zonos darbai.
Rizikos vertinimo rezultatai rodo, kad visos planuojamos MD jungties alternatyvos yra vienodai
priimtinos rizikos požiūriu. Žmonių skaičius galintis patekti į pavojingo poveikio zoną LA2
alternatyvos atveju Smiltynų I ruože padidėtų, LA2 alternatyvos atveju nepasikeistų.
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AB „Amber Grid“ yra įgyvendinusi visas reikiamas avarinių situacijų prevencijos priemones, apie
magistralinius dujotiekius ir jų įrenginius nustatytos apsaugos zonos, kuriose neleidžiami
požeminiai darbai be AB „Amber Grid“, nuolat vykdoma pavojingų įrenginių priežiūra, įdiegtos
visos reikiamos proceso kontrolės ir apsaugos sistemos.
Siekiant užtikrinti magistralinių dujotiekių patikimumą ir saugumą nuo 2010 m. birželio 10 d.
įmonėje patvirtinta Magistralinių dujotiekių saugumo strategija, kurioje numatytos tęstinės ir
naujos priemonės, apimančios magistralinių dujotiekių linijinės dalies, dujų skirstymo stočių ir
kompresorių sočių atnaujinimą bei modernizavimą.

10.

PROBLEMŲ APRAŠYMAS
Atliekant planuojamo MD poveikio aplinkai vertinimą, nebuvo susidurta su problemomis,
kurios neleistų įvertinti poveikio aplinkos komponentams.

11.

VISUOMENĖS DALYVAVIMAS
Šiame skyriuje pateikta informacija apie visuomenės dalyvavimą viso PŪV PAV proceso
metu.
Visuomenės informavimas ir dalyvavimas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese bus vykdomas vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarka (Žin., 2005, Nr. 93-3472;
2012, Nr. 102-5207).
Apie parengtą PAV programą ir ataskaitą bei viešą supažindinimą buvo paskelbta
laikraščiuose - „Lietuvos žinios“, „Kauno diena“, Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijų skelbimų
lentose bei atsakingos institucijos, užsakovo ir Kauno rajono savivaldybės internetiniuose
tinklalapiuose. Visuomenės informavimo dokumentų kopijos pateikiamos ataskaitos Priede Nr. 5.
PAV programos rengimo metu suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl planuojamos
ūkinės veiklos nebuvo gauta.
Gavus visų subjektų pritarimus PAV programa buvo pateikta atsakingai institucijai Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau - AAA) derinimui ir tvirtinimui. AAA patvirtino PAV programą
2014-10-10 raštu Nr.(15.9)-A4-5955. PAV subjektų ir AAA išvadų kopijos pateikiamos. Priede Nr.
6.
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