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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS SANTRAUKA 

UAB Kelprojektas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (LAKD) 
užsakymu planuojamai ūkinei veiklai – Jonavos pietrytinio aplinkkelio (6,7 km ilgio dviejų eismo juostų 
kelio) su žiedinėmis sankryžomis ir jungiamųjų kelių tiesimui pradeda rengti poveikio aplinkai vertinimo 
(PAV) ataskaitą. Veikla numatoma Jonavos rajono savivaldybės ribose, Dumsių ir Ruklos seniūnijų 
teritorijose.  

 

Planuojama ūkinė veikla (PŪV) patenka į PŪV, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, 

rūšių sąrašą, nurodytą LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, 

Nr. 82-1965; 2013, Nr. 76-3835) 1 priede „Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo 

būti vertinamas".  
 
Jonavos pietrytinio aplinkkelio tiesimui PAV buvo atliktas dar 2003 metais. Atsakingos institucijos 

priimtas teigiamo sprendimo galiojimas yra pasibaigęs. Siekiant, kad Jonavos aplinkkelio projektas būtų 

pilnavertis ir atitiktų šiuolaikinius eismo saugumo reikalavimus bei būtų užtikrintas patogus gyventojų 

patekimas į jų žemės sklypus, LAKD techninės tarybos posėdžių metu buvo nuspręsta papildomai įrengti 

jungiamuosius kelius bei žiedines sankryžas Jonavos pietrytiniame aplinkkelyje. Jonavos pietrytinio 

aplinkkelio jungiamųjų kelių tiesimui ir sankryžų įrengimui rengiamas specialusis planas, o PAV 

rengiamas visai planuojamai ūkinei veiklai - aplinkkelio su sankryžomis ir jungiamaisiais keliais tiesimui.  

 

Kadangi Jonavos pietrytiniam aplinkkeliui jau parengtas (2004 metais) specialusis planas ir 

visuomenės poreikiams yra pradėtos žemės išpirkimo procedūros, PAV ataskaitoje nagrinėjamos 3 

alternatyvos: 

1. 0 varianto (nieko nedarymo) alternatyva; 

2. Jonavos pietrytinio aplinkkelio tiesimas
1
, nerengiant jungiamųjų kelių ir papildomų sankryžų 

(1 alternatyva); 

3. Jonavos pietrytinio aplinkkelio tiesimas
1
, įrengiant sankryžas ir jungiamuosius kelius (2 

alternatyva).  

 

Programoje pateiktas trumpas su aplinkos apsauga susijusių aspektų aprašymas, kurie gali būti 

reikšmingi poveikio aplinkai atžvilgiu. PAV programos rengimo tikslai: suteikti PAV dalyviams 

informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, nustatyti PAV ataskaitos turinį ir apimtis bei numatyti poveikio 

aplinkai vertinimo metodus.   

 

 

 

  

                                            
1
 Pagal 2004 m. patvirtintą specialųjį planą (nekeičiant numatytos aplinkkelio trasos). 
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1. ĮVADAS 
Jonavos pietrytinis aplinkkelis tarnaus kaip tranzitinio transporto koridorius, kurio pagalba dideli 

tranzitinio transporto srautai bus nukreipti aplenkiant Jonavos miestą. Pietrytinis Jonavos aplinkkelis 

suplanuotas daugiau nei prieš 10 metų, jam atliktas poveikio aplinkai vertinimas2, parengtas specialusis 

planas3, pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Pasikeitus saugaus eismo 

reikalavimams4, prie numatytos aplinkkelio trasos numatoma įrengti jungiamuosius kelius bei įrengti žiedo 

formos sankryžas. Žiedinių sankryžų bei jungiamųjų kelių įrengimas užtikrins šiuolaikinius reikalavimus 

atitinkantį saugų eismą ir padės ūkininkams greičiau ir saugiau pasiekti savo žemės sklypus. Atsiradus 

papildomiems darbams, jiems rengiamas specialusis planas, kurio tikslas: suformuoti ir rezervuoti Jonavos 

pietrytinio aplinkkelio jungiamiesiems keliams tiesti ir sankryžoms įrengti reikalingo žemės sklypo (kelio 

juostos) ribas, nustatyti visuomenės poreikiams paimti reikalingos žemės plotą (nustatant ar pakeičiant 

planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą). 

Jonavos pietrytinio aplinkkelio (6,7 km ilgio dviejų eismo juostų kelio) su žiedinėmis sankryžomis 

ir jungiamųjų kelių tiesimui pradedama rengti poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita. Planuojamo 

aplinkkelio poveikis aplinkai bus vertinamas pagal 2004 metais parengtą aplinkkelio projektą bei šiuo metu 

rengiamo specialiojo plano sprendinius. 

Poveikio aplinkai vertinimo procesą sudarys: 

1. planuojamo aplinkkelio poveikio aplinkai vertinimo programos (toliau - Programa) rengimas, 

pranešimas visuomenei apie parengtą programą, derinimas ir tvirtinimas; 

2. planuojamo aplinkkelio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau - Ataskaita) rengimas, 

derinimas ir viešas visuomenės supažindinimas; 

3. sprendimo priėmimas ir poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvių informavimas apie priimtą 

sprendimą. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) programa ir ataskaita rengiama 

remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu5. 

Pagrindiniai PAV tikslai: 

1. nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos veiklos poveikį 

aplinkai ir užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta iki šios veiklos vykdymo 

pradžios; 

2. numatyti galimo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo, atkūrimo ar kompensavimo 

priemones bei jų įgyvendinimą; 

3. pateikti su ūkine veikla susijusią informaciją visiems PAV proceso dalyviams.  

 

                                            
2
 2004-02-26 gautas teigiamas LR Aplinkos ministerijos sprendimas (Nr. (1-15)-D8-1457) dėl Jonavos šiaurinio aplinkkelio 

0,0-4,2 km ir Jonavos pietrytinio aplinkkelio (A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis kelio 28,2-34,0 km atkarpos) įrengimo galimybių. 
3
 Specialusis planas patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu (2004-04-29, Nr. 113) „dėl A6 Kauno-Zarasų-

Daugpilio kelio 25,9-34,0 km (Jonavos pietrytinis aplinkkelis) specialiojo plano patvirtinimo“ 

4 LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1,01:2008 „Automobilių 

keliai“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 9-322); Kuriama saugi Europos kelių eismo erdvė. 2011–2020 m. kelių eismo saugos 

politikos kryptys. (KOM (2010) 389; Valstybinė saugaus eismo plėtros 2011-2017 m. programa (2011-03-02 Lietuvos 

Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 257, Žin., 29-1368) 
5
 LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2013, Nr. 76-3835) 
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Programa parengta vadovaudamasis Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo 

nuostatais (LR aplinkos ministro įsakymus 2005-12-23 Nr. D1-636; 2010-05-06 Nr. D1-370). 

Programos tikslai ir užduotys: 

1. nustatyti ataskaitos turinį ir apimtį bei joje nagrinėjamus klausimus; 

2. užtikrinti, kad ataskaitoje bus išsamiai nagrinėjamas reikšmingas poveikis aplinkai ir bus 

pateikta informacija, reikalinga priimti motyvuotą sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla, 

įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje; 

3. skatinti neigiamo poveikio prevencijos ir sumažinimo priemonių bei alternatyvių priemonių 

planavimą ir svarstymą ankstyvojo metu; 

4. numatyti, kokie metodai bus taikomi planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkai 

prognozuoti, jo svarbai nustatyti ir įvertinti; 

5. palengvinti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) tolesnes planavimo 

(projektavimo) procedūras, užtikrinti, kad bus atsižvelgiama į planavimo sąlygose nurodytus 

reikalavimus, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektų dalyvavimą ir jų 

išvadų pateikimą laiku. 

 

PAV subjektai, kurie teiks savo išvadas dėl PAV programos ir PAV ataskaitos yra: 

1. Jonavos rajono savivaldybės administracija; 

2. Kauno visuomenės sveikatos centras; 

3. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys. 

 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija - 

Aplinkos apsaugos agentūra. 
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2. INFORMACIJA APIE ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ), PAV DOKUMENTŲ 

RENGĖJĄ IR KT. 
 

Planuojama ūkinė veikla (pavadinimas):  

Jonavos pietrytinio aplinkkelio ir jungiamųjų kelių tiesimas ir sankryžų įrengimas 

  

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos  

J. Basanavičiaus g. 36/2, LT–03109 Vilnius. 

Tel. (8 5) 232 96 00, faksas (8 5) 232 96 09 

info@lakd.lt 

 

Specialiojo plano ir PAV dokumentų rengėjas: 

UAB „Kelprojektas“  

I. Kanto g. 25, LT–44296 Kaunas 

Telefonas: +370 22 31 86 

Faksas: +370 20 52 27 

info@kelprojektas.lt 
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3. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

3.1 PROJEKTO VARIANTAI (ALTERNATYVOS) 
Rengiant 2004 m. patvirtiną specialųjį planą, pradžioje buvo nagrinėjamos dvi aplinkkelio 

alternatyvos, tačiau remiantis gyventojų ir Jonavos savivaldybės prašymu, viena trasa (priartėjanti prie 

Spanėnų gyvenvietės) buvo atmesta ir PAV bei specialiojo plano rengimo metu apsiribota vienos trasos 

alternatyvos
6
 ir 0 alternatyvos nagrinėjimu. Kadangi Jonavos aplinkkeliui parengtas specialusis planas ir 

visuomenės reikmėms žemės išpirkimas jau pradėtas, Jonavos aplinkkelio trasa nesikeis. 

 

PAV ataskaitoje nagrinėjamos 3 alternatyvos: 

1. 0 varianto (nieko nedarymo) alternatyva; 

2. Jonavos pietrytinio aplinkkelio tiesimas
7
, nerengiant jungiamųjų kelių ir papildomų sankryžų 

(I alternatyva); 

3. Jonavos pietrytinio aplinkkelio tiesimas
1
, įrengiant sankryžas ir jungiamuosius kelius (II 

alternatyva).  

 

Nagrinėjama Jonavos pietrytinio aplinkkelio trasa prasideda esamo A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 

kelio Pk278+66 ir baigiasi tuoj už tilto per Nėrį Pk346+60. Iki Pk283+00 aplinkkelio trasa praeina esamu 

A6 keliu, toliau trasa eina nauja vieta išsaugant esamas sodybas ir priartėjant prie šlaito. Pabaigoje 

Pk341+00 trasa įsijungia į esamą A6 kelio ir kelio į Achemą sankryžą. Trasos pradžioje bendroji kelio ašis 

nuo esamo A6 kelio perstumta 10 m. Iki Pk284+00 kelią planuojama projektuoti pagal I kelio kategoriją, 

atsižvelgiant į KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, įrengiant 5 m pločio skiriamąją juostą ir kelio juostas 

2x11,25. Toliau - pagal II kelio kategoriją. Sankirtoje su jungiamuoju keliu Nr. 1 aplinkkelis praeina 

viaduku, kertant geležinkelio pylimą, projektuojamas tunelinis viadukas,  

Pagal II alternatyvą, sankirtoje su krašto keliu Nr. 143 ir sankirtoje su keliu A6-Achema planuojama 

įrengti žiedines sankryžas. Rengiant aplinkkelio sprendinius, buvo atsižvelgta į LAKD techninių tarybų 

posėdžių nutarimus, eismo saugumo audito pateikiamas pastabas ir pasiūlymus. Jonavos pietrytinio 

aplinkkelio ir jungiamųjų kelių tiesimo ir sankryžų įrengimo plano brėžinys pateiktas 1 priede.  

 

Aplinkkelis nuo trasos pradžios iki Pk320+00 praeina dirbamomis (privačių sklypų) žemėmis. 

Šiame ruože trasa sklypus dalina pusiau, todėl siekiant užtikrinti sklypų savininkų patekimą į dirbamus 

plotus, pagal II alternatyvą, planuojama projektuoti apjungiamuosius kelius Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9. Kelius Nr. 

7, Nr. 8 numatoma projektuoti nuo kelio Nr. 1519 Jonava-Meškoniai, kelias Nr. 8 - rengiamas nuo jau 

esančio tarp sklypų keliuko.  

 

Aplinkkelio ir apjungiamųjų Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9 kelių žemės sankasų įrengimui planuojama naudoti 

gruntą, gautą įrengiant lovį, griovius ir gruntą, gautą iš kelio JK1 iškasų. Trūkstamą gruntą planuojama 

atvežti iš karjero. Aplinkkelio sankasa rengiama 11 m pločio, kur dangos plotis 9 m, o apjungiamųjų kelių 

Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9 dangos plotis 4,5 m, ruožuose, kur dėl aukšto pylimo statomi atitvarai – dangos plotis 

5,78 m. 

                                            
6
 Buvo pasirinktas II-as variantas, kuomet planuojama trasa atitraukta nuo Spavėnų gyvenvietės. Išsaugomi privačios žemės 

savininkų interesai: už nusavintą žemę bus atlyginta įstatymų numatyta tvarka bei žemės savininkų patogumui planuojami 

apjungiamieji keliai, kad būtų lengvas susisiekimas su neišvengiamai planuojamo aplinkkelio atskiriamomis privačiomis 

žemėmis. 

 
7
 Pagal 2004 m. patvirtintą specialųjį planą (nekeičiant numatytos aplinkkelio trasos). 
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Tiesiant pietrytinį Jonavos aplinkkelį numatoma įrengti pralaidas upeliams bei melioracijos 

grioviams, kuriuos kirs aplinkkelio trasa. 

3.2 EISMO INTENSYVUMAS, GREITIS 
Projektuojamas aplinkkelis praeina nauja vieta, todėl VMPEI prognozuojamas, darant prielaidą, kad 

aplinkkeliu važiuos 40 % lengvojo transporto ir 70 % krovininio transporto, skaičiuojant nuo 29,62 km 

matavimo posto intensyvumo. 2012 metų duomenimis tai sudarytų apie 3980 aut./p. lengvojo transporto ir 

apie 990 aut./p. sunkiojo transporto. Planuojamame pietrytiniame aplinkkelyje numatomas 90 km/h 

greitis. 

3.3 PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI 
Numatyti projekto įgyvendinimo etapai ir metai: 

 Specialiojo plano parengimas – 2014 m. 

 Poveikio aplinkai vertinimas – 2014 m. 

 Techninio projekto rengimas – 2016 m. 

 Statybos darbai – 2017 m. 

4. SU ANALIZUOJAMA VEIKLA SUSIJĘ RENGIAMI AR ĮGYVENDINAMI 

PLANAI AR PROGRAMOS 
Specialiojo plano sprendiniai tiesiogiai siejasi su žemiau nurodytais planavimo dokumentais:  

Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas  

2008 metų Jonavos rajono savivaldybės bendrajame plane numatyta, kad aplinkkelio pradžia 

įsijungs į 2008 rekonstruotą II kategorijos A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis kelią. Pagal BP numatyta įrengti 

2 lygių sankryžas prie Šveicarijos kaimo su nuovaža į Jonavos miestą bei ties susikirtimu su krašto keliu 

Jonava – Rukla – Žąsliai, taip pat tunelinę sankirtą su esamu geležinkeliu. 

Jonavos mieto teritorijos bendrasis planas  

2010 metų Jonavos miesto teritorijos bendrajame plane siūloma plotus prie naujai projektuojamo 

aplinkkelio skirti komercinėms ir verslo teritorijoms. Teritorijas prie esamo Jonavos—Kauno kelio miesto 

ribose, kadangi jos jau dabar naudojamos kaip gyvenamosios ir komercinės — numatoma skirti prie 

mišraus užstatymo teritorijų. 

Jonavos pietrytinio aplinkkelio specialusis planas 

Jonavos pietrytinio aplinkkelio specialusis planas jau buvo parengtas ir patvirtintas 2004-04-29 

Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 113. Jonavos aplinkkelio tiesimui buvo atliktas 

poveikio aplinkai vertinimas (PAV) ir 2004 02 26 raštu Nr. 1-15-D8-1457 Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerija pritarė Jonavos aplinkkelio įrengimui.   

5. TERITORIJOS ĮVERTINIMAS 

5.1. BENDROJI DALIS 
Pietrytinis aplinkkelis planuojamas Jonavos m., Dumsių ir Ruklos seniūnijų teritorijose. Trasa 

priartėja prie Šveicarijos gyvenvietės, Spanėnų, Kunigiškių ir Meškonių kaimų, praeina Jonavos m. rytiniu 

pramoniniu rajonu. Didžioji dalis planuojamo aplinkkelio trasos praeina dirbamais laukais. Veikla 

planuojama atsižvelgiant į vandenviečių, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas, saugomas teritorijas, 

kultūros paveldo objektus ir kitus aspektus. 

Nagrinėjamos teritorijos dydis: 



Jonavos pietrytinio aplinkkelio ir jungiamųjų kelių tiesimo ir sankryžų įrengimo 

 poveikio aplinkai vertinimo programa 
   

11 

 

• Nagrinėjamos teritorijos dydis parinktas atsižvelgiant i vertinamos aplinkos komponentus 

(gamtinės aplinkos komponentai, saugomos teritorijos, naudingosios iškasenos, vandenvietės 

nagrinėjamos apie 2 km pločio zonoje (1 km atstumu nuo esamo aplinkkelio ašies i abi puses)). 

 

1 pav. Nagrinėjama aplinkkelio trasa 

5.2. TRIUKŠMO LYGIS 
Triukšmo poveikis gyvenamajai aplinkai vertinamas atsižvelgiant į leidžiamus ekvivalentinius 

triukšmo lygius gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, kurie nurodyti higienos 

normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje“.  

1 lentelė. Reglamentuojamas triukšmo lygis aplinkoje  

Eil. 

Nr. 

Objekto pavadinimas Ldvn, dBA Ldienos, 

dBA 

Lvakaro, 

dBA 

Lnakties, 

dBA 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 

kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 

veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

60 

 

60 

 

55 

 

50 
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Triukšmo skaičiavimai bus atliekami triukšmo skaičiavimo programa CADNA A, naudojant 

triukšmo skaičiavimo metodiką „XPS 31-133“. Ši metodika rekomenduojama strateginiam triukšmo 

kartografavimui pagal direktyvą 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. Skaičiavimai 

atliekami pagal esamą ir prognozuojamą eismo intensyvumą, įvertinant vidutines meteorologines sąlygas
8
, 

kelio dangą, aplinkos (žemės) triukšmo absorbcijos rodiklį.  

5.3. ORO KOKYBĖ 
Įvertinti aplinkkelio pasekmes oro kokybei ir nustatyti oro teršalų kiekius (tame tarpe ir klimato 

atšilimą skatinančių dujų) numatoma atlikti skaičiavimus. Oro teršalų emisijos bei koncentracijos 

apskaičiuojamos esamos bei 2033 metais neįgyvendinus ir įgyvendinus projektą. 

Autotransporto teršalų metinius emisijų kiekius planuojama skaičiuoti naudojant Tiltų ir kelių 

projektavimo vadovo atrankos metodą. Oro tarša skaičiuojama įvertinant eismo intensyvumą, eismo sudėtį 

(lengvųjų ir sunkiasvorių autotransporto priemonių santykis), vidutinį tolygaus važiavimo greitį, emisijų 

faktorių kelių tinkle. Oro teršalų koncentracijas šalia kelio numatoma apskaičiuoti naudojant Lakes 

Environmental Aermod 8 programą.  

5.4. GEOLOGINĖS SĄLYGOS 
Pagal Lietuvos teritorijos geomorfologinį rajonavimą tiriamas plotas yra Neries žemupio 

plynaukštės Ruklos limnoglacialinėje lygumoje ir Neries žemupio terasuoto slėnio atkarpoje. 

Limnoglacialinės lygumos paviršiaus absoliutinis aukštis kinta nuo 70 iki 71,6 m. Lygumoje dažniausiai 

paplitę limnoglacialinių nuosėdų smulkus ir dulkingas smėlis, rečiau molis. Smėlis priklauso birių stiprių 

gruntų, o molis – rišlių vidutinio stiprumo gruntų inžinerinei geologinei pogrupei. Neries slėnyje yra 

paplitę holoceno aliuvinis įvairaus grūduotumo smėlis ir žvirgždo gargždo nuogulos, priklausantys birių 

labai stiprių ir stiprių gruntų inžinerinėms geologinėms pogrupiams. Visi šie gruntai pasižymi geromis 

statybinėmis savybėmis. 

 

 

                                            
8
 Įvertinami valandiniai: vėjo greitis, kryptis, saulės spinduliuotė; vidutinė metinė drėgmė ir temperatūra.  
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2 pav. Kvartero nuogulų geologinis žemėlapis M 1:50000
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5.5. NAUDINGOSIOS IŠKASENOS 
Arčiausiai pietrytinio aplinkkelio trasos yra trys naudingųjų iškasenų plotai: Pietrytinio 

aplinkkelio trasos 1 km spindulio koridoriaus teritorijoje yra šie parengtinai išžvalgyti smėlio ir žvyro 

telkiniai: 

1. Bartoniai - plotas 217,3 ha, žvyro ištekliai; 

2. Šveicarija I sklypas – plotas 136,5 ha, smėlio ištekliai; 

3. Prapuolynė – plotas 65,5 ha, smėlio ištekliai. 

Šveicarijos I sklypo ir Prapuolynės naudingųjų išteklių plotai priskiriami perspektyviniams 

naudingųjų išteklių plotams. Tuo tarpu Bartonių sklype yra ir išžvalgytų naudingųjų išteklių telkinių, 

kurių ištekliai yra patvirtinti. Smėlis ir žvyras tinka kelių tiesimui, tačiau šie ištekliai neeksploatuojami. 

 
3 pav. Naudingųjų iškasenų telkiniai ir perspektyviai plotai (oranžiniai – perspektyviniai plotai, 

rudi – išžvalgyti telkiniai) 
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5.6. DIRVOŽEMIS 
Pietrytinio aplinkkelio trasos koridoriuje labiausiai paplitę velėniniai jauriniai glėjiški 

dirvožemiai (mechaninė sudėtis: priesmėliai). Taip pat aptinkami velėniniai jauriniai silpnai pajaurėję 

dirvožemiai (mechaninė sudėtis: smėliai). Derlingojo dirvožemio sluoksnis 20 – 30 cm. Pagal Lietuvos 

higienos normoje HN 60:2004 esančią dirvožemių klasifikaciją pagal granuliometrinę sudėtį smėliai ir 

priesmėliai priskiriami taršai atspariems dirvožemiams.  

5.7. VANDUO 

5.7.1. Paviršinis vanduo 

Ties Spanėnų kaimu planuojama trasa kerta ir praeina šalia dviejų bevardžių upelių ir Taurostos 

upę. Bevardžiams upeliukams nenustatytos pakrantės apsaugos juostos ir apsaugos zonos. Taurostos 

upelio pakrantės apsaugos juosta kirtimo vietoje – 5 m, apsaugos zona – 100 m. 

5.7.2. Požeminis vanduo 

Šveicarijos-Bajoriškių kaimų apylinkėse gruntinis vanduo slūgso 3-5 m gylyje ar net giliau, 

limnoglacialiniame smėlyje. Neries slėnio atkarpoje gruntinis vanduo slūgso įvairiame (0,25-6,7 m) 

gylyje, aliuvinių nuogulų smėlyje.  

Tiriamo ploto teritorijoje centralizuotų vandenviečių nėra. Pabartonių vandenvietės cheminės 

taršos apribojimo juosta planuojamo kelio koridoriaus nesiekia. Šioje teritorijoje 1962 – 2000 metų 

laikotarpiu yra išgręžti 23 pavieniai požeminio vandens eksploataciniai gręžiniai. Juose 

eksploatuojamas viršutinio-vidurinio devono Šventosios-Upninkų vandeningasis horizontas, slūgstantis 

32-133 m gylyje, rečiau – kvartero nuogulų tarpmoreniniai vandeningieji horizontai, slūgstantys 15 – 

71 m gylyje. Pagal HN 44:2006 priklausomai nuo suvartojamo vandens kiekio, naudotojų skaičiaus, 

gręžinio paskirties ir vandeningojo horizonto saugos laipsnio sanitarinės apsaugos zonos griežto režimo 

juosta aplink gręžinį turi būti ne mažesnė kaip 10 m. 

5.8 SAUGOMOS TERITORIJOS 
Trasos pabaigoje yra tiltas per Nerį. Neries (LTVIN009) upė atitinka BAST kriterijus. Jos 

priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: apsaugoti Baltijos lašišą; Kartuolę; Paprastąjį kirtiklį; Paprastąjį 

kūjagalvį; Pleištinę skėtę; Salatį; Ūdrą; Upinę nėgę. Galimą poveikį Natura 2000 teritorijai numatoma 

įvertinti rengiant naują poveikio aplinkai vertinimą.  
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4 pav. Analizuojamoje teritorijoje esančios saugomos teritorijos 

5.9 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 
Nagrinėjamoje teritorijoje nėra saugotinų augalų, gyvūnų rūšių. Aplinkkelio teritorijoje vyrauja 

antropogeninės kilmės (sodinti medynai, dirvonai dirbamų laukų ir daržų vietoje, dykvietės) augalų 

bendrijos ar žemės ūkio naudmenos. Natūralesnės yra smėlynų bendrijos, kurių pagrindu būtų galima 

suformuoti gamtosauginiu požiūriu vertingas augalų ar gyvūnų buveines (31,6-32; 33,2-33,8 km). Šioje 

teritorijoje nenumatoma įrengti laikinų statybos aikštelių. 

5.10 MIŠKAI 
Planuojama pietrytinio Jonavos aplinkkelio trasa eina šalia Tertokų ir Meškonių (Dumsių) miškų. 

Privatizuotas Tartokų miškas priskirtas II grupės rekreaciniams miškams (plotas 69 ha). Meškonių 

miškas yra dešinėje planuojamos trasos pusėje ir tęsiasi iki geležinkelio Kaišiadorys – Jonava. Nuo 

29,6 km iki 32,2 km esanti miško dalis priskirta ūkiniams miškams.  
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5 pav. Miškų plotai nagrinėjamoje teritorijoje 

5.11 KRAŠTOVAIZDIS 
Aplinkkelio trasa planuojama kairiojo Neries kranto slėniu, pašlaitės šaltiniuota terasa nuo 

Šiaudinės tilto per Nerį iki Šveicarijos sankryžos. Paupyje slėnis saikingai urbanizuotas, o slėnio 

agrarinė terasa sukultūrinta, šaltiniuoti upokšniai kanalizuoti ir surenka iš senosios Neries deltos 

pakrančių šaltinių vandenį. Slėnyje esančios kultūrinės pievos paveiktos natūralizacijos procesų. 

Natūralių nuolatinės pievos cenozių čia nėra, miško bendrijos ir krūmynai natūralūs ar pusiau 

natūralūs.  

Kraštovaizdis nagrinėjamoje teritorijoje neišraiškingas, saugomų kraštovaizdžio objektų nėra. 

5.11.1. Žemės naudojimas, žemėvalda 

Pietrytinis aplinkkelis praeina dirbamomis žemėmis, pievomis ir Jonavos miesto rytinio 

pramoninio rajono teritorija. 

5.11.2. Rekreacija 

Dauguma Jonavos rekreacinių teritorijų yra išsidėstę prie Neries, Šventosios ir Širvintos upių, 

kurios yra sudėtinė rekreacinės sistemos dalis. Šios upės tinka vandens turizmui. Tarp Jonavos ir 

Karmėlavos Neries pakrantėse yra tinkamų vietų slidinėjimui bei vandens turistų stovykloms. Aukščiau 

prie Neries, gražiuose rekreaciniuose miškuose, įsikūrę atostogų poilsio bazės. Išskirtinę padėtį Jonavos 

rajone užima Šveicarijos gyvenvietė. Čia sukurta turtinga dirbtinė gamtinė aplinka, tinkanti 

kasdieniniam poilsiui: tvenkiniai, parkas, miško parkas. Šalia stambus rekreacinio miško masyvas. 

5.11.3. Gamtinis karkasas 

Gamtinis karkasas (GK) jungia visas gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas ir kitas ekologiškai 

svarbias bei pakankamai natūralias teritorijas, garantuojančias bendrąjį kraštovaizdžio stabilumą, į 

bendrą kraštotvarkos ekologinio kompensavimo zonų sistemą. Gamtinio karkaso teritorijose saugomas 

arba palaikomas mažiausiai pakeistas gamtinis kraštovaizdžio kompleksų pobūdis, ribojama techninės 

infrastruktūros plėtra. 

Planuojama pietrytinio aplinkkelio trasa praeina C3 ir degraduotomis gamtinio karkaso 

teritorijomis. Taip pat kerta C
‘
2 teritoriją. Tai: 
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C3 – regioninės reikšmės labai silpno funkcinio potencialo migracijos koridoriai; 

C
‘
2 – regioninės reikšmės silpno funkcinio potencialo migracijos koridoriai.  

 
6 pav. Gamtinis karkasas (ištrauka iš Jonavos miesto bendrojo plano gamtinio karkaso ir 

saugomos gamtinės teritorijos brėžinio) 

5.12. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI 
Nagrinėjamoje teritorijoje ar šalia jos esančios kultūros paveldo vertybės nurodytos žemiau lentelėje. 

2 lentelė. Kultūros vertybių objektai 

Eil. 

Nr. 

Unikalus 

objekto 

kodas 

Pavadinimas Adresas 

1 21498 Skarulių pilkapių vieta  Jonavos r. sav., Jonavos m. (Jonavos miesto sen.)  

2 17376 Skarulių Šv. Onos bažnyčios 

statinių kompleksas  

Jonavos r. sav., Jonavos m. (Jonavos miesto sen.), 

Skarulių g. 53 

3 30743  g. Knygnešio Justino Vareikio 

kapas  

Jonavos r. sav., Jonavos m. (Jonavos miesto sen.), 

Skarulių 
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3 pav. Šalia planuojamų darbų esančios nekilnojamosios kultūros vertybės 

 

Pietrytinio Jonavos aplinkkelio trasa kerta Skarulių Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso 

vizualinės apsaugos zonos pozonį. Vizualinės apsaugos pozonio plotas užima 35,56 ha plotą. Pagal LR 

nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin. 1995, Nr.3-37; 2013, Nr. 111-5489) vizualinės 

apsaugos pozonis – už kultūros paveldo objekto teritorijos ar apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio 

esantys žemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais nekilnojamaisiais daiktais, kuriems taikomi šio 

įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai, draudžiantys šiame pozonyje veiklą, galinčią trukdyti 

apžvelgti kultūros paveldo objektą. 

5.13. GYVENTOJAI 
Pietrytinis aplinkkelis planuojamas Jonavos m., Dumsių ir Ruklos seniūnijų teritorijose. 

Dumsių seniūnija yra Jonavos rajono pietryčiuose, apie 5 km nuo Jonavos. Seniūnijoje yra daug 

nedidelių kaimelių, esančių miškuose. Netoli Paryžiaus kaimo yra išlikę akmens amžiaus stovyklos 

pėdsakai. Plotas: 82 km
2
. Seniūnijos centras – Šveicarija (848 žm.). 

Ruklos seniūnija. Seniūnija apima septynias gyvenvietes. Plotas: 80 km
2
. Seniūnijos centras – 

Ruklos miestelis (2376 žm.).  

6. POVEIKIS APLINKAI 

6.1. ĮVADAS 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikis bus vertinamas žmogaus socialinei-ekonominei aplinkai ir 

sveikatai, fizinei bei gyvajai gamtai 30 metų laikotarpiui. Numatomas įvertinti poveikis statybos bei 

kelio eksploatavimo metu. Nagrinėjama poveikio teritorija apima iki 2 km zoną aplink planuojamo 

Jonavos pietrytinio aplinkkelio trasą (priklausomai nuo nagrinėjamo aplinkos komponento ir galimo 

poveikio jam). 

Poveikio vertinimas remiasi technine informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, 2003 m. parengta 

Jonavos aplinkkelio PAV ataskaita, natūriniais tyrimais, teisės aktais, aplinkosauginėmis 

rekomendacijomis bei kita literatūra.  
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PAV ataskaitoje numatomi nagrinėti aplinkos komponentai ir aplinkosauginiai aspektai: 

triukšmas, oro tarša, paviršinis ir požeminis vanduo, dirvožemis, saugomos teritorijos, miškai, 

biologinė įvairovė, kraštovaizdis, kultūros paveldas, visuomenės sveikata, socialiniai ir ekonominiai 

aspektai ir kt. 

6.2. TRIUKŠMAS 
Atliekant vertinimą, nagrinėjamoje teritorijoje bus atlikti prognoziniai triukšmo lygio 

skaičiavimai. Bus įvertinti veiksniai, nuo kurių priklauso automobilių generuojamas triukšmo lygis 

(eismo intensyvumas, eismo sudėtis, važiavimo greitis) ir aplinkos veiksniai, nuo kurių priklauso 

triukšmo sklidimas aplinkoje (žemės paviršius, kliūtys, meteorologinės sąlygos). 

Triukšmo lygio skaičiavimai bus atliekami kompiuterine triukšmo skaičiavimo programa 

Datakustik CADNA A 4.3. Ši metodika rekomenduojama strateginiam triukšmo kartografavimui pagal 

direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. 

Akustinis vertinimas bus atliekamas, vadovaujantis teisiniais dokumentais: 

1. Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas, patvirtintas 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX–

2499 (Žin., 2004, Nr.164–5971; 2006, Nr.73–2760; 2010, Nr.51–2479); 

2. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 

m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V–604 (Žin., 2011, Nr.75–3638). 

Bus nustatomas planuojamos veiklos atitikimas normoms/ribinėms vertėms, vietos 

aplinkosauginiams tikslams. Jei bus apskaičiuoti teisės aktuose nustatytų reglamentuojamų garso lygių 

normų viršijimai, numatomos priemonės neigiamam poveikiui sumažinti. 

6.3. APLINKOS ORO TARŠA 
Įvertinti aplinkkelio pasekmes oro kokybei ir nustatyti oro teršalų kiekius (tame tarpe ir klimato 

atšilimą skatinančių dujų) bus atlikti skaičiavimai. Oro teršalų emisijos bei koncentracijos 

apskaičiuojamos esamos bei 2033 metais neįgyvendinus ir įgyvendinus projektą. 

Autotransporto teršalų metiniai emisijų kiekiai skaičiuojami naudojant Tiltų ir kelių projektavimo 

vadovo atrankos metodą. Oro tarša skaičiuojama įvertinant eismo intensyvumą, eismo sudėtį (lengvųjų 

ir sunkiasvorių autotransporto priemonių santykis), vidutinį tolygaus važiavimo greitį, emisijų faktorių  

kelių tinkle.  

Oro teršalų koncentracijos šalia kelio numatomos apskaičiuoti naudojant Lakes Environmental 

Aermod 8 programą, atsižvelgiant į foninio aplinkos užterštumo duomenų poveikio orui įvertinti 

rekomendacijas
9
. Apskaičiuotos oro taršalų koncentracijos lyginamos su leidžiamomis ribinėmis 

vertėmis pagal  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų 

nustatymo“ pakeista 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1–585/V–611 (Žin., 2001, Nr.106–3827; 2010, 

Nr.2–87; 2010, Nr.82–4364). Esant viršijimams bus numatomos priemonės, padėsiančios sumažinti 

neigiamą poveikį aplinkos oro kokybei.  

                                            
9
 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus  2012 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. AV-15 dėl Aplinkos apsaugos agentūros 

direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. AV-112 "Dėl Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės 

veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo (Žin. 2012; Nr. 13-601).  
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6.4. ATLIEKOS 
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje bus pateikta informacija apie statybų metu 

susidarysiančias atliekas, įvertinti galimi atliekų kiekiai, nurodyti jų saugojimo ir tvarkymo būdai 

vadovaujantis: 

• Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2012, Nr. 16-697); 

• Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais (Žin., 2007, Nr. 10-403). 

6.5. VANDUO 
PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie aplinkkelio artimoje aplinkoje esamus paviršinius 

ir požeminius vandens telkinius, galimą neigiamą poveikį vandens telkiniams aplinkkelio tiesimo ir 

eksploatacijos metu bei avarijų metu. 

Artimiausios vandenvietės ir SAZ įvertinamos remiantis Lietuvos higienos normos HN 44:2006 

„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos ministro 2006 m. liepos 17 d. isakymu Nr.V–613 ir pakeista 2010 m. kovo 30 d. Nr. V–240 

(Žin., 2006, Nr. 81–3217; 2010, Nr.41–1998).  

Vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos įvertinamos atsižvelgiant į 

Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarką, patvirtintą 

LR aplinkos ministro įsakymu 2001 m. lapkričio 7 d. Nr. 540 (Žin., 2001, Nr.95–3372; 2013, Nr. 30-

1489).  

Esant būtinybei, bus numatomos priemonės, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą poveikį 

paviršiniams ir požeminiams vandens telkiniams. Priemonėms numatyti remiamasi teisės aktais: 

 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijas 

„Vandens telkinių APR – VTA 10“, patvirtinimas Lietuvos Automobilių kelių direkcijos 

prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 

V-89 (Žin., 2010, Nr. 41 – 2017); 

 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos Nr. 343, patvirtintos 1992 m. gegužės 12 

d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652;; 2004, Nr. 21-642). 

6.6. DIRVOŽEMIS 
Aplinkkelio statybų metu galimas neigiamas poveikis dirvožemiui (dirvožemio suslėgimas 

sunkiaisiais mechanizmais, hidrologinio rėžimo pakeitimas, tarša, erozija). Eksploatacijos metu taip pat 

galima dirvožemio tarša ir erozija. PAV ataskaitoje bus įvertinami preliminarūs nuimamo dirvožemio 

kiekiai, jo saugojimo vietos ir laikas, galima tarša bei jos poveikis dirvožemiui, įvertinant teršalų 

akumuliaciją.  

Poveikis dirvožemiui vertinamas pagal vyraujantį dirvožemio tipą ir granuliometrinę sudėtį, jo 

atsparumą cheminei taršai. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis bei tipas įvertinamas pagal: 

 Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinį M 1:10000 (Dirv_DR10LT, pagal tipus
10

); 

 Dirvožemio erdvinių duomenų rinkiniais: M 1:10000 (Dirv_DR10LT, vyraujanti 

paviršiaus granuliometrinė sudėtis pagal Fere
10

) ir M 1:10000 (Dirv_DR10LT, vyraujanti 

dirvodarinė granuliometrinė sudėtis pagal Fere
10

). 

Siekiant sumažinti ar užkirsti kelią neigiamam poveikiui numatomos atitinkamos priemonės 

vadovaujantis teisės aktais: 

 Lietuvos higienos norma HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios 

leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“ (Žin., 2004, Nr. 41-1357); 

                                            
10

 Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, https://www.geoportal.lt/ 
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 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos Nr. 343, patvirtintos 1992 m. gegužės 12 

d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2003, Nr. 11-407; 2004, Nr. 21-642). 

6.7. SAUGOMOS TERITORIJOS, MIŠKAI IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 
Biologinė įvairovė aprašoma vadovaujantis duomenimis, kuriuose pateikiama informacija apie 

saugomas teritorijas, miškus ir juose aptinkamas gyvūnų ir augalų rūšis. Vertinant saugomų teritorijų 

biologinę įvairovę, pagrindinis dėmesys bus skiriamas buveinėms ir rūšims, dėl kurių teritorija priskirta 

saugomų teritorijų sistemai ar išskirta kaip vertinga. Įvertinama, ar nagrinėjamoje teritorijoje yra esamų 

ar potencialių kertinių miško buveinių.  

Saugomos teritorijos, miškai, juose esančios kertinės miško buveinės, saugomos gyvūnų ir augalų 

rūšys nustatomos pagal:  

 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro žemėlapį
11

; 

 Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos miškų, kertinių miško buveinių 

žemėlapiais
12

; 

 2008 m. patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, miškų 

išdėstymo brėžiniu M 1:50000. 

Bus analizuojami ir kiti šių teritorijų, ir su jomis susiję, komponentai (galimi migracijos takai, 

hidrologiniai ryšiai ir pan.). Migracijos keliai nustatomi vadovaujantis 2009 metų patvirtintu Jonavos 

miesto bendruoju planu, jame pateiktu gamtinio karkaso ir saugomų gamtinių teritorijų brėžiniu (M 

1:10000).  

Galimi poveikiai biologiniai įvairovei, buveinėms įvertinami statybos bei eksploatacijos metu. 

Esant būtinybei, bus numatomos neigiamą poveikį mažinančios priemonės vadovaujantis:  

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 267 „Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių 

apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1335; 2011, Nr. 67-

3171); 

 Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymu (Žin. 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 

108-3902); 

 Saugomų teritorijų tipiniais apsaugos reglamentais (Žin. 2004, Nr. 131-4704; 2010, Nr. 

153-7827);  

 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygomis Nr. 343, patvirtintomis 1992 m. 

gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2004, Nr. 21-642); 

 Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarką, 

patvirtintą LR aplinkos ministro įsakymu 2001 m. lapkričio 7 d. Nr. 540 (Žin., 2001, 

Nr.95–3372; 2013, Nr. 30-1489); 

 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio 

direktoriaus 2010 04 01 įsakymo Nr. V-89 ,,Dėl ,,Aplinkosauginių priemonių 

projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės įvairovės apsauga APR-

BĮA 10" patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 41-2016) reikalavimais; 

 VU Ekologijos instituto 2009 m. Vilniuje išleista “Laukinių gyvūnų migracijos per 

valstybinės reikšmės magistralinius kelius tyrimas, probleminių ruožų identifikavimas, 

pasiūlymų rengti aptvėrimus ir kitas priemones parengimas” ataskaita. 

                                            
11

 Saugomų teritorijų valstybes kadastras, http://stk.vstt.lt/stk/  
12

 Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, http://www.valstybiniaimiskai.lt/lt/Zemelapis/Puslapiai/default.aspx  
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6.8. KRAŠTOVAIZDIS 
PAV ataskaitoje kraštovaizdis aprašomas įvertinant kraštovaizdžio pobūdį, išnagrinėjant gamtinio 

karkaso bei rekreacinių teritorijų išsidėstymą. Kraštovaizdis vertinamas vadovaujantis: 

 2010 m. Jonavos miesto teritorijos bendruoju planu, jame esančiais gamtinio karkaso ir 

saugomų gamtinių teritorijų brėžiniu M 1:10000 bei kraštovaizdžio tvarkymo brėžiniu M 

1:10000; 

 2008 m. Jonavos rajono savivaldybės bendruoju planu, jame esančiu rekreacijos, gamtos 

ir kultūros paveldo brėžiniu M 1:50000; 

 Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų 

identifikavimo studija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-08-22 nutarimas, Nr. 909; 

 Lietuvos Corine žemės dangos duomenų baze
13

. 

Ataskaitoje bus nagrinėjamas galimas poveikis vietovės gamtiniam karkasui, rekreacinėms 

teritorijoms, kraštovaizdžio komponentams ir kraštovaizdžio vizualiniams pokyčiams. Esant būtinybei 

bus siūlomos kompensavimo priemonės. Poveikis kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui bei priemonės 

jam apsaugoti numatomos vadovaujantis: 

 Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymu (Žin. 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 

108-3902); 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl rekreacinių teritorijų naudojimo, 

planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2004, D1-35; 2010, Nr. D1-180); 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl gamtinio karkaso nuostatų 

patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr. D1-96; 2010, Nr. D1-624). 

6.9. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI 
Atliekami nagrinėjamos teritorijos natūriniai tyrimai. Aprašant kultūros paveldo vertybes, 

esančias artimoje planuojamo aplinkkelio aplinkoje, vadovaujamasi: 

 Kultūros vertybių registro duomenimis
14

; 

 2010 m. Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano kultūros paveldo objektų teritorijos ir 

zonos brėžiniu M1:10000; 

 2008 m. Jonavos rajono savivaldybės bendruoju planu, jame esančiu rekreacijos, gamtos 

ir kultūros paveldo brėžiniu M 1:50000. 

Pagal atstumus iki kultūros vertybių, jų fizinės, vizualinės apsaugos zonų bei remiantis teisine 

baze, bus įvertinamas galimas poveikis, suformuluotos išvados. Galimas neigiamas poveikis kultūros 

vertybėms bei apsauginės, prevencinės priemonės parenkamos vadovaujantis: 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin. 1995, Nr.3-

37; 2013, 2013, Nr. 111-5489); 

 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygomis Nr. 343, patvirtintomis 1992 m. 

gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2004, Nr. 21-642).  

6.10. VISUOMENĖS SVEIKATA 
Numatoma įvertinti fizinių, cheminių ir psichologinių veiksnių poveikį žmonių sveikatai. 

Poveikis visuomenės sveikatai įvertinamas vadovaujantis: 

 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu 

(Žin. 2005, Nr. 84-3105; 2013, Nr. 76-3835); 

                                            
13

 Aplinkos apsaugos agentūra, http://gis.gamta.lt/map/  
14

 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, http://kvr.kpd.lt/heritage/  
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 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo metodinių nurodymų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr. 106-

3947); 

 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu (Žin. 2002, Nr. 56-2225, 

2013, Nr. 76-3825). 

Neigiamą poveikį mažinančios ar prevencinės priemonės numatomos atsižvelgiant į: 

 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministro įsakymą dėl Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 

11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos užterštumo normų nustatymo“ pakeitimą 2010 

m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611 (Žin. 2001, Nr. 106-3827; 2010, Nr. 82-4364); 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin. 2011; Nr. 75-3638). 

6.11. SOCIALINĖ–EKONOMINĖ APLINKA 
Vertinant socialinę–ekonominę aplinką poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje bus pateikta 

informacija apie:  

• gyventojų skaičių veiklos įtakos zonoje, jo kitimą; 

• esamą teritorijos naudojimą ir žemėvaldą;  

• galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį ekonominėms sąlygoms, darbo rinkai; 

• žemėnaudos kitimą, veiklos apribojimus dėl planuojamos ūkinės veiklos; 

• nagrinėjamos veiklos poveikį nekilnojamojo turto rinkai; 

• planuojamos veiklos poveikį ūkio šakoms: žemės ūkiui, miškų ūkiui, vandens ūkiui, rekreacijai, 

turizmui, transportui; 

• galimą poveikį gyvenimo sąlygoms ir visuomenės nepasitenkinimą planuojama ūkine veikla. 

Reikalui esant numatomos poveikį socialinei-ekonominei aplinkai mažinančios priemonės. 

7. POVEIKIS KITŲ VALSTYBIŲ APLINKAI 
Jonavos pietrytinis aplinkkelis, esantis Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje negali daryti 

tiesioginio poveikio kitos valstybės aplinkai, tačiau jo tiesimas susijęs su tranzitinio transporto sistemos 

pagerėjimu.  

8. EKSTREMALIOS SITUACIJOS 
Ekstremalios situacijos (avarijos) gali susidaryti tiek aplinkkelio eksploatavimo, tiek statybos 

metu. Keliuose ekstremalios situacijos traktuojamos kaip avarijos, kuomet į aplinką patenka naftos 

produktai ar kitos pavojingos medžiagos. Ataskaitoje įvertinami galimi avarijų padariniai dirbantiems 

objekte bei šalia gyvenantiems žmonėms, aplinkai. Numatomos prevencinės, kontrolės ir avarijų 

išvengimo priemonės. 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ekstremalios situacijos vertinamos vadovaujantis LR 

aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 patvirtintomis planuojamos ūkinės veiklos 

galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijomis (Žin. 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766).  

9. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR KONSULTACIJOS  
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). 
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9.1. INFORMAVIMAS PAV PROGRAMOS RUOŠIMO ETAPE 
Apie parengtą PAV programą, PAV dokumentų rengėjas, prieš pateikdamas ją nagrinėti PAV 

subjektams, skelbia visuomenei visuomenės informavimo priemonėse (Jonavos rajono laikraštyje 

„Naujienos“ ir respublikinėje spaudoje „Lietuvos žinios“), Jonavos rajono savivaldybės, Dumsių ir 

Ruklos seniūnijų teritorijų internetiniuose puslapiuose ar skelbimų lentose. Skelbimas bei visa PAV 

programa patalpinama UAB „Kelprojektas“ internetiniame puslapyje (www.kelprojektas.lt).  

 

Atsakingai institucijai (Aplinkos apsaugos agentūrai) teikiama elektroniniu paštu informacija apie 

parengtą poveikio aplinkai (PAV) programą, pridedant skelbimų kopijas. 

9.2. INFORMAVIMAS PAV ATASKAITOS RENGIMO ETAPE 
Parengta PAV ataskaita bus pristatoma visuomenei viešame susirinkime. Visa informacija apie 

viešo susirinkimo laiką, vietą, bei apie tai, kur galima susipažinti su poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos projektu bus paskelbta visuomenės informavimo priemonėse (Jonavos rajono ir 

respublikinėje spaudoje), Jonavos rajono savivaldybės, Dumsių ir Ruklos seniūnijų teritorijų 

internetiniuose puslapiuose ar skelbimų lentose. PAV ataskaita bus taisoma ar papildoma atsižvelgiant į 

suinteresuotos visuomenės pasiūlymus. 

9.3. INFORMAVIMAS APIE SPRENDIMO PRIĖMIMĄ 
PAV dokumentų rengėjas, gavęs atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūros) 

sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, per 10 darbo dienų praneš 

visuomenei, paskelbdamas apie priimtą sprendimą visuomenės informavimo priemonėse (Jonavos 

rajono ir respublikinėje spaudoje), Jonavos rajono savivaldybės, Dumsių ir Ruklos, seniūnijų 

internetiniuose puslapiuose ar skelbimų lentose. 

10. LITERATŪROS SĄRAŠAS  
1. LR Aplinkos ministerijos sprendimas dėl Jonavos šiaurinio aplinkkelio 0,0-4,2 km ir Jonavos 

pietrytinio aplinkkelio (A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis kelio 28,2-34,0 km atkarpos) įrengimo 

galimybių (2004, Nr. (1-15)-D8-1457); 

2. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas (2004-04-29, Nr. 113) „Dėl A6 Kauno-Zarasų-

Daugpilio kelio 25,9-34,0 km (Jonavos pietrytinis aplinkkelis) specialiojo plano patvirtinimo“; 

3. Jonavos pietrytinio aplinkkelio specialusis planas patvirtintas 2004-04-29 Jonavos rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 113.  

4. Jonavos aplinkkelio tiesimo poveikio aplinkai vertinimas patvirtintas 2004-02-26 Lietuvos 

Respublikos Aplinkos ministerijos sprendimu Nr. 1-15-D8-1457 

5. Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2008 m. spalio 23 d. 

Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-236; 

6. Jonavos mieto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2010 m. liepos 22 d. Jonavos rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-266; 

7. LR aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl kelių techninio reglamento 

KTR 1,01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 9-322); 

8. LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 

2013, Nr. 76-3835); 
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9. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos 

rengimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. D1-636; 2010, Nr. D1-370); 

10. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodinių nurodymų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr. 106-3947); 

11. LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin. 2002, Nr. 56-2225, 2013, Nr. 76-3825);  

12. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo“ patvirtinimo (Žin., 2005, 

Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207); 

13. LR aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl 

Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 

„Dėl aplinkos užterštumo normų nustatymo“ pakeitimą 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611 

(Žin. 2001, Nr. 106-3827; 2010, Nr. 82-4364); 

14. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus  2012 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. AV-15 dėl 

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. AV-112 "Dėl 

Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 

įvertinti rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo (Žin. 2012; Nr. 13-601); 

15. LR aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 

d. įsakymą Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeista 2010 m. 

liepos 7 d. įsakymu Nr. D1–585/V–611 (Žin., 2001, Nr.106–3827; 2010, Nr.2–87; 2010, 

Nr.82–4364); 

16. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin. 2011; Nr. 75-3638); 

17. LR aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 patvirtintos planuojamos ūkinės 

veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijos (Žin. 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-

766); 

18. LR aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 patvirtinta paviršinio vandens 

telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarka (Žin., 2001, Nr.95–3372; 

2013, Nr. 30-1489); 

19. Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas, patvirtintas 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX–

2499 (Žin., 2004, Nr.164–5971; 2006, Nr.73–2760; 2010, Nr.51–2479); 

20. LR Saugomų teritorijų įstatymas (Žin. 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902); 

21. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“ 

(Žin. 2004, Nr. 131-4704; 2010, Nr. 153-7827); 

22. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 267 „Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių 

teritorijų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1335; 2011, Nr. 67-3171); 

23. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos 

nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2004, D1-35; 2010, Nr. D1-180); 

24. LR aplinkos ministro įsakymas „ Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr. 

D1-96; 2010, Nr. D1-624);  
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25. LR nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin. 1995, Nr.3-37; 2013, Nr. 111-

5489); 

26. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 

(Žin., 1992, Nr. 22-652; 2004, Nr. 21-642) 

27. Lietuvos higienos norma HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos 

koncentracijos dirvožemyje“ (Žin., 2004, Nr. 41-1357); 

28. Lietuvos higienos normos HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir 

priežiūra“ patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2006 m. liepos 17 d. isakymu 

Nr.V–613 ir pakeista 2010 m. kovo 30 d. Nr. V–240 (Žin., 2006, Nr. 81–3217; 2010, Nr.41–

1998); 

29. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta LR Sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V–604 (Žin., 2011, Nr.75–3638); 

30. Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2012, Nr. 16-697); 

31. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais (Žin., 2007, Nr. 10-403); 

32. Kuriama saugi Europos kelių eismo erdvė. 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos kryptys. 

(KOM (2010) 389;  

33. Valstybinė saugaus eismo plėtros 2011-2017 m. programa (2011-03-02 Lietuvos Respublikos 

vyriausybės nutarimas Nr. 257, Žin., 29-1368); 

34. Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos „Vandens 

telkinių APR – VTA 10“, patvirtintos Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo 

ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-89 (Žin., 2010, Nr. 

41 – 2017); 

35. VU Ekologijos instituto 2009 m. Vilniuje išleista “Laukinių gyvūnų migracijos per valstybinės 

reikšmės magistralinius kelius tyrimas, probleminių ruožų identifikavimas, pasiūlymų rengti 

aptvėrimus ir kitas priemones parengimas” ataskaita. 

 

Internetiniai puslapiai: 

1. Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, https://www.geoportal.lt/; 

2. Saugomų teritorijų valstybes kadastras, http://stk.vstt.lt/stk/; 

3. Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, 

http://www.valstybiniaimiskai.lt/lt/Zemelapis/Puslapiai/default.aspx; 

4. Aplinkos apsaugos agentūra, http://gis.gamta.lt/map/; 

5. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, http://kvr.kpd.lt/heritage/. 

11. SIŪLOMAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PAV ATASKAITOS 

TURINYS 
1. Santrumpos 

2. Bendrieji duomenys (apie PŪV organizatorių ir PAV rengėjus) 

3. Įvadas 

4. Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą 

4.1. Projekto įgyvendinimo tikslai  
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4.2. Su PŪV susiję planavimo dokumentai 

4.3. Bendra informacija apie vietovę 

4.4.Nagrinėjamos alternatyvos ir techniniai parametrai  

5. Poveikio aplinkai vertinimas*  

5.1.Įvadas. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo metodus  

5.2. Naudingosios iškasenos 

5.3. Geologinės sąlygos 

5.4. Dirvožemis  

5.5. Paviršinis ir požeminis vanduo 

5.6. Žemėnauda 

5.7. Kraštovaizdis 

5.8. Rekreacija 

5.9. Gamtinis karkasas 

5.10. Miškai 

5.11. Biologinė įvairovė 

5.12. Saugomos teritorijos 

5.13. Atliekos 

5.14. Nekilnojamosios kultūros vertybės 

5.15. Triukšmas 

5.16. Oro tarša 

5.17. Kita informacija 

6. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas* 

7. Ekstremalios situacijos  

8. Monitoringo planas 

9. Priemonių planas 

10. Alternatyvų palyginimas 

11. Literatūros sąrašas 

12. Netechninė santrauka 

Priedai 

1 Priedas Žemėlapiai ir brėžiniai 

 Jonavos pietrytinio aplinkkelio ir jungiamųjų kelių tiesimo ir sankryžų įrengimo plano brėžinys 

 Skaičiavimų žemėlapiai (pagal poreikį) 

 Kiti žemėlapiai (pagal poreikį) 

2 Priedas Paveikslai ir schemos  

3 Priedas Su poveikio aplinkai vertinimu susijusių dokumentų kopijos 

4 Priedas Su PAV procedūromis susiję priedai 

 PAV dokumentų rengėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos 

 PAV programa 

 Visuomenės informavimo ir dalyvavimo PAV procese dokumentai (skelbimų kopijos, 

suinteresuotos visuomenės pasiūlymai ir jų įvertinimas, viešo visuomenės supažindinimo 

dalyvių sąrašas ir susirinkimo protokolas)  

 PAV subjektų išvados 

*poskyriuose aprašoma esama situacija, galimas poveikis ir jo vertinimo metodas bei numatomos 

priemonės neigiamam poveikiui išvengti, sumažinti ar kompensuoti 
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12. PRIEDAI 

12.1 JONAVOS PIETRYTINIO APLINKKELIO IR JUNGIAMŲJŲ KELIŲ TIESIMO 

IR SANKRYŽŲ ĮRENGIMO PLANO BRĖŽINYS  

12.2 DOKUMENTŲ, KURIAIS BUVO NAUDOJAMASI RENGIANT PAV 

PROGRAMĄ, KOPIJOS 

12.3 PAV PROGRAMOS RENGĖJŲ KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIŲ 

DOKUMENTŲ KOPIJOS 
 

 


