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2. Teritorijos planavimas

2.1. Žemės sklypų pertvarkymas

2.1.1. Žemės sklypai

Planuojama teritorija apima žemės sklypus kad. Nr. 4167/0800:7, 4167/0800:10, 4167/0800:5, 
4167/0800:9,  4167/0800:3,  4167/0800:4,  4167/0500:425,  4167/0500:1,  esančius  Vilniaus  apskr. 
Vilniaus rajono savivaldybės, Pagirių seniūnijos, Papiškių kaimo ribose bei tarp žemės sklypų kad. 
Nr. 4167/0500:425 ir 4167/0500:1 įsiterpusį 4 m pločio bendro naudojimo vietinės reikšmės kelią. 
Bendras  planuojamos  teritorijos  plotas  yra  apie  24,08  ha,  kurio  didžioji  dalis  (apie  21,11  ha) 
patenka į  1967, 2008 ir 2015 metais detaliai išžvalgytų Papiškių žvyro ir smėlio telkinio išteklių 
plotus ir nedidele dalimi į 1967 m. parengtiniai išžvalgytų išteklių bei prognozinių išteklių plotus 
(apie 2,97 ha). 

Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus (žr. 
tekst.  priedus  Nr.  6-16)  pertvarkomų  žemės  sklypų  kad.  Nr.  4167/0800:7,  4167/0800:10, 
4167/0800:5,  4167/0800:9,  4167/0800:3,  4167/0800:4  pagrindinė  naudojimo  paskirtis  –  žemės 
ūkio,  naudojimo  būdas  –  kiti  žemės  ūkio  paskirties  žemės  sklypai,  žemės  sklypo  kad.  Nr. 
4167/0500:425 pagrindinė naudojimo paskirtis – miškų ūkio, naudojimo būdas – ūkiniai miškai. Į 
planuojamą  teritoriją  patenkančio  žemės  sklypo  kad.  Nr.  4167/0500:1  pagrindinė  naudojimo 
paskirtis – kita, naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos. 

Į  planuojamą  teritoriją  patenkantys  žemės  sklypai  yra  suformuoti  atliekant  kadastrinius 
matavimus.

Žemės sklypai kad. Nr. 4167/0800:7, 4167/0800:10, 4167/0800:5, 4167/0800:9, 4167/0800:3, 
4167/0800:4, 4167/0500:425 nuosavybės teise priklauso UAB „Pagirių Nesta“, žemės sklypas kad. 
Nr. 4167/0500:1 – Lietuvos Respublikai, kurio naudojimui yra sudaryta nuomos sutartis su UAB 
„Pagirių Nesta“. 

1967 m. detaliai išžvalgyti žvyro,  tinkamo automobilių keliams tiesti, ištekliai  14,3 ha plote 
buvo patirtinti Mokslinės techninės tarybos 1967 m. gruodžio 19 d. posėdyje protokolu Nr. 26(332). 
Šių išteklių dalies naudojimui 2011 m. liepos 1 d. UAB ”Pagirių Nesta” buvo išduotas Lietuvos 
geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos leidimas Naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Nr. 
31p-11. Pagal Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Papiškių žvyro ir smėlio išteklių dalies naudojimo 
sutartį (žr. tekst. priedą Nr. 5) UAB „Pagirių Nesta“ buvo skirtas 8,7 ha ploto kasybos sklypas.

Minėtų  išteklių  naudojimui  skirtas  kasybos  sklypas  patenka  į  kitos  (naudingųjų  iškasenų 
teritorijos)  paskirties  žemės  sklypą  kad.  Nr.  4167/0500:1.  UAB ”Pagirių  Nesta”  skirtai  naudoti 
Papiškių  žvyro  ir  smėlio  telkinio  daliai  2019  m.  UAB „GJ  Magma“  parengė  Vilniaus  rajono 
Papiškių  žvyro  ir  smėlio  telkinio  žvyro  išteklių  dalies  naudojimo  (kasybos  –  rekultivavimo) 
projektą,  kurį  2020-02-07  patvirtino  Lietuvos  geologijos  tarnybos  prie  Aplinkos  ministerijos 
direktorius.  Žemės  sklypui  kad.  Nr.  4167/0500:1  teritorijų  planavimas  neatliekamas.  Šiuo 
naudojimo planu bus naujai projektuojama kasyba, bus numatomas karjero priklausinių išdėstymas 
bei patikslinti rekultivacijos sprendiniai.

Žemės sklypo kad. Nr. 4167/0800:7 plotas – 1,1806 ha. Žemės sklype žemės ūkio naudmenų 
(pievų ir natūralių ganyklų) plotas sudaro 0,4585 ha, kitos žemės plotas – 0,7221 ha. Žemės sklypui 
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taikomos  specialiosios  žemės  naudojimo  sąlygos:  žemės  gelmių  išteklių  telkiniai  (VI  skyrius, 
tryliktasis skirsnis) (1,1806 ha). 

Žemės  sklypas  kad.  Nr.  4167/0800:7  šiaurės  rytiniu  pakraščiu  ribojasi  su  žemės  ūkio 
paskirties  žemės sklypu kad.  Nr.  4167/0800:8,  pietrytiniu pakraščiu su projektiniu 10 m pločio 
vietinės reikšmės keliu,  pietvakariniu pakraščiu su žemės ūkio paskirties žemės sklypu kad. Nr. 
4167/0800:10,  šiaurės  vakariniu  pakraščiu  su  miškų  ūkio  paskirties  žemės  skypu  kad.  Nr. 
4167/0500:432. 

Žemės sklypo kad. Nr. 4167/0800:10 plotas – 0,5269 ha. Visas žemės sklypo plotas priskirtas 
kitai žemei. Žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: žemės gelmių išteklių 
telkiniai  (VI  skyrius,  tryliktasis  skirsnis)  (0,5269  ha),  aerodromo  apsaugos  zonos  (III  skyrius, 
pirmasis skirsnis) (0,5269 ha).

Žemės  sklypas  kad.  Nr.  4167/0800:10  šiaurės  rytiniu  pakraščiu  ribojasi  su  žemės  ūkio 
paskirties  žemės sklypu kad.  Nr.  4167/0800:7,  pietrytiniu pakraščiu su projektiniu 10 m pločio 
vietinės reikšmės keliu,  pietvakariniu pakraščiu su žemės ūkio paskirties žemės sklypu kad. Nr. 
4167/0800:5,  šiaurės  vakariniu  pakraščiu  su  miškų  ūkio  paskirties  žemės  skypais  kad.  Nr. 
4167/0500:493 ir 4167/0500:432. 

Žemės sklypo kad. Nr. 4167/0800:5 plotas – 1,3199 ha. Žemės sklype žemės ūkio naudmenų 
(ariamos žemės) plotas sudaro 1,2260 ha, kitos žemės plotas – 0,0939 ha. Žemės sklypui taikomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (0,0647 
ha).

Žemės  sklypas  kad.  Nr.  4167/0800:5  šiaurės  rytiniu  pakraščiu  ribojasi  su  žemės  ūkio 
paskirties žemės sklypu kad. Nr. 4167/0800:10, pietrytiniu pakraščiu su projektiniu 10 m pločio 
vietinės reikšmės keliu,  pietvakariniu pakraščiu su žemės ūkio paskirties žemės sklypu kad. Nr. 
4167/0800:9,  šiaurės  vakariniu  pakraščiu  su  miškų  ūkio  paskirties  žemės  skypais  kad.  Nr. 
4167/0500:493 ir 4167/0500:425. 

Žemės sklypo kad. Nr. 4167/0800:9 plotas – 0,7454 ha. Visas žemės sklypo plotas priskirtas 
prie kitos žemės. Žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: žemės gelmių 
išteklių  telkiniai  (VI  skyrius,  tryliktasis  skirsnis)  (0,7454  ha),  aerodromo  apsaugos  zonos  (III 
skyrius, pirmasis skirsnis) (0,7454 ha).

Žemės  sklypas  kad.  Nr.  4167/0800:9  šiaurės  rytiniu  pakraščiu  ribojasi  su  žemės  ūkio 
paskirties  žemės sklypu kad.  Nr.  4167/0800:5,  pietrytiniu pakraščiu su projektiniu 10 m pločio 
vietinės reikšmės keliu,  pietvakariniu pakraščiu su žemės ūkio paskirties žemės sklypu kad. Nr. 
4167/0800:3,  šiaurės  vakariniu  pakraščiu  su  miškų  ūkio  paskirties  žemės  skypu  kad.  Nr. 
4167/0500:425. 

Žemės sklypo kad. Nr. 4167/0800:3 plotas – 1,7700 ha. Visas žemės sklypo plotas priskirtas 
kitai žemei. Žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: kelių apsaugos zonos 
(III skyrius, antrasis skirsnis) (0,1115 ha).

Žemės  sklypas  kad.  Nr.  4167/0800:3  šiaurės  rytiniu  pakraščiu  ribojasi  su  žemės  ūkio 
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paskirties  žemės sklypu kad.  Nr.  4167/0800:9,  pietrytiniu pakraščiu su projektiniu 10 m pločio 
vietinės reikšmės keliu,  pietvakariniu pakraščiu su žemės ūkio paskirties žemės sklypu kad. Nr. 
4167/0800:4,  šiaurės  vakariniu  pakraščiu  su  miškų  ūkio  paskirties  žemės  skypu  kad.  Nr. 
4167/0500:425. 

Žemės sklypo kad. Nr. 4167/0800:4 plotas – 1,7700 ha. Visas žemės sklypo plotas priskirtas 
kitai žemei. Žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: kelių apsaugos zonos 
(III skyrius, antrasis skirsnis).

Žemės  sklypas  kad.  Nr.  4167/0800:4  šiaurės  rytiniu  pakraščiu  ribojasi  su  žemės  ūkio 
paskirties  žemės sklypu kad.  Nr.  4167/0800:3,  pietrytiniu pakraščiu su projektiniu 10 m pločio 
vietinės  reikšmės keliu,  pietvakariniu pakraščiu su 4 m pločio bendro naudojimo keliu,  šiaurės 
vakariniu pakraščiu su miškų ūkio paskirties žemės skypu kad. Nr. 4167/0500:425. 

Žemės  sklypo  kad.  Nr.  4167/0500:425 plotas  –  4,6300  ha.  Visas  žemės  sklypo  plotas 
priskirtas miško žemei. Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre – 4,4024 ha. Žemės 
sklypui  taikomos  specialiosios  žemės  naudojimo  sąlygos:  miško  žemė  (VI  skyrius,  trečiasis 
skirsnis) (4,63 ha), kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (0,4281 ha).

Žemės  sklypas  kad.  Nr.  4167/0500:425  šiaurės  rytiniu  pakraščiu  ribojasi  su  miškų  ūkio 
paskirties  žemės sklypu kad.  Nr.  4167/0500:493,  pietrytiniu pakraščiu su žemės ūkio paskirties 
žemės  sklypai  kad.  Nr.  4167/0800:5,  4167/0800:9,  4167/0800:3,  4167/0800:4,  pietvakariniu  ir 
šiaurės vakariniu pakraščiu su 4 m pločio bendro naudojimo keliu.

Žemės sklypo kad. Nr. 4167/0500:1 plotas – 11,8790 ha. Visas žemės sklypo plotas priskirtas 
kitai žemei. Žemės sklypui nėra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Žemės  sklypas  kad.  Nr.  4167/0500:1  šiaurės  rytiniu  pakraščiu  ribojasi  su  miškų  ūkio 
paskirties žemės sklypu kad. Nr. 4167/0500:49 ir 4 m pločio bendro naudojimo keliu, pietrytiniu 
pakraščiu su 4 m pločio bendro naudojimo keliu,  miškų ūkio paskirties žemės sklypu kad. Nr. 
4167/0500391, valstybinės žemės plotu,  pietvakariniu pakraščiu su miškų ūkio paskirties žemės 
sklypais kad. Nr. 4167/0500:357ir 4167/0500:389 bei su valstybinės žemės plotu, šiaurės vakarų 
kryptimi ribojasi su 4 m pločio bendro naudojimo keliu, žemės ūkio paskirties žemės sklypais kad. 
Nr. 4167/0500:569, 4167/0500:509.

2.1.2. Planuojamos teritorijos gretimybės

Planuojama teritorija šiauriniu pakraščiu ribojasi su žemės ūkio paskirties žemės sklypu kad. 
Nr. 4167/0500:509, su miškų ūkio paskirties žemės sklypais kad. Nr. 4167/0500:49, 4167/0500:493, 
4167/0500:432,  šiaurės  rytiniu  pakraščiu  su  žemės  ūkio  paskirties  žemės  sklypu  kad.  Nr. 
4167/0800:8, pietrytiniu pakraščiu su 10 m pločio vietinės reikšmės keliu, pietiniu pakraščiu su 4 m 
pločio bendro naudojimo keliu, su miškų ūkio paskirties žemės sklypais kad. Nr. 4167/0500:391, 
4167/0500:357,  4167/0500:389 bei  su valstybinės  žemės plotais,  šiaurės  vakariniu  pakraščiu su 
žemės ūkio paskirties žemės sklypu kad. Nr. 4167/0500:569.

2.1.3. Teritorijos plėtros tendencijos
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Rengiant Naudojimo planą remtasis šiais teritorijų planavimo dokumentais:
• bendruoju planu:

Vilniaus  rajono  savivaldybės  teritorijos  bendrasis  planas (T00049272,  2009-09-30), 
patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T3-323 Dėl 
Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo.

• specialiaisiais planais:

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialusis planas (T00075779, 
2015-05-06), patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 
TS-571 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano patvirtinimo;

Vilniaus  rajono  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  infrastruktūros  plėtros 
specialusis  planas  (T00049273,  2012-06-25), patvirtintas  Vilniaus  rajono  savivaldybės  tarybos 
2011 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T3-193;

Vilniaus  rajono  savivaldybės  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  tinklų  schema 
(T00054280, 2009-07-21), patvirtinta Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2009 m. birželio 1 d. 
įsakymu Nr. ĮV-290 Dėl Vilniaus Ir Klaipėdos apskričių ir jų teritorijas sudarančių savivaldybių 
teritorijų nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schemų patvirtinimo.  

Vilniaus  apskrities  miškų tvarkymo schema,  patvirtinta  Lietuvos respublikos  aplinkos 
ministro  2014  m.  gegužės  7  d.  įsakymu  Nr.  D1-414  Dėl  Vilniaus  apskrities  miškų  tvarkymo 
schemos patvirtinimo (T00071421, 2014-05-16);    

Pagal  Vilniaus  rajono  savivaldybės  teritorijos  bendrojo  plano  (toliau  –  Bendrasis 
planas) žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinį (žr. teksto pav. 2.3) planuojama teritorija 
patenka į eksploatuojamų iškasenų rekultivacijos į miškų ūkio žemę vyraujančios paskirties (MN) 
teritorijas. Pagal Bendrąjį planą dalis planuojamos teritorijos patenka į projektuojamų miškų plotus 
(apie 6,1 ha), dalis (apie 7,5 ha) – į esamų miškų plotus ir apie 9,9 ha - į karjerų plotus. Į esamų  
miškų plotus patenka miškų ūkio paskirties (ūkinių miškų) žemės sklypas kad. Nr. 4167/0500:425 
bei dalis kitos paskirties (naudingųjų išksenų teritorijos) žemės sklypo kad. Nr. 4167/0500:1.

Pagal Bendrojo plano Naudingųjų iškasenų ir jų naudojimo galimybių brėžinį (žr. teksto 
pav. 2.3.1) planuojamos teritorijos dalis (žemės sklypas kad. Nr. 4167/0500:425) patenka į detaliai 
išžvalgytų išteklių plotą, dalis (žemės sklypas kad. Nr. 4167/0500:1) į parengtiniai išžvalgytų žvyro 
išteklių  plotą.  Pagal  minėtą  Bendrojo  plano  sprendinių  brėžinį   žemės  sklypai  kad  Nr. 
4167/0500:425  ir  4167/0500:1  patenka  į  eksploatuojamų  ir  iki  2009  m.  parengtų  eksploatuoti 
naudingųjų  iškasenų  telkinių  teritorijų  plotą.  Į  planuojamą  teritoriją  patenkantys  žemės  ūkio 
paskirties  žemės  sklypai  kad  Nr.  4167/0800:7,  4167/0800:10,  4167/0800:5,  4167/0800:9, 
4167/0800:3  ir  4167/0800:4  patenka  į  eksploatuojamų  ir  iki  2009  m.  parengtų  eksploatuoti 
naudingųjų iškasenų telkinių SAZ.

Atkreipiame  dėmesį,  kad  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2011  m. 
balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-360 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. 
rugpjūčio  19  d.  įsakymo  Nr.  V–586  „Dėl  sanitarinių  apsaugos  zonų  ribų  nustatymo  ir  režimo 
taisyklių patvirtinimo” pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 46–2201) priedo 2 skyrius „Kasybos pramonė ir 
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karjerų eksploatavimas“, kur žvyro ir smėlio karjerams buvo nustatyta  normatyvinė 300 m pločio  

SAZ, neteko galios.

Pagal  Bendrojo  plano  Gamtinio  karkaso  ir  kraštovaizdžio  brėžinį  (žr.  teksto  pav.  2.4), 
planuojamos  teritorijos  didžioji  dalis  patenka  į  gamtinio  karkaso  regioninės  svarbos  vidinio 
stabilizavimo arialą, kuriame palaikomas ir ir stiprinamas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis 
(S2). Nedidelė planuojamos teritorijos dalis (apie 3,44 ha) patenka į gamtinio karkaso regioninės 
svarbos  migracijos  koridorių,  kuriame  grąžinami  ir  gausinami  kraštovaizdžio  natūralumą 
atkuriantys  elementai (M3).  Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 22 
straipsnio  6 dalies  nuostatomis,  gamtinio  karkaso  teritorijose  ūkinė  veikla  ribojama:  ,,Gamtinio 
karkaso  rekreacinės,  miškų ūkio  ir  agrarinės  paskirties  teritorijose  draudžiama statyti  pramonės 
įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, ir gyvenamųjų namų 
kvartalus. Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų 
stabilumą,  atkuria  pažeistas  ekosistemas,  yra  vykdoma  pagal  teritorijų  planavimo dokumentus“ 
(Žin.,  2001,  Nr.  108-3902),  LR aplinkos  ministro  2007-02-14  įsakymu  Nr.  D1-96  patvirtintais 
gamtinio karkaso nuostatais (Žin., 2007, Nr. 22-858) bei kitais teisės aktais. 

Pagal Gamtinio karkaso nuostatas nedraudžiama įrengti  karjerus šiose teritorijose.  Ūkinė 
veikla gamtinio karkaso teritorijose galima, remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 
m.  vasario  14  d.  įsakymu  Nr.  D1-96  „Dėl  gamtinio  karkaso  nuostatų  patvirtinimo“  (aktuali 
redakcija:  2010, Nr.  87-4619;  2012, Nr.  84-4425; 2014, Nr.  2014-00264;  2015, Nr.  2015-16984), 
numatant  priemones  antropogeniniam  poveikiui  kompensuoti,  gamtiniam  kraštovaizdžiui  ir 
biologinei įvairovei išsaugoti ar atkurti. 

Siekiant  įgyvendinti  bendrojo  plano  sprendinius,  baigus  naudingosios  iškasenos 
eksploatavimą žemės sklypai bus rekultivuoti į vandens telkinį ir mišką.

Kasybos darbams planuojamos teritorijos (detaliai išžvalgyto Papiškių smėlio ir žvyro telkinio 
plotas) dalis nėra įtraukta į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, tačiau pagal LR 
Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120, 22 straipsnio 5 dalį: „Kai žemės gelmių išteklių telkiniai 
nenurodyti  savivaldybės  lygmens  bendruosiuose  planuose,  žemės  gelmių  naudojimo  planai 
neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose teisės aktų nustatyta tvarka gali būti rengiami ir 
jais  pagrindinė  žemės  naudojimo  paskirtis  gali  būti  keičiama,  jeigu  teritorijų  planavimo 
dokumentuose ar žemės valdos projektuose šiose teritorijose nesuplanuota inžinerinė infrastruktūra 
ir (ar) jos plėtra.“ Patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės Papiškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių 
dalies  naudojimo  plano  sprendiniai  bus  integruojami  į  Vilniaus  rajono  savivaldybės  teritorijos 
bendrojo plano sprendinius.

Įvertinus  planuojamos  teritorijos  padėtį  Bendrojo  plano  sprendiniuose  išskirtose  tvarkymo 
zonose  ir  jose  nustatytus  specialiuosius  reglamentus,  antropogeniniam  poveikiui  kompensuoti, 
gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti ar atkurti,  įvertinus liekaninį kasybos 
poveikį  aplinkai,  baigus  naudingosios  iškasenos  eksploatavimą racionaliausia  žemės  sklypus 
rekultivuoti vandens telkinį ir  mišką.

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialųjį planą (žr. teksto 
pav. 2.4) planuojama teritorija patenka į miškų ūkio teritorijų tvarkymo zoną M4 (ūkiniai miškai). 
Pagal  minėtą planą dalis  planuojamos teritorijos,  t.  y.  žemės sklypai  kad.  Nr.  4167/0500:425 ir 
4167/0500:1,  patenka  ir  į  urbanistinių  teritorijų  kraštovaizdžio  tvarkymo  zoną  U3  (naudingųjų 
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iškasenų). 

Pagal  Vilniaus  rajono  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo infrastruktūros  plėtros 
specialųjį planą į planuojamą teritoriją nepatenka esami ir planuojami vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo tinklai. 

Pagal  Vilniaus  rajono  savivaldybės  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  tinklų  schemą 
planuojamoje teritorijoje nėra saugomų kultūros paveldo objektų.

Pagal Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schemą planuojamos teritorijos dalis parenka į 
IV grupės ūkinių miškų teritoriją, dalis į teritoriją, kurioje miško sodinimas yra draudžiamas. Pagal 
minėtą planą visa planuojama teritorija patenka į naudojamą naudingųjų iškasenų telkinį. 

2.1.4. Privalomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimai

Vadovaujantis  2021 m. sausio 5 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 
direktoriaus įsakymu Nr. 1-2 Dėl Vilniaus rajono Papiškių žvyro ir smėlio telkinio išteklių dalies 
žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios  ir  planavimo tikslų  (žr.  tekst.  priedą Nr.  12), 
atsakingų  institucijų  išduotomis  teritorijų  planavimo  sąlygomis,  Vilniaus  rajono savivaldybės 
teritorijos bendruoju planu ir kitų specialiųjų planų sprendiniais, šiuo Planu žemės ūkio paskirties 
(kiti  žemės  ūkio  paskirties  žemės  sklypai)  žemės  sklypų  kad.  Nr.  4167/0800:4,  kad.  Nr. 
4167/0800:3,  kad.  Nr.  4167/0800:9,  kad.  Nr.  4167/0800:5,  kad.  Nr.  4167/0800:10,  kad.  Nr. 
4167/0800:7 bei miškų ūkio paskirties (ūkinių miškų sklypai) žemės sklypo kad. Nr. 4167/0500:425 
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis  yra keičiama į  kitos paskirties žemę (naudojimo būdas – 
naudingųjų iškasenų teritorija), į planuojamą teritoriją patenkanti miško žemė bus verčiama į kitas 
naudmenas bei  tarp žemės sklypų  kad. Nr.  4167/0500:1 ir  kad.  Nr.  4167/0500:425 įsiterpusioje 
valstybinėje žemėje (4 m pločio kelio zonoje) bus suformuotas kitos paskirties (naudojimo būdas – 
naudingųjų iškasenų teritorijos) žemės sklypas reikalingas Papiškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių 
dalies gavybai atviru kasiniu (karjeru).

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Seimo  2019  m.  birželio  6  d.  priimtu  Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 
9862), žemės sklypams nustatomos specialiosios naudojimo sąlygos:
- žemės sklypui kad. Nr. 4167/0800:7: 

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (0,0494 ha);
Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis) (1,1806 ha); 

- žemės sklypui kad. Nr. 4167/0800:10:
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (0,0244 ha);
Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis) (0,5269 ha); 

- žemės sklypui kad. Nr. 4167/0800:5: 
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (0,0649 ha);
Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis) (1,3199 ha);

-žemės sklypui kad. Nr. 4167/0800:9: 
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (0,0372 ha);
Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis) (0,7454 ha);
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-žemės sklypui kad. Nr. 4167/0800:3: 
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (0,1110 ha);
Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis) (1,7700 ha);

-žemės sklypui kad. Nr. 4167/0800:4: 
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (0,1404 ha);
Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis) (1,7694 ha);

-žemės sklypui kad. Nr. 4167/0500:425: 
Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis) (4,6300 ha);

Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis) (4,3986 ha);
- žemės sklypui proj. Nr. 1:

Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis) (0,2609 ha);
Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis) (0,0979 ha).

Baigus  vykdyti  planuojamą  veiklą  (naudingųjų  iškasenų  kasybą)  ir  rekultivavus 
kasybos darbais pažeistus plotus, teritorija bus rekultivuota į vandens telkinį. Atsižvelgiant į 
rekultivavimo būdą: 

- žemės sklypams kad. Nr. 4167/0800:7, kad. Nr. 4167/0800:10, kad. Nr. 4167/0800:5, kad. 
Nr.  4167/0800:9,  kad.  Nr.  4167/0800:3,  kad.  Nr.  4167/0800:4,  kad.  Nr.  4167/0500:425  bus 
nustatyta  pagrindinė  naudojimo  paskirtis  –  vandens  ūkio,  būdas  –  bendro  naudojimo  vandens 
telkiniai; 

- žemės sklypui proj. Nr. 1 bus nustatyta pagrindinė naudojimo paskirtis  – kita,  būdas – 
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Žemiau pateikiama lentelė, kurioje nurodoma Naudojimo planu pertvarkomų žemės sklypų 
pagrindinės naudojimo paskirties, būdo ir taikomų specialiųjų naudojimo sąlygų kaita

Dabartinė situacija Patvirtinus Naudojimo planą, 
prieš pradedant vykdyti 

planuojamą veiklą

Baigus vykdyti planuojamą 
veiklą ir rekultivavus 

kasybos darbais pažeistus 
plotus

Žemės sklypas kad. Nr. 4167/0800:7

pagrindinė 
naudojimo 
paskirtis

žemės ūkio kita vandens ūkio

naudojimo būdas kiti žemės ūkio 
paskirties žemės sklypai

naudingųjų iškasenų 
teritorijos

bendro naudojimo vandens 
telkiniai

taikomos 
specialiosios 
naudojimo sąlygos

-  Žemės  gelmių  išteklių 
telkiniai  (VI  skyrius, 
tryliktasis skirsnis)

- Kelių apsaugos zonos (III 
skyrius, antrasis skirsnis) ;

- Žemės gelmių išteklių 
telkiniai (VI skyrius, 
tryliktasis skirsnis)

-  Kelių  apsaugos  zonos  (III 
skyrius, antrasis skirsnis);

- Paviršinių vandens telkinių 
apsaugos zonos (VI skyrius, 

septintasis skirsnis);

- Paviršinių vandens telkinių 
pakrantės apsaugos juostos 

(VI skyrius, aštuntasis 
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skirsnis)

Žemės sklypas kad. Nr. 4167/0800:10

pagrindinė 
naudojimo 
paskirtis

žemės ūkio kita vandens ūkio

naudojimo būdas kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai

naudingųjų iškasenų 
teritorijos

bendro naudojimo vandens 
telkiniai

taikomos 
specialiosios 
naudojimo sąlygos

-  Žemės  gelmių  išteklių 
telkiniai  (VI  skyrius, 
tryliktasis skirsnis);
-  Aerodromo  apsaugos 
zonos  (III  skyrius,  pirmasis 
skirsnis) 

-  Kelių  apsaugos  zonos  (III 
skyrius, antrasis skirsnis);

-  Žemės  gelmių  išteklių 
telkiniai  (VI  skyrius, 
tryliktasis skirsnis)

Kelių  apsaugos  zonos  (III 
skyrius, antrasis skirsnis);

- Paviršinių vandens telkinių 
apsaugos zonos (VI skyrius, 

septintasis skirsnis);

- Paviršinių vandens telkinių 
pakrantės apsaugos juostos 

(VI skyrius, aštuntasis 
skirsnis)

Žemės sklypas kad. Nr. 4167/0800:5

pagrindinė 
naudojimo 
paskirtis

žemės ūkio kita
vandens ūkio

naudojimo būdas kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai

naudingųjų iškasenų 
teritorijos

bendro naudojimo vandens 
telkiniai

taikomos 
specialiosios 
naudojimo sąlygos

- Kelių apsaugos zonos (III 
skyrius, antrasis skirsnis)

- Kelių apsaugos zonos (III 
skyrius, antrasis skirsnis) ;

- Žemės gelmių išteklių 
telkiniai (VI skyrius, 
tryliktasis skirsnis)

- Kelių apsaugos zonos (III 
skyrius, antrasis skirsnis);

- Paviršinių vandens telkinių 
apsaugos zonos (VI skyrius, 

septintasis skirsnis);

- Paviršinių vandens telkinių 
pakrantės apsaugos juostos 

(VI skyrius, aštuntasis 
skirsnis)

Žemės sklypas kad. Nr. 4167/0800:9

pagrindinė 
naudojimo 
paskirtis

žemės ūkio kita
vandens ūkio

naudojimo būdas kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai

naudingųjų iškasenų 
teritorijos

bendro naudojimo vandens 
telkiniai

taikomos 
specialiosios 
naudojimo sąlygos

-  Žemės  gelmių  išteklių 
telkiniai  (VI  skyrius, 
tryliktasis skirsnis);
-  Aerodromo  apsaugos 
zonos  (III  skyrius,  pirmasis 
skirsnis) .

- Kelių apsaugos zonos (III 
skyrius, antrasis skirsnis) ;

- Žemės gelmių išteklių 
telkiniai (VI skyrius, 
tryliktasis skirsnis)

- Kelių apsaugos zonos (III 
skyrius, antrasis skirsnis);

- Paviršinių vandens telkinių 
apsaugos zonos (VI skyrius, 
septintasis skirsnis);

- Paviršinių vandens telkinių 
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pakrantės apsaugos juostos 
(VI skyrius, aštuntasis 
skirsnis)

Žemės sklypas kad. Nr. 4167/0800:3

pagrindinė 
naudojimo 
paskirtis

žemės ūkio kita vandens ūkio

naudojimo būdas
kiti žemės ūkio paskirties 

žemės sklypai
naudingųjų iškasenų 

teritorijos
bendro naudojimo vandens 

telkiniai

taikomos 
specialiosios 
naudojimo sąlygos

- Kelių apsaugos zonos (III 
skyrius, antrasis skirsnis)

- Kelių apsaugos zonos (III 
skyrius, antrasis skirsnis) ;

- Žemės gelmių išteklių 
telkiniai (VI skyrius, 
tryliktasis skirsnis)

- Kelių apsaugos zonos (III 
skyrius, antrasis skirsnis);

- Paviršinių vandens telkinių 
apsaugos zonos (VI skyrius, 
septintasis skirsnis);

- Paviršinių vandens telkinių 
pakrantės apsaugos juostos 
(VI skyrius, aštuntasis 
skirsnis)

Žemės sklypas kad. Nr. 4167/0800:4

pagrindinė 
naudojimo 
paskirtis

žemės ūkio kita vandens ūkio

naudojimo būdas kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai

naudingųjų iškasenų 
teritorijos

bendro naudojimo vandens 
telkiniai

taikomos 
specialiosios 
naudojimo sąlygos

- Kelių apsaugos zonos (III 
skyrius, antrasis skirsnis)

- Kelių apsaugos zonos (III 
skyrius, antrasis skirsnis) ;

- Žemės gelmių išteklių 
telkiniai (VI skyrius, 
tryliktasis skirsnis)

- Kelių apsaugos zonos (III 
skyrius, antrasis skirsnis);

- Paviršinių vandens telkinių 
apsaugos zonos (VI skyrius, 
septintasis skirsnis);

- Paviršinių vandens telkinių 
pakrantės apsaugos juostos 
(VI skyrius, aštuntasis 
skirsnis)

Žemės sklypas kad. Nr. 4167/0500:425

pagrindinė 
naudojimo 
paskirtis

miškų ūkio kita vandens ūkio

naudojimo būdas
 Ūkinių miškų sklypai

naudingųjų iškasenų 
teritorijos

bendro naudojimo vandens 
telkiniai

taikomos 
specialiosios 
naudojimo sąlygos

-  Miško  žemė  (VI  skyrius, 
trečiasis skirsnis);
-  Kelių apsaugos zonos (III 
skyrius, antrasis skirsnis)

- Žemės gelmių išteklių 
telkiniai (VI skyrius, 
tryliktasis skirsnis);
-  Miško  žemė  (VI  skyrius, 
trečiasis skirsnis);

- Paviršinių vandens telkinių 
apsaugos zonos (VI skyrius, 
septintasis skirsnis);

- Paviršinių vandens telkinių 
pakrantės apsaugos juostos 
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(VI skyrius, aštuntasis 
skirsnis)

Žemės sklypas proj. Nr. 1

pagrindinė 
naudojimo 
paskirtis

--- kita kita

naudojimo būdas
---

naudingųjų iškasenų 
teritorijos

Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritorijos

taikomos 
specialiosios 
naudojimo sąlygos

- Žemės gelmių išteklių 
telkiniai (VI skyrius, 
tryliktasis skirsnis);
-  Miško  žemė  (VI  skyrius, 
trečiasis skirsnis);

Lentelė 2.1.1: Naudojimo planu pertvarkomų žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties,  

būdo ir taikomų specialiųjų naudojimo sąlygų kaita

Žemės  sklypams  nustatyta  paskirtis,  nustatomos  specialiosios  naudojimo  sąlygos  (prieš 
pradedant  veiklą  ir  ją  baigus)  ir  jų  plotai  bus  tikslinami  atliekant  kadastrinius  matavimus  ar 
papildant kadastro duomenis.

Prieš pradedant vykdyti naudingojo sluoksnio gavybą bus nukasamas derlingasis dirvožemio 
sluoksnis, kurį būtina išsaugoti. Konkretūs dirvožemio išsaugojimo, sandėliavimo ir panaudojimo 
rekultivacijai sprendiniai yra pateikiami šio Naudojimo plano 5 – 6 aiškinamojo rašto dalyse bei 
13/20 ir 18/20 brėžiniuose.

Šiame Naudojimo plane kasybos zona projektuojama taip,  kad karjero šlaito viršaus riba 
nepažeistų gretimų žemės sklypų ribų ir keliams nustatytų apsaugos zonų. 

Naudojimo  plano  sprendiniai  neprieštarauja  poveikio  aplinkai  vertinimo  atrankos  metu 
numatytiems sprendiniams.

 Konkretūs kasybos darbų plotai ir kiti sprendiniai yra pateikiami šio Naudojimo plano 5 – 6 
aiškinamojo rašto dalyje bei 13/20 – 19/20 brėžiniuose.

Baigus  telkinio  eksploataciją,  teritorija  bus  rekultivuota  į  vandens  telkinį.  Konkretūs 
rekultivacijos darbai, apimtys ir kiti sprendiniai yra pateikiami šio Naudojimo plano 6 aiškinamojo 
rašto dalyje bei 18/20 – 20/20 brėžiniuose.

2.1.5. Inžinerinė infrastruktūra ir susisiekimas

Naudojimo  planu  projektuojama  teritorija  neužstatyta. Papiškių  telkinio  smėlio  ir  žvyro 
išteklių dalies gavybai planuojamoje teritorijoje užstatymas nenumatomas. 

Planuojamoje teritorijoje nėra inžinerinių tinklų. 
Šiame Naudojimo plane prisijungimas prie inžinerinių tinklų nenumatomas.  Esant poreikiui 

galimas prisijungimas prie elektros  tinklų,  pagal išduotas AB „Energijos  skirstymo operatorius“ 
sąlygas.

Susisiekimas su planuojama teritorija geras.  Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
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ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 48VĮ-1917-
(14.48.2.)  patvirtintą  Vilniaus  apskrities  Vilniaus  rajono savivaldybės  Pagirių  seniūnijos  Pagirių 
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą planuojama teritorija pietrytiniu pakraščiu 
ribojasi  su  projektiniu  10  m pločio  III  kategorijos vietinės  reikšmės  keliu.  Aplink  planuojamą 
teritoriją yra išsidėstęs bendro naudojimo 4 m pločio kelių tinklas. Iš planuojamos teritorijos vakarų 
kryptimi yra įrengtas 10 m pločio III kategorijos vietinės reikšmės kelias su žvyro danga, kuris už 
apie 0,85 km įsijungia į valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 202 (Vaidotai - Baltoji Vokė) (Pilkapių 
g.).

 Žemės gelmių naudoji plane yra numatytas 4 m pločio kelio, esančio tarp žemės sklypų kad. 
Nr.  4167/0500:425 ir  4167/0500:1,  perkėlimas į  karjero  dugną (iškasant  naudingąsias  iškasenas 
slūgsančias jo vietoje), nekeičiant kelio vietos ir nekasant apvandeninto grunto ties keliu. Baigus 
vykdyti karjero eksploataciją ir jį rekultivavus žemės sklypui bus nustatyta pagrindinė naudojimo 
paskirtis kita, o naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Perkeliant 
kelią į karjero dugną bus užtikrintas susisiekimas gretimų žemės sklypų valdytojams ir naudotojams 
(laikinai bus įrengtas kokybiškas pravažiavimas).

Grunto išvežimas iš planuojamos teritorijos numatomas 10 m pločio III kategorijos vietinės 
reikšmės žvyruotu keliu,  esančiu vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje.  Minėtu keliu  vakarų 
kryptimi gruntas bus transportuojamas iki valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 202  (Vaidotai - 
Baltoji Vokė) (Pilkapių g.) su asfalto danga. 

Vadovaujantis KTR 1:01:2008 IIIv kategorijos vietinės reikšmės kelių projektinis vidutinis 
metinis  paros  eismo intensyvumas yra  iki  500 automobilių  per parą,  III  kategorijos  valstybinės 
reikšmės krašto kelių - 15000 automobilių per parą.

Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  prie  Susisiekimo  ministerijos  duomenimis,  2019 
metais  valstybinės  reikšmės  krašto  kelio  Nr.  202  apkrova  ties  12,17  –  27,21  km  buvo  2791 
automobiliai per parą, iš jų sunkiasvoris transportas sudarė 176 automobilius per parą.  

Produkcija iš projektuojamo Papiškių telkinio bus išvežama iki 18-26 t keliamosios galios 
autosavivarčiais, kurie, planuojamoms gavybos apimtims įvykdyti, turės padaryti 112 automobilių 
reisų (224 automobiliai abiem kryptimis).

Karjere  eismas  vyks  karjero  vidaus  keliais,  kurių  elementai  turi  atitikti  kelių  techninio 
reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ūkių vidaus kelių IIIv kategorijos reikalavimus. 
Minimalus  vienos  krypties  eismo  ir  važiuojamosios  dalies  plotis  be  kelkraščių  sudaro  3,5  m, 
kelkraščiai – po 1 m, kelio plotis be praplatinimų - 5,5 m. Posūkio spinduliai nereglamentuojami. 
Kelio  paviršius  formuojamas  buldozeriu  sutankinant  naudingojo  klodo  sluoksnį.  Išilginis  kelio 
nuolydis negali būti didesnis nei 8 %. Įrengiant laikinus kelius, jų kelkraščiuose turės būti iškasti 
0,3 – 0,4 m gylio paviršinio vandens nuvedimo kanalėliai.

Valstybinės  reikšmės  krašto  kelio  Nr.  202  (Pilkapių  g.)  su  asfalto  danga,  kuriuo  bus 
transportuojamas  gruntas,  priežiūros  darbus  UAB  „Pagirių  Nesta“  įsipareigoja  vykdyti  dalinio 
dalyvavimo būdu, taip pat įsipareigoja transportuojant žaliavą nebloginti kelių būklės, o pabloginus 
atstatyti į pradinę padėtį.

2.2. Sprendinių poveikio vertinimas

Rengiamu  Planu  žemės  ūkio  paskirties  (kiti  žemės  ūkio  paskirties  žemės  sklypai)  žemės 
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sklypų  kad. Nr. 4167/0800:4, kad. Nr. 4167/0800:3, kad. Nr. 4167/0800:9, kad. Nr. 4167/0800:5, 
kad.  Nr.  4167/0800:10,  kad.  Nr.  4167/0800:7  bei  miškų ūkio  paskirties  (ūkinių  miškų sklypai) 
žemės sklypo kad. Nr. 4167/0500:425 pagrindinė žemės naudojimo paskirtis yra keičiama į  kitos 
paskirties žemę (naudojimo būdas –  naudingųjų iškasenų teritorija),  į  planuojamą teritoriją 
patenkanti miško žemė bus verčiama į kitas naudmenas bei tarp žemės sklypų kad. Nr. 4167/0500:1 
ir  kad.  Nr.  4167/0500:425  įsiterpusioje  valstybinėje  žemėje  (4  m  pločio  kelio  zonoje)  bus 
suformuotas  kitos  paskirties  (naudojimo  būdas  –  naudingųjų  iškasenų  teritorijos) žemės 
sklypas reikalingas Papiškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies gavybai atviru kasiniu (karjeru).

Planuojamam naudoti Papiškių žvyro ir smėlio telkinio plotui 2016 m. buvo atliktos poveikio 
aplinkai vertinimo (toliau - PAV) procedūros.

PAV procedūros  buvo  atliktos  12,2  ha  Papiškių  žvyro  ir  smėlio  telkinio  teritorijai,  kuri 
patenka į  1967 m. parengtiniai išžvalgytų bei 2008 ir 2015 m. detaliai išžvalgytų Papiškių žvyro ir 
smėlio telkinio plotus. Šiam plotui 2018 m. sausio 26 d. buvo priimta Aplinkos apsaugos agentūros 
galutinė atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-844 Dėl Papiškių žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto (apie 
12,2 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo, kurioje nuspręsta, kad planuojamai ūkinei veiklai 
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Priimta atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo 
galioja 3 metus, todėl 2020-12-02 buvo kreiptasi į Aplinkos apsaugos agentūrą su prašymu Dėl PAV 
galutinės atrankos išvados pratęsimo. 2020-12-14 Aplinkos apsaugos agentūra priimė sprendimą Nr. 
(30.2)-A4E-11670 Dėl UAB „Pagirių Nesta“ planuojamos ūkinės veiklos – Papiškių žvyro ir smėlio 
telkinio  naujo  ploto  (apie  12,2  ha)  naudojimo  galutinės  atrankos  išvados  galiojimo  pratęsimo, 
kuriuo nuspręsta atrankos išvadą pratęsti 3 metams nuo 2021-02-01 iki 2024-02-01.

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Naudingosios iškasenos ir jų 
naudojimo galimybių brėžinį dalis planuojamos teritorijos patenka į detaliai išžvalgytų naudingųjų 
iškasenų telkinį,  todėl buvo priimtas  sprendimas  atlikti strateginio  pasekmių aplinkai  vertinimo 
atranką (toliau – SPAV atranka).

Planuojamai teritorijai buvo parengtas SPAV atrankos dokumentas. Planavimo organizatorius 
UAB „Pagirių Nesta“ vadovaudamasis, planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 
1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų 
ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 15 
punktu,  Planų ir  programų atrankos dėl  strateginio pasekmių aplinkai  vertinimo tvarkos  aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 
(Žin., 2004, Nr. 136-4971), 13 punktu, Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo 
procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 
1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų 
planavimo nuostatų patvirtinimo”, 6.1. p., atsižvelgdamas į atrankos strateginiam pasekmių aplinkai 
vertinimo subjektų išvadas ( 2021-05-21 Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (30.2)-A4E-6266, 
2021-05-28 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštas Nr.  (4)-V3-
861, 2021-06-23 Kultūros  paveldo  departamento  prie  Kultūros  ministerijos  Panevėžio-Utenos 
skyriaus  raštas  Nr.  (12.53-V  E)2V-1451,  2021-06-14 Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento raštas Nr. (10-11 14.3.8 Mr)2-92676, 2021-
07-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos  raštas Nr.  A33(1)-6103) nuspręsta Vilniaus r. 
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sav.  Papiškių smėlio  ir  žvyro  išteklių  dalies naudojimo planui  strateginio  pasekmių  aplinkai 
vertinimo neatlikti (žr. tekst. priedą Nr. 29). 

Planuojama vykdyti  ūkinė veikla atitinka Naudojimo plano tikslus. Šio plano sprendiniai 
atitinka  dokumentą  derinančių  institucijų  išduotų  planavimo  sąlygų,  teritorijų  planavimo 
dokumentams rengti, reikalavimus. Platesnė informacija, apie planuojamos vykdyti veiklos poveikį 
aplinkai, pateikiama šio Naudojimo plano 4 aiškinamojo rašto dalyje.

2.2.1. Gamtos ir kultūros paveldo objektai

Planuojama  teritorija,  kurioje  numatomas  Papiškių  žvyro  ir  smėlio  telkinio  dalies 
naudojimas,  nepatenka  į  saugomas  teritorijas  ir  jų  apsaugos  zonas,  kultūros  paveldo  vertybių, 
įrašytų į Kultūros vertybių registrą, apsaugos zonas.

Šiaurės  vakarų  kryptimi  apie  1,1  km atstumu nuo planuojamos  teritorijos  yra  Baltosios 
vokės  biosferos  poligonas  priklausantis  Europos  ekologinio  saugomų  teritorijų  tinklo  „Natura 
2000“ teritorijai dėl saugomos BAST – Papio ežero (LTSAL0005) ir PAST teritorijos – Baltosios 
vokės šlapžemės (LTSALB003). Saugomos buveinės: Skiauterėtojo tritono (lot. Triturus cristatus), 
Raudonpilvės kūmutės (lot.  Bombina bombina). Saugomi paukščiai: Mėlyngurklės (lot. Luscinia 
svecica).

Apie  2,4  km atstumu nuo  planuojamos  naudoti  teritorijos,  pietvakarų  kryptimi,  įsikūręs 
Papio  ornitologinis  draustinis. Įsteigtas  siekiant  išsaugoti  Papio  ežerą  -  migruojančių  paukščių 
apsistojimo vietą, didžiųjų baublių (lot. Botaurus stellaris), pievinių lingių (lot. Circus pygargus) 
perimvietes.

Į  planuojamą  teritoriją  nepatenka  Europinės  svarbos  natūralios  buveinės. Artimiausia 
Europos Bendrijos svarbos natūrali buveinė (6510 Šienaujamos mezofitų pievos) nuo planuojamos 
teritorijos yra nutolusi apie 1,0 km šiaurės vakarų kryptimi.  Šienaujamų mezofilinių pievų tipui 
priklauso žemyninės vidutinio drėgnumo trąšios Arrhenatherion elatioris sąjungos pievos. Galimi 
sausesni  ir  drėgnesni  šių  floristiškai  labai  turtingų  pievų  variantai.  Čia  taip  pat  priskirti 
neaukšti Calthion žolynai,  kurie  vystosi  santykinai  sausesnėse  augavietėse  ir  turi  pereinamus 
mezofitų bei higrofitų derinius 

Informacijos apie nekilnojamąsias kultūros vertybes planuojamame sklype nėra. Artimiausi 
kultūros paveldo objektai: į pietvakarius nuo planuojamo naudoti ploto apie 2,0 km atstumu nuo 
teritorijos – Papiškių senovės gyvenvietė IV, apie 2,1 km ta pačia kryptimi – Papiškių senovės 
gyvenvietė III, apie 2,3 km atstumu ta pačia kryptimi – Papiškių senovės gyvenvietė II ir apie 2,7 
km atstumu  ta  pačia  kryptimi  esanti  Papiškių  senovės  gyvenvietė.  Kitas  toliau  nuo  teritorijos 
nutolęs, kultūros paveldo objektas: apie 4,3 km atstumu į šiaurės vakarus – Keturiasdešimt Totorių 
pilkapynas. Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio kultūros paveldo vertybėms.  

Planuojama veikla neturės neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms ir kultūros paveldo 
vertybėms.
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 1.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius

UAB „Pagirių Nesta“ įmonės kodas 286458260, Kalno g. 89, Melekonių k., Pagirių sen., LT-14119 

,Vilniaus r., direktorius Gintas Zybartas. 

 2.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas

UAB GIK projektai (buvusi B. Pinkevičiaus IĮ), Konstitucijos pr. 23, LT-08105, Vilnius, tel.\ faks. 
+370 662 38817, el. p. info@gikprojektai.lt. 

 3.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Vilniaus rajono savivaldybės Papiškių žvyro ir smėlio telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo 
planas

 4.

Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais

1. Vilniaus  rajono  savivaldybės  teritorijos  bendrasis  planas (T00049272,  2009-09-30), 
patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T3-323 
Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo

2. Vilniaus  rajono  savivaldybės  teritorijos  kraštovaizdžio  specialusis  planas (T00075779, 
2015-05-06), patvirtinta  Vilniaus  rajono  savivaldybės  tarybos  2014  m.  gruodžio  17  d. 
sprendimu Nr. TS-571 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo 
plano patvirtinimo;

3. Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis 
planas  (T00049273, 2012-06-25), patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011 m. 
gegužės 27 d. sprendimu Nr. T3-193;

4. Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema  (T00054280, 
2009-07-21), patvirtinta Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymu 
Nr. ĮV-290 Dėl Vilniaus Ir Klaipėdos apskričių ir jų teritorijas sudarančių savivaldybių teritorijų 
nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schemų patvirtinimo.  

 5.

Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais

Vilniaus rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginis veiklos planas,  patvirtintas Vilniaus rajono 
savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. T3-114

 6.

Status quo situacija

Neįgyvendinus naudojimo plano sprendinių, nebūtų pertvarkyti žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties  
žemės  sklypai  į  kitos  paskirties  (naudingųjų  iškasenų teritorijos)  žemės sklypus,  nebūtų  teigiamo 
ilgalaikio poveikio ekonominei ir socialinei aplinkai.

 7.

Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius

Šiuo Planu žemės ūkio paskirties (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypų 
kad. Nr. 4167/0800:4, kad. Nr. 4167/0800:3, kad. Nr. 4167/0800:9, kad. Nr. 4167/0800:5, kad. 
Nr.  4167/0800:10,  kad.  Nr.  4167/0800:7  bei  miškų  ūkio  paskirties  (ūkinių  miškų  sklypai) 
žemės sklypo kad. Nr. 4167/0500:425 pagrindinė žemės naudojimo paskirtis yra keičiama į 
kitos  paskirties  žemę  (naudojimo  būdas  –  naudingųjų  iškasenų  teritorija),  į  planuojamą 
teritoriją patenkanti miško žemė bus verčiama į kitas naudmenas bei tarp žemės sklypų kad. Nr. 
4167/0500:1 ir  kad.  Nr.  4167/0500:425 įsiterpusioje valstybinėje žemėje  (4 m pločio  kelio 
zonoje) bus suformuotas  kitos paskirties (naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos) 
žemės  sklypas  reikalingas  Papiškių  telkinio  smėlio  ir  žvyro  išteklių  dalies  gavybai  atviru 
kasiniu (karjeru).
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 8.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)

Naudojimo plano sprendiniai atitinka planavimo tikslus, uždavinius ir planavimo sąlygas.

Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) 

poveikis
Neigiamas (trumpalaikis, 

ilgalaikis) poveikis

 9. Sprendinio poveikis:

teritorijos vystymo darnai ir 
(ar) planuojamai veiklos 

sričiai

Planuojama ūkinė veikla turės ilgalaikį 
teigiamą poveikį teritorijos vystymosi 
darnai ir planuojamai veiklos sričiai.

---

ekonominei aplinkai
Planuojama ūkinė veikla  darys ilgalaikį 
teigiamą poveikį.

---

socialinei aplinkai
Planuojama ūkinė veikla turės ilgalaikį 
teigiamą poveikį, bus sukurtos naujos 
darbo vietos.

---

gamtinei aplinkai ir 
kraštovaizdžiui

Rekultivavus iškastą plotą į vandens 
telkinį ir  mišką, bus kompensuojamas 
antropogeninis poveikis gamtinei 
aplinkai ir kraštovaizdžiui.

Naudingosios iškasenos gavyba 
aplinkos oro kokybei, 
dirvožemiui, kraštovaizdžio 
estetinei vertei turės trumpalaikį 
nereikšmingą neigiamą poveikį 
(intensyvesnis transporto 
judėjimas, padidėjęs dulkėtumas, 
karjero mechanizmų keliamas 
triukšmas).

krašto apsaugai ir kitoms 
sritims, susijusioms su 
nacionaliniu saugumu

--- ---

 10.
Siūlomos alternatyvos 

poveikis:

teritorijos vystymo darnai ir 
(ar) planuojamai veiklos 

sričiai
--- ---

ekonominei aplinkai --- ---

socialinei aplinkai --- ---

gamtinei aplinkai ir 
kraštovaizdžiui

--- ---

Lentelė 2.2.1: Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo lentelė

Išvada: specialiojo plano parengimas ir įgyvendinimas neturės neigiamo poveikio teritorijos 
vystymo darnai  ir  (ar)  planuojamai  veiklos  sričiai,  ekonominei  ir  socialiniai  aplinkai,  gamtinei 
aplinkai  ir  kraštovaizdžiui.  Su  krašto  apsauga  ir  kitomis  sritimis,  susijusiomis  su  nacionaliniu 
saugumu, planuojama veikla nesusijusi ir poveikis šiuo aspektu nenagrinėjamas.
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2.3 pav. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Žemės
naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio ištrauka su pažymėtomis planuojamo

naudoti ploto ribomis, M 1:50 000

Detaliai išžvalgytų išteklių kontūras

Planuojama teritorija



2.3.1 pav. Ištrauka iš Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Naudingosios iškasenos ir jų
naudojimo galimybių brėžinio , M 1:25 000

Planuojama teritorija



Planuojama teritorija

2.4 pav. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Kraštovaizdžio specialiojo plano  ištrauka su pažymėtomis
planuojamo naudoti ploto ribomis, M 1:25 000
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Mastelis 1:10 000

Pagrindas:

D  P

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos

ministerijos 2011-07-01 leidimu Nr. 31p-11 UAB

"P Nesta" P

naudojimui skirto kasybos sklypo plotas (apie 8,7 ha)
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Eismo kryptys
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Grunto transportavimo kelias


