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ĮVADAS
UAB „Dantora“ planuoja ūkinę veiklą – Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio dalies
išteklių naudojimą.
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų
seniūnijoje esančiuose trijuose privačios nuosavybės žemės sklypuose bei dviejuose valstybinės
žemės plotuose, kuriuose nėra suformuoti žemės sklypai Šnaukštų kaime.
Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis – naudingųjų išteklių – smėlio ir žvyro gavyba, vykdant išteklių
gavybą 5 ha ploto teritorijoje, viso išgaunant iki 180 tūkst.m3 išteklių, o per metus išgaunant iki 100
tūkst.m3 išteklių. Naudingojo sluoksnio gavybą numatoma vykdyti dviem pakopomis, atskirai
sandėliuojant sausą ir apvandenintą naudingąjį sluoksnį. Ūkinė veikla bus vykdoma šiltuoju metų
laikotarpiu, viena pamaina, penkias dienas per savaitę.
Išteklių gavyba bus vykdoma detaliai išžvalgytų išteklių teritorijoje, todėl veiklos vykdymo vietos
alternatyvos nėra. Gyvenamoji teritorija yra už 20 m nuo išteklių teritorijos ribos, visuomeninės
paskirties teritorijų greta nėra. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje vyrauja naudingųjų išteklių
kasybos teritorijos su pavienėmis sodybinio užstatymo gyvenamaisiais namais.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas vykdomas atsižvelgiant į Aplinkos
apsaugos agentūros 2021-07-05 raštu Nr.(30.2)-A4E-8056 priimta atrankos išvadą, kad poveikio
aplinkai vertinimas privalomas.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje naudojami trumpinimai:
LR – Lietuvos Respublika.
PAV – poveikio aplinkai vertinimas.
PŪV – planuojama ūkinė veikla.
BP - Klaipėdos rajono teritorijos bendrasis planas.
ŠESD - šiltnamio efektą sukeliančios dujos.
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I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ
PIRMASIS SKIRSNIS
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis
ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis,
gatvė).
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) vieta – Klaipėdos apskritis, Klaipėdos rajono savivaldybė, Dovilų
seniūnija, Šnaukštų kaime, privačios nuosavybės žemės sklypai – Nr.5505/0005:264,
Nr.5505/0005:267 ir Nr.5505/0005:76 bei du valstybinės žemės plotai (0,88 ha ploto ir 0,11 ha ploto),
kuriuose nėra suformuoti žemės sklypai. Nesuformuotuose valstybiniuose žemės plotuose ištekliai
yra detaliai išžvalgyti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus lėšomis, todėl jis turi pirmumą
šiuos išteklius įsisavinti.

1.1 pav. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos situacinė schema.
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2. Vietos alternatyvos nagrinėjimas.
Alternatyvios vietos nėra nagrinėjamos, nes planuojama ūkinė veikla bus vykdoma detaliai
išžvalgytoje naudingųjų išteklių teritorijoje.
3. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos padėtis pagal patvirtintą teritorijų
planavimo dokumentą: teritorijos pagrindinė plėtros kryptis, teritorijos funkcinės zonos ir
naudojimo tipai.
Pagal Klaipėdos rajono teritorijos bendrojo plano (toliau – BP) (patvirtintas Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. T11-333 „Dėl Klaipėdos rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“) žemės naudojimo ir apsaugos
reglamento sprendinus nagrinėjama teritorija patenka į teritorijos tvarkymo zonos Nr. 154 žemės ūkio
teritorijų funkcinę zoną, kurioje išskirti galimi žemės naudojimo būdai – Z4 (Kiti žemės ūkio
paskirties sklypai), Z3 (Rekreacinio naudojimo žemės sklypai), R (rekreacinės teritorijos), I2
(susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), N (naudingųjų išteklių teritorijos).
Dalis teritorijos patenka į išskirtą Šnaukštai-II naudingųjų išteklių plotą (3.1 pav.)

3.1. Pav. Nagrinėjamos teritorijos išsidėstymas Klaipėdos rajono teritorijos bendrojo plano
sprendinių atžvilgiu (pagrindas ištrauka iš Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
koregavimo žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio).
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Teritorijos skirtos žemės gelmių ištekliams naudoti formuojamos specialiojo teritorijų planavimo
dokumentu, rengiant Žemės gelmių naudojimo planą pagal patvirtintas žemės gelmių naudojimo
planų rengimo taisykles. Telkinio dalies ištekliai buvo aprobuoti prieš Klaipėdos rajono savivaldybės
bendrojo plano koregavimo patvirtinimą, tačiau kaip atskira naudingųjų iškasenų telkinio dalis
nepavaizduota. Todėl vadovaujamasi LR teritorijų planavimo įstatymo 3 skirsnio 22 straipsnio 5
dalimi – „Kai žemės gelmių išteklių telkiniai nenurodyti savivaldybės lygmens bendruose planuose,
žemės gelmių naudojimo planai neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose teisės aktų
nustatyta tvarka gali būti rengiami ir jais pagrindinė žemės naudojimo paskirtis keičiama, jeigu
teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose šiose teritorijose nesuplanuota
inžinerinė infrastruktūra ir (ar) jos plėtra“. Kadangi šioje vietovėje pagal Klaipėdos rajono bendrojo
plano sprendinius nesuplanuota infrastruktūra ir (ar) jos plėtra, todėl išteklių gavyba šioje teritorijoje
yra galima. Parengus, suderinus ir patvirtinus žemės gelmių naudojimo planą jis bus parodomas
koreguojant rajono bendrojo plano sprendinius, pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 3 skirsnio 22
straipsnio 3 dalį – „Neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose parengti ir patvirtinti vietovės
lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai ir žemės gelmių naudojimo planai
privalomi juos patvirtinusiems subjektams, žemės sklypų valdytojams ir naudotojams, taip pat
visiems suplanuotoje teritorijoje veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kitoms
organizacijoms“.
Pagal Klaipėdos rajono teritorijos BP sprendinius, BP galiojimo laikotarpyje naudingųjų iškasenų
telkiniams, kuriems aprobuoti ištekliai ir įrašyti į Žemės gelmių registrą, eksploatavimas vykdomas
pagal galiojančius teisės aktus.
Baigus eksploatuoti naudingąsias iškasenas, karjerus privaloma rekultivuoti. Baigtus eksploatuoti
naudingųjų iškasenų telkinių teritorijas toliau naudoti vadovautis BP sprendiniais.
4. Informacija apie turimą arba numatoma įgyti teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos
teritorijos žemės sklypą ar teritoriją (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė
nuoma).
Žemės sklypai, kuriuose planuojama ūkinė veikla priklauso juridiniam asmeniui (žemės sklypai kad.
Nr. 5505/0005:264 ir kad. Nr. 5505/0005:267) bei planavimo organizatoriui UAB „Dantora“ (žemės
sklypas kad. Nr. 5505/0005:76). Žemės sklypus kad. Nr. 5505/0005:264 ir kad. Nr. 5505/0005:267
pagal 2020-12-29 žemės sklypų nuomos sutartį Nr. 20201229-01 nuomojasi planuojamos ūkinės
veiklos organizatorius. Laisvuose žemės plotuose (0,88 ha ir 0,11 ha) nėra suformuoti žemės sklypai,
jie bus suformuoti rengiant žemės gelmių naudojimo planą. Privačių žemės sklypų pagrindinė
naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Laisvoje valstybinėje žemėje žemės sklypai nesuformuoti ir
pagrindinė naudojimo paskirtis nėra nustatyta. Rengiant žemės gelmių naudojimo planą bus
suformuoti valstybiniai žemės sklypai, kuriuos nuomosis planuojamos ūkinės veiklos organizatorius.
Į privačius žemės sklypus, kuriuose planuojama vykdyti ūkinė veikla pagal Nekilnojamojo turto
registro centrinio duomenų banko išrašus, patenka kelio apsaugos zonos, paviršinių vandens telkinių
pakrantės apsaugos juostos ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos, naudingųjų iškasenų
teritorijos, taip pat elektros tiekimo linijų apsaugos zonos. Informacija apie nustatytus žemės sklypų
naudojimo apribojimus yra 4.1 lentelėje. Valstybiniuose žemės plotuose nėra nustatyta jokių
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų. Jokie draudžiami veiksmai specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
veikimo zonose nebus vykdomi. Dėl galimybių vykdyti planuojamą ūkinę veiklą specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų veikimo zonose bus apspręsta žemės gelmių naudojimo plano rengimo metu.
Kasybos sklypo dalis, kurioje bus vykdomi naudingųjų iškasenų gavybos darbai – 5,16 ha žemės
plotas. Atsižvelgiant į visas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir žemės sklypo ribas, realūs
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kasybos darbai bus vykdomi mažesniame – apie 4,8 ha plote, o karjero praplėtimui (tolimesnei karjero
eksploatacijai, sąvartų įrengimui, privažiavimui) bus naudojamas visas praplėtimui (prijungiant
valstybinės žemės sklypus) planuojamas plotas – 6,1 ha.
4.1 lentelė. Informacija apie PŪV teritorijos privačios nuosavybės žemės sklypus
Žemės sklypo
kadastro
numeris

Paskirtis ir
naudojimo būdas

Įregistruotos specialiosios žemės
naudojimo sąlygos

Plotas,
ha

Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI
skyrius, tryliktasis skirsnis), 2,40 ha
5505/0005:264

Žemės ūkio; Kiti
žemės ūkio paskirties
žemės sklypai

2,4000

Elektros tinklų apsaugos zonos (III
skyrius, ketvirtasis skirsnis), 1,2625 ha
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis
skirsnis), 0,1087 ha

5505/0005:267

Žemės ūkio; Kiti
žemės ūkio paskirties
žemės sklypai

1,8000

Elektros tinklų apsaugos zonos (III
skyrius, ketvirtasis skirsnis), 0.26 ha
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis
skirsnis), 0,14 ha
Paviršinių vandens telkinių pakrantės
apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis), 0,0274 ha

5505/0005:76

Žemės ūkio; Kiti
žemės ūkio paskirties
žemės sklypai

0,9593

Paviršinių vandens telkinių apsaugos
zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis),
0,9593 ha
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis
skirsnis), 0,0804 ha

Įsiterpę
valstybinės
žemės sklypai

Nesuformuoti

0,99

VISO:

-

6,1493

Pateiktos informacijos detaliasnei analizei, ataskaitos 1 priede yra Nekilnojamojo turto registro
pažymėjimai ir kadastro žemėlapio ištrauka.
5. Žemės sklypo ar teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, gretimybės
Gretimoje aplinkoje yra daug išžvalgytų ir naudojamų naudingųjų iškasenų telkinių. Su planuojamu
karjeru, pietinėje, rytinėje ir vakarinėje dalyje ribojasi kasybos sklypas skirtas planuojamos ūkinės
veiklos organizatoriui, šiaurės vakarinėje dalyje ribojasi kasybos sklypas skirtas UAB „Lankresta“.
Šiaurinėje dalyje ribojasi su nenaudojamu Šnaukštų III žvyro telkiniu, kurio ištekliai skirti naudoti
UAB „YIT Lietuva“. Šnaukštų, Gelžinių, Piktožių ir kitų gretimų kaimų apylinkėse plačiai išplitusios
karjerų teritorijos.
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5.1. planuojamos ūkinės veiklos sklypo ar teritorijos vieta rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios,
visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu
Gyvenamosios teritorijos
Artimiausia gyvenamoji teritorija nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi apie 20 m.
Tankiau apgyvendintos vietovės nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolę už 0,3 km į rytus
Šnaukštų kaimas (114 gyventojų), už 1,6 km į šiaurės vakarus yra Baičių kaimas (194 gyventojai),
2,3 km į pietus, pietryčius – Piktožių kaimas (48 gyventojai). Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano sprendinius artimiausia gyvenamoji teritorija, kuri įvardijama kaip
Teritorijų urbanistinė plėtra – U4.1 (ekstensyvaus kompaktiškos užstatymo teritorijos), yra už 2,1 km
į pietryčius, tai Šiūparių gyvenvietė.
Atstumai nuo PŪV teritorijos iki gyvenamųjų teritorijų yra nurodyti 5.1 lentelėje, o grafinė schema
yra 5.1. paveiksle.
5.1 lentelė. Atstumai nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos iki gyvenamųjų teritorijų
Gyvenamoji aplinka
G1
G2
G3
G4

Adresas
Senosios Mokyklos g. 31, Šnaukštų k.
Senosios Mokyklos g. 21, Šnaukštų k.
Senosios Mokyklos g. 23, Šnaukštų k.
Senosios Mokyklos g. 27, Šnaukštų k.

Atstumas iki PŪV teritorijos,
m
27 m
18 m
73 m
127 m
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5.1 paveikslas. Atstumai iki artimiausios gyvenamos aplinkos.
Visuomeninės paskirties objektai
Artimiausi visuomenės paskirties objektai yra išsidėstę Dovilų gyvenvietėje, apie 3,5–3,8 km į
vakarus, šiaurės vakarus. Tai Dovilų gyvenvietės biblioteka, kultūros centras, ambulatorinės
sveikatos priežiūros įstaiga, ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir vyresnio amžiaus mokymo įstaigos.
Informacija apie artimiausius visuomenės paskirties objektus pateikiama 5.2 lentelėje ir 5.2 paveiksle.
5.2 lentelė. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai.
Nr.
V1

Pavadinimas
Dovilų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

Adresas
Parko g. 3 Dovilai

Atstumas,
km
3,5 km
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Rekreacinės teritorijos
Rekreacijos plėtros požiūriu veiklavietė patenka į teritoriją, kuri pažymėta kaip R1 v/bs – žemo
rekreacijos vystymosi lygmens (galimybė kurti tik lokalinės svarbos rekreacinę infrastruktūrą),
prioritetinė rekreacijos vystymosi kryptis – verslinė rekreacija, kitos galimos rekreacijos vystymo
kryptys – bendroji rekreacija (poilsis gamtoje) ir sportinė rekreacija. Planuojama teritorija patenka į
Gargždų-Dovilų rekreacinį rajoną. Planuojamos teritorijos vietovės specializacija rekreaciniu
požiūriu – poilsis gamtoje/kaime ir pramogos/sportas. Nuo artimiausio kurortinio/turizmo sistemos,
PŪV nutolusi 0,2 km į pietus, nuo autoturizmo rekomenduojamo rajoninio maršruto „Lamatos
žiedas“ ir „Pilsoto žiedas“ bei nuo dviračių turizmo tarptautinio „EUROVELO 10“ maršruto
atkarpos.
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5.3 pav. Ištrauka iš Klaipėdos r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano, rekreacijos ir turizmo
plėtojimo brėžinio.
Inžinerinės infrastruktūros teritorijos
PŪV teritoriją, šiaurinėje dalyje kerta orinė 0,4 kV įtampos elektros linija. Rengiant žemės gelmių
naudojimo planą į esamą elektros liniją ir jos apsaugos zoną planuojamoje teritorijoje bus atsižvelgta.
Už 2,0 km į vakarus, šiaurės vakarus nuo veiklavietės yra numatoma rekonstruoti vandenvietė, kur
numatoma nauja vandens ruošykla, taip pat yra atliekų rūšiavimo ir antrinių žaliavų surinkimo
punktas. Už 1,2 km į pietvakarius nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos praeina 330 kV elektros
linija. Kitų inžinerinės infrastruktūros objektų artimoje aplinkoje nėra.
6. Pridedamas sklypo ar teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, su gretimybėmis žemėlapis.

Ataskaitos 3 priede yra teritorijos kadastro žemėlapio ištrauka.
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ANTRASIS SKIRSNIS
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS FIZINĖS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
7. Planuojamos ūkinės veiklos etapų aprašymas
Ūkinė veikla bus vykdoma 6,1 ha plote. Grafinė schema yra 1.1 paveiksle. Telkinio naudingąjį
sluoksnį sudaro gruntas, kuris atitinka LST 1331:2002 lt ir LST 1331:2015 LT standartus ir yra
tinkamas automobilių kelių pagrindų, sankasų įrengimui ir kitoms kelių statybos reikmėms.
Prieš pradedant karjero eksploataciją bus atliekami kapitaliniai karjero įrengimo darbai: telkinio
nuodangos ir naudingo sluoksnio kraigo valymo darbai. Karjero nuodangos darbai bus vykdomi
krautuvu, kuris nustums augalinį sluoksnį (dirvožemį), kuris bus sandėliuojamas dirvožemio
sandėliuose bei apsėjamas žolių mišinių, kad dirvožemis būtų apsaugotas nuo taršos ir defliacijos ir
mineralinę dangą. Kraigo valymo darbai, taip pat bus atliekami naudojant krautuvą, kuris nustums
užterštą naudingąjį sluoksnį (naudingasis sluoksnis su dangos priemaišomis) ir susandėliuos
mineralinio grunto sąvartose. Visas dirvožemis ir mineralinis gruntas bus panaudojamas karjero
rekultivavimui – šlaitų lėkštinimui ir derlingojo sluoksnio sugrąžinimui. Naudingojo sluoksnio
gavybos darbus tikslinga vykdyti dviem pakopom, atskirai kasant sausą ir apvandenintą naudingąjį
sluoksnį. Sauso naudingojo sluoksnio gavybą tikslinga vykdyti krautuvu, o apvandeninto naudingojo
sluoksnio gavybą vykdyti atbulinio kaušo ekskavatoriumi. Visam karjero eksploatavimui (išteklių
gavybai, paruošiamiesiems ir pagalbiniams darbams, karjero rekultivavimui bei grunto
transportavimui) bus naudojamas krautuvas, ekskavatorius ir sunkvežimiai. Gruntinis vanduo telkinio
dalyje, vykdant detalios žvalgybos darbus buvo aptiktas 1,5–3,0 m gylyje.
Bendras naudingojo sluoksnio storis nėra didelis, todėl gavyba bus vykdoma dviem pakopom –
pirmąją vykdant krautuvu, kuris kas naudingąjį sluoksnį ir iš karto pakraus į sunkvežimius, kurie
transportuos žaliavą į objektus. Antroje pakopoje gavyba bus vykdoma atbulinio kaušo
ekskavatoriumi, kuris kas apvandenintą naudingąją iškaseną ir pils į žaliavos nusausėjimo kaupus,
kurių parametrai bus numatyti žemės gelmių naudojimo plano rengimo metu, iš kurių perteklinis
vandens kiekis sugrįš į gruntinius vandenis, o nusausėjusi žaliava bus kraunama į sunkvežimius ir
transportuojama į objektus. Krautuvas taip pat bus panaudojamas žaliavos likučiams sustumti į
krūvas, kurias krautuvas pakraus į sunkvežimius. Kasant naudingąjį sluoksnį iš vandens, karjere
pritekėjęs vanduo nebus išleidžiamas ir jokio požeminio vandens horizonto lygio pažemėjimo nebus.
Vakarinėje ir rytinėje dalyje planuojamas praplėsti kasybos sklypas ribojasi su esamu kasybos sklypu,
kuriame jau buvo vykdyta/vykdoma karjero eksploatacija, kurios metus susiformavo uždari vandens
telkiniai, todėl tęsiant gavybos darbus šie du atskiri vandens telkiniai (vakaruose ir rytuose) susijungs
ir sudarys vientisą vandens telkinį (grafinė informacija yra 14.1.1 paveiksle). Gavyba bus pradedama
vykdyti nuo tolimiausio taško – pietinės dalies – kur darbų frontas slinksis link šiaurės –
įvažiavimo/išvažiavimo kelio link. Praplėsto vandens telkinio dalies, kuri patenka į planuojamą plotą,
šlaitai bus nulėkštinti iki saugaus polinkio ir apželdinami (užsėjama žolė ar sodinami krūmai).
Išeksploatuotą karjerą būtų tikslinga rekultivuoti į vandens telkinį, jų šlaitus nulėkštinant ir
apželdinant. Rengiant žemės gelmių naudojimo planą, kartu bus rengiama ir karjero rekultivavimo
dalis, kurioje bus nurodyti visi karjero rekultivavimo darbų atlikimo techniniai parametrai.
8. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos
Naudingąją iškaseną sudaro fliuvioglacialinės kilmės (f III bl) nuogulos, tai yra žvyras. Naudingojo
sluoksnio storis nedidelis, kinta nuo 4,0 iki 7,0 m, vidutinis – 5,0 m. Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro
telkinio dalyje 5,0 ha plote aprobuota 251,0 tūkst. m³ detaliai išžvalgytų spėjamai vertingų (IK 331)
žvyro išteklių, iš kurių 0,03 ha plote po kelio apsaugos zona (2,0 tūkst. m3). Ištekliai aprobuoti 2019
m. kovo 28 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-
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83; 2019 m. spalio 31 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu
Nr. 1-337 ir 2012 m.
Darbus karjere numatoma vykdyti šiltuoju metų laiku, 5 dienas per savaitę, viena pamaina, kurios
trukmė 8 val. Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio dalyje per metus numatoma išgauti apie 100,0
tūkst.m3/metus žvyro išteklių.
9. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją (paslaugas) ir didžiausią (projektinį)
pajėgumą. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą, energijos gamybą
Planuojama ūkinė veikla tiesiogiai susijusi su mineralinių žaliavų išgavimu, kadangi mineralinė
žaliava – tai išgauta naudingoji iškasena, skirta perdirbti ir naudoti įvairiose pramonės šakose.
Vykdant Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių eksploataciją, viso bus išgauta apie 180,0
tūkst.m3 žvyro išteklių.
9.1 lentelė. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją (paslaugas)
Pavadinimas (asortimentas)
1
Smėlis ir žvyras

Mato vnt.
2
m3

Didžiausias kiekis per metus
3
100 tūkst. m3

Karjere eksploatuojami mechanizmai bus varomi dyzeliniu kuru, kuris, esant reikalui, bus atvežamas
į karjero teritoriją specialiu transportu ir supilamas į mechanizmus. Dyzelinio kuro atsargos karjero
teritorijoje nebus saugomos. Karjere numatomi naudoti mechanizmai: vikšrinis ekskavatorius CASE
210 (114 kW) (2 vnt.) dirbs po 600 val. per metus ir bendrai sunaudos apie 9,6 t dyzelinio kuro,
krautuvas CASE 821F (172 kW) dirbs apie 1020 val. per metus ir sunaudos apie 10,0 t dyzelinio
kuro, sunkvežimis MAN (20 t), nuvažiuodamas sąlyginiu 1 km atstumą sunaudos apie 1,5 t dyzelinio
kuro, mobilus sijotuvas Powerscreen Chieftain 1400 dirbs apie 260 val. per metus ir sunaudos apie
2,5 t dyzelinio kuro.
Duomenys apie numatomą energijos ir kuro poreikį yra 9.2 lentelėje.
9.2 lentelė. Energijos, kuro ir degalų naudojimas
Energetiniai ir
technologiniai ištekliai
1
Dyzelinas

Matavimo vnt.,
2
t

Sunaudojamas
kiekis per metus
3
~ 23,6

Išteklių gavimo šaltiniai
4
Kuro kolonėlės
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10. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ir cheminius mišinius, jų saugojimą.
Vykdant PŪV avarijos atveju išsiliejus naftos produktams bus naudojami sorbentai. Nepanaudoti, švarūs sorbentai bus laikomi specialioje talpoje, ant
paviršiaus su betonine danga atsparia benzino ar kitų skysčių patekimui į aplinką. Betoninė danga bus įrengiama PŪV teritorijoje, šalia įvažiavimo
išvažiavimo kelio į karjerą (karjero šiaurinėje dalyje), įrengiamos dangos plotas – apie 100 m2. Betoninė aikštelė bus įrengiama panaudojant betonines
plokštes, kurios bus įsigytos ir atvežamos į karjerą. Panaudoti sorbentai ir užterštas gruntas bus tvarkingai surenkami ir sudedami į sandarias metalines
dėžes, kurios bus laikomos atviroje teritorijoje, ant tos pačios betoninės dangos bei nedelsiant perduodami atitinkamas pavojingąsias atliekas
tvarkančioms įmonėms. Planuojamas laikyti sorbento kiekis apie 100 kg. Kitos cheminės ir radioaktyvios medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos
nebus naudojamos.
Planuojamos ūkinės veiklos metu žaliavos, cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai nebus naudojami, 10.1 lentelė nepildoma.
10.1 lentelė. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ir cheminius mišinius, jų saugojimą
Žaliavos, cheminės medžiagos ar
cheminio mišinio pavadinimas
(išskyrus kurą, degalus, tirpiklių
turinčias medžiagas ir mišinius)
1

Planuojamas
naudoti kiekis per
metus

2

Cheminės medžiagos ar cheminio
mišinio klasifikavimas ir ženklinimas1
Pavojingumo
klasė ir kategorija

Pavojingumo
frazė

3

4

Transportavimo
būdas

Kiekis, saugomas
vietoje, t

Saugojimo
būdas

5

6

7

pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su visais vėlesniais pakeitimais (Reglamentas (EB) Nr.
1272/2008).
1
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11. Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir cheminius mišinius.
Planuojamos ūkinės veiklos metu tirpiklių turinčios cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai nebus naudojami, 11.1 lentelė nepildoma.
11.1 lentelė. Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir cheminius mišinius, jų saugojimą
Veikla, kurioje
naudojamos
tirpiklių turinčios
cheminės
medžiagos ir
cheminiai mišiniai1

1

Tirpiklių turinčios
cheminės
medžiagos ar
cheminio mišinio
pavadinimas

2

Tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir cheminius
mišinius sudarantys komponentai

Pavadinimas

3

Pavojingumo
klasė ir
kategorija2

4

Pavojingumo
frazė2

5

Koncentracija,
%
nuo

iki

6

7

Planuojamos
(maksimalios)
tirpiklio
sąnaudos,
t/metus

Tirpiklio
suvartojimo
riba,
t/metus

8

9

Planuojamas tirpiklių
turinčių cheminių medžiagų
ir cheminių mišinių
Kiekis,
saugomas
vietoje, t

Saugojimo
būdas

10

11

pateikiama numatant vykdyti veiklos rūšis, nurodytas Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo
ir įrenginių registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių
naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių patvirtinimo“;
1

pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su visais vėlesniais pakeitimais (Reglamentas (EB) Nr.
1272/2008).
2
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12. Duomenys apie planuojamoje ūkinėje veikloje numatomas naudoti radioaktyviąsias medžiagas.
Planuojamoje ūkinėje veikloje numatoma naudoti radioaktyviųjų medžiagų.
13. Duomenys apie atliekas.
Normaliomis darbo sąlygomis vykdant naudingosios iškasenos (žvyro) gavybos darbus kasybos
atliekos nesusidarys.
Karjere numatomas žaliavos perdirbimas mobiliu žaliavos sijotuvu. Visa išsijota medžiaga bus
išvežama iš karjero, todėl jokios perdirbimo atliekos nesusidarys.
Karjero eksploatacijos metu galimas nedidelio kiekio komunalinių atliekų susidarymas. Visos
susidarančios komunalinės atliekos bus rūšiuojamos, sandėliuojamos specialiai tam skirtuose
konteineriuose ir perduodamos licencijuotiems atliekų tvarkytojams.
Vykdant ūkinę veiklą avarijos atveju gali išsilieti naftos produktai. Išsiliejusių naftos produktų
likvidavimui bus naudojami sorbentai. Panaudoti sorbentai ir užterštas gruntas, laikinai bus laikomi
sandariose metalinėse dėžėse. Kaip įmanoma greičiau pavojingos atliekos (gruntas avarijos metu
užterštas naftos produktais bei panaudoti sorbentai) bus perduodamos atitinkamas pavojingąsias
atliekas tvarkančioms įmonėms.
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II SKYRIUS
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS POVEIKIS,
NUMATOMO REIKŠMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO,
SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS
PIRMASIS SKIRSNIS
VANDUO
14. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimybėse esančius paviršinius
vandens telkinius:
14.1. paviršinio vandens telkinio pavadinimas, vieta planuojamos ūkinės veiklos atžvilgiu;
Artimiausias vandens telkinys betarpiškai ribojasi su planuojama teritorija rytine ir vakarine
teritorijos dalimis. Tai Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio dalies eksploatacijos metu susiformavę
vandens telkiniai. Artimiausias natūralus vandens telkinys yra maždaug už 0,2 km į pietuspietryčius nuo planuojamos teritorijos, tai Agluonos upė, kuri yra viena iš kairiųjų Minijos upės
intakų.
Agluonos upė (Nr. 17010750) – sureguliuota upė priklausanti Nemuno upės baseinui, Minijos
upės pabaseiniui.

14.1.1 pav. PŪV teritorijos išsidėstymas paviršinių vandens telkinių atžvilgiu.
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14.2. paviršinių vandens telkinių sukeliami potvyniai ir užliejamų teritorijų plotai pagal
potvynių grėsmės ir rizikos teritorijų žemėlapį (http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai);
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma teritorijoje kur nėra potvynių tikimybės. Pagal Aplinkos
apsaugos agentūros tinklapyje pateikiamus Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius teritorija
nepatenka į mažos, vidutines ar didelės tikimybės sniego tirpsmo ir liūčių potvynių zonas.
14.3. paviršiniams vandens telkiniams nustatyti vandensaugos tikslai, upių baseinų rajono
valdymo planuose numatytos priemonės, naudojimo apribojimai ir pan.;
Vietovėje esantiems vandens telkiniams vandensaugos tikslai nėra nustatyti.
14.4. teritorijos vieta Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos, teritorijų vertingų
gamtinių kompleksų ir biologinės įvairovės išsaugojimu, teritorijų svarbių pelkių ir kitų
aplinkos elementų ekologinės pusiausvyros stabilumui užtikrinti, atžvilgiu;
Greta esantys paviršinio vandens telkiniai nėra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorijoje, nėra susiję su vertingų gamtinių kompleksų ir biologinės įvairovės išsaugojimu, nėra
svarbūs pelkių ir kitų aplinkos elementų ekologinės pusiausvyros stabilumui užtikrinti.
Iki artimiausio vandens telkinio, kuris atitinka „Natura 2000“ PAST ir BAST kriterijus – Minijos
upės – yra apie 2,2 km atstumas. PŪV neįtakos Minijos upės hidologinio režimo ar vandens
kokybės, todėl poveikis jai nenumatomas.
14.5. ar paviršiniai vandens telkiniai svarbūs rekreacijai, vandens turizmui, mėgėjų ir (ar)
verslinei žvejybai;
Artimiausi paviršinio vandens telkiniai, susiformavę eksploatuojant karjerus šiuo metu rekreacijai,
turizmui ar žvejybai nėra naudojami, tačiau užbaigus karjerų eksploataciją turi didelį rekreacinį
potencialą.
14.6. ar paviršiniai vandens telkiniai atitinka geros ekologinės būklės kriterijus, informacija
apie vandens telkinių regeneracinį pajėgumą (atsistatymą);
Apie vandenų būklę duomenų nėra. Planuojama ūkinė veikla įtakos vandenų būklei nedarys.
15. Požeminio vandens vandenvietės, jų apsaugos reikalavimai
Planuojamoje teritorijoje ir greta jos nėra išgręžtų vandens gręžinių į gilesnius vandeningus
sluoksnius. Artimiausia Baičių vandenvietė (Nr. 4182), kuri yra už 2,2 km į šiaurės vakarus nuo
planuojamo ploto. Atsižvelgiant į vandenvietės apsaugos zoną, priimant net ir didžiausią
vandenvietės apsaugos zonos atstumą, t. y. jei vandenvietė būtų III grupės 2 juostoje – 500 m nuo
vandenvietės, planuojamos ūkinės veiklos plotas bet kokiu atveju būtų nutolęs nuo apsaugos zonos
tolimiausio taško 1,8 km atstumu, todėl jokio tiesioginio ryšio šie objektai neturi ir negali turėti.
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15.1 paveikslas. Požeminio vandens vandenvietės planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje.
16. Galimas poveikis paviršiniams, požeminiams vandens telkiniams
Eksploatuojant karjerą, maždaug 4,0 m gylyje bus pasiektas gruntinis vanduo (vadovaujantis
detalios žvalgybos lauko darbų metu nustatytu vidutinio vandens lygiu). Vykdant gavybos darbus
formuosis vandens telkinys. Planuojama ūkinė veikla dalinai bus vykdoma iškastinio vandens
telkinio apsaugos zonoje. Teršalai į paviršinius aplinkinius vandens telkinius nepateks: karjero
eksploatacijos metu, ypatingai vykdant apvandeninto naudingo sluoksnio gavybos darbus, bus
užtikrinta, kad naudojant techniškai tvarkingus mechanizmus ant žemės paviršiaus ir į vandenį
nepateks jokie naftos produktai ar kiti teršalai, o atsitikus avarinei situacijai, bus nedelsiant
reaguojama ir imamasi visų galimų veiksmų avarijos pasekmėms likviduoti, naudojant sorbentus
ar kitas teršalų surinkimo priemones.
Analizuojant poveikį požeminiam gėlam vendeniui buvo atliktas teritorijos hidrogeologinio
režimo tyrimas.
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Pagal hidrogeologinę rajonavimą nagrinėjamą teritoriją priklauso Vakarų Žemaičių rajonų bei
Agluonėnų fliuvioglacialinės deltos lygumos mikrorajonui. Lietuvos hidrometeorologijos
tarnybos, artimiausios planuojamai teritorijai, Vėžaičių meteorologijos stoties duomenimis,
metinis vidutinis kritulių kiekis (standartinė klimatinė norma – toliau SKN) yra 919 mm.
Remiantis Lietuvos atlaso duomenimis vidutinis metinis išgaravimas nuo žemės paviršiaus
teritorijoje siekia 540-560 mm, nuo atvirų vandens telkinių paviršiaus gali siekti 650 mm ir
daugiau, priklausomai nuo vandens telkinių gylio bei kitų veiksnių, lemiančių prisotintų vandens
garų tankį ties vandens paviršiumi.
Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje hidrogeologinio režimo tyrimai atlikti remiantis Lietuvos
geologijos tarnybos, artimiausios ūkinės veiklos teritorijai, Vėžaičių ir Mikužių požeminio
vandens monitoringo stoties, priklausančios Valstybinių požeminio vandens monitoringo tinklui,
2006-2021 metų kasdieninių vandens lygio stebėjimo duomenimis.
Šitie postai ir planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra viename Viršutinės-apatinės kreidos
požeminio vandens baseine ir gali būti naudojami kaip analogai. Taipogi buvo naudota detalios
geologinės žvalgybos vykdytos 2012 ir 2019 m. medžiaga.
Šnaikštų-2 smėlio ir žvyro telkinio dalies plotą sudaro Nemuno apledėjimo Baltijos posvitės
fliuvioglacialinės nuogulos ir Nemuno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos. Ataskaitoje
teikiamas išvadas apie planuojamo karjero veiklos poveiki gruntinio vandens lygio svyravimams
bei poveikį greta esančių šulinių, geriamojo vandens lygio svyravimams.
Karjero įtakos spindulio zonoje yra penkios gyvenamosios sodybos, kuriose įrengti gruntinio
vandens šuliniai. Sodybos nutolusios 39 ÷ 155 m (vidutiniškai 75 m) atstumais nuo planuojamos
ūkinės veiklos teritorijos ir patenka į karjero įtakos spindulį. Tyrimo metu kiekviename šuliniuose
buvo matuojami vandens lygiai. Matavimai buvo vykdomi nuo 2021 m. spalio 28 d. iki lapkričio
12 d. kas trečią dieną, penkiuose šuliniuose iš šešių, nes vienoje sodyboje Nr. 27, nepavyko
susitarti su savininku dėl stebėsenos atlikimo. Šalia planuojamo kasti ploto yra keletas veikiančių
ir baigiamų eksploatuoti karjerų. Vandens lygio matavimams buvo parinkti keturias arčiausiai
esantys tiriamos teritorijos karjerai.
Vietovės žemėlapis su pažymėtais vandens lygio stebėjimo objektais yra 16.1 paveiksle.
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16.1 pav. Vietovės žemėlapis su pažymėta PŪV teritorija ir vandens lygio stebėjimo objektais
Remiantis išanalizuotu daugiamečio gruntinio vandens lygio svyravimu Vėžaičių ir Mikužių postų
gręžiniuose, parinktu kaip analogai, galima prognozuoti gruntinio lygio pokyčius dėl gamtinių ir
antropogeninių veiksnių.
Išanalizavus esamą ir galimą planuojamo karjero veiklos poveiki gruntinio vandens lygio
svyravimams bei poveikį greta esančių šachtinių šulinių geriamojo vandens lygio svyravimams
nustatyta, jog planuojama ūkinė veikla, esminio neigiamo poveikio hidrogeologiniam režimui ir
vandens balanso pasikeitimui neturės.
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Nukasus dangos gruntą ir sumažėjus aeracijos zonos storiui nuo paviršiaus bei nuo atviro vandens
telkinio padidės išgaravimas, tačiau eksploatacijos periode didėjant karjero daubos plotui, padidės
atmosferinių kritulių vandens pritekėjimas į karjero daubą, tuo pačiu padidės infiltracinė gruntinio
vandens horizonto mityba. Šie procesai kompensuoja vienas kitą, todėl karjero eksploatavimas
vietovės hidrologiniam ir hidrogeologiniam režimui esminės įtakos neturės.
Nepaisant to, kad karjero eksploatacijos metu nenumatomas gruntinio vandens lygio pažeminimas,
pradedant vykdyti apvandeniuoto naudingo sluoksnio gavybos darbus, galimas nesisteminis
(priklausantis nuo sausringų ir lietingų laikotarpių trukmės) gruntinio vandens lygio pažemėjimas
karjero įtakos spindulio zonoje 0,2-0,5 m.
Įvertinus gruntinio vandens lygio pokyčius 2006-2021 metais, nustatyta, kad aiškios tendencijos
nėra, lygio svyravimams būdinga ciklinė kaita.
Vandens lygio kritimas karjero iškasose neturės reikšmingos įtakos aplinkinės teritorijos
požeminio vandens režimui, išskyrus šiaurinį telkinio teritorijos dalį, kur karjero hidrodinaminės
įtakos zonoje randasi penkios gyvenamosios sodybos (39, 42, 50, 68 ir 95 m atstumu nuo
planuojamo karjero krašto). Įvertinus balanso pokyčius, galima teigti, kad vykdant kasybos darbus
iš apvandeninto naudingo sluoksnio, galimas gruntinio vandens lygio pažemėjimas 0,2-0,5 m ne
tik karjero daubose, bet ir aplinkinių gyventojų šachtiniuose šuliniuose.
Tyrimo metu nustatytas vidutinis minimalus kritinis gruntinio vandens lygis, artimiausių sodybų
šuliniuose 19,80 m, žemiau kurio bus jaučiamas geriamojo vandens stygius.
Dėl galimo gruntinio vandens lygio nukritimo (iki 0,2–0,5 m) karjero įtakos spindulio zonoje,
būtina vandens lygių stebėsena karjero įtakos spindulio zonoje esančių sodybų šachtiniuose
šuliniuose, kad vidutinis vandens lygis jame, nebūtu žemesnės 19,80 m
Jeigu vykdant karjero eksploataciją atsirastų žymus gėlo vandens svyravimai aplinkinėse
teritorijose bei būtų nustatyta, kad dėl organizatoriaus planuojamos ūkinės veiklos aplinkinėse
teritorijose jaučiamas geriamojo vandens stygius, pagal poreikį būtų gilinami aplinkinių gyventojų
šuliniai arba esant reikalui įrengiami ir papildomi vandens gręžiniai, tai atlikti įsipareigoja
planuojamos ūkinės veiklos organizatorius.
Kasybos darbų metu, pasiekus vandeningąjį naudingąjį sluoksnį, vandens lygis karjere nebus
dirbtinai žeminamas ar kitaip keičiamas. Žvyras bus iškastas palaipsniui, o ne visas iš karto. Iš
apvandeninto sluoksnio iškasta žaliava bus pilama į nusausėjimo kaupus, iš kurių perteklinė
drėgmė sugrįš atgal į gruntinius vandenis.
17. Galimo reikšmingo neigiamo poveikio paviršinio ir požeminio vandens telkiniams
išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės
Ūkinės veiklos metu bus taikomos šios poveikio prevencijos bei sumažinimo priemonės:
- darbų metu rangovas įpareigojamas imtis prevencinių priemonių gruntinio vandens
užteršimo išvengimui, galimų avarinių išsiliejimų (pvz.: kuro ar tepalų išsiliejimui iš
statybos mechanizmų), atvejams teritorijoje turi būti laikomos naftos produktus
absorbuojančios medžiagos (pjuvenos, smėlis, gamykliniai sorbentai ir pan.).
- jeigu vykdant karjero eksploataciją atsirastų žymus gruntinio vandens svyravimai
aplinkinėse teritorijose bei būtų nustatyta, kad dėl organizatoriaus planuojamos ūkinės
veiklos aplinkinėse teritorijose jaučiamas geriamojo vandens stygius, pagal poreikį būtų
gilinami aplinkinių gyventojų šuliniai arba esant reikalui įrengiami ir papildomi vandens
gręžiniai, tai atlikti turės planavimo organizatorius.
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ANTRASIS SKIRSNIS
APLINKOS ORAS
18. Esama aplinkos oro kokybė
Karejeras planuojamas vietovėje, kur greta nėra pramonės ar gamybos įmonių, kitų didelių oro
taršos šaltinių. Regione kaimiškųjų vietovių aplinkos oras yra sąlyginai švarus. Aplinkos apsaugos
agentūros duomenimis, nustatyta, kad didžiausią taršą aplinkos ore sudaro kietosios dalelės
(KD2.5) – 28,8 % ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
18.1 Galimas numatomas poveikis aplinkos orui
Kasybos ploto teritorijoje cheminės taršos susidarymas bus susijęs su vidaus degimo dyzeliniais
varikliais varomų mechanizmų naudojimu ir dulkėmis, pakylančiomis kraunant ir transportuojant
smėlį bei žvyrą.
Planuojamos ūkinės veiklos metu galimi išmetimai į aplinkos orą technologinio proceso metu
(žvyro karjero eksploatacija) bei veikiant įrenginių dyzeliniams varikliams:
–
–
–
–
–

Krautuvo CASE 821F dyzelinis variklis;
Sijotuvo Powerscreen Chieftain 1400 dyzelinis variklis;
Ekskavatoriaus Case CZ210 (2 vnt.) dyzelinis variklis;
Sunkvežimio MAN dyzelinis variklis;
Smėlio ir žvyro sijojimas (oro taršos šaltinis 601)

Planuojama, kad ūkinė veikla bus vykdoma šiltuoju metų laikotarpiu, penkias dienas per savaitę
(nuo 8 iki 17) valandos.
Planuojamų išmesti oro teršalų metinio ir momentinio kiekio skaičiavimai
Iš smėlio ir žvyro eksploataciją vykdančių įrenginių dyzelinių variklių kaminų į aplinkos orą
išsiskirs anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), kietosios dalelės (KD), sieros dioksidas
(SO2) ir lakieji organiniai junginiai (LOJ). Numatomo išmesti į atmosferą iš mobilių mechanizmų
dyzelinių vidaus degimo variklių vykdant PŪV, skaičiavimai pateikti 18.1 lentelėje.
Aplinknos oro tarša iš mobilių taršos šaltinių
Išmetamų teršalų kiekis apskaičiuotas pagal Aplinkos ministro 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr.
125 patvirtintą metodiką „Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo
varikliais, vertinimo metodika“.
Teršiančių medžiagų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:
W(k,i) = M(k,i)*Q(i)*K1(k,i)*K2(k,i)*K3(k,i), kur:
M(k,i) – lyginamasis teršiančios medžiagos „k” kiekis sudegus „i” rūšies degalams (kg/t);
Q(i) – sunaudotas „i” rūšies degalų kiekis (t);
K1(k,i) – koeficientas, įvertinantis mašinos variklio, naudojančio „i” rūšies degalus, darbo sąlygų
įtaką teršiančios medžiagos „k” kiekiui;
K2(k,i) – koeficientas, įvertinantis mašinos, kuri naudoja „i” rūšies degalus, amžiaus įtaką
teršiančios medžiagos „k” kiekiui;
K3(k,i) – koeficientas, įvertinantis mašinos, naudojančios „i” rūšies degalus, konstrukcijos
ypatumų įtaką teršiančios medžiagos „k” kiekiui.
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18.1 lentelė. Teršiančių medžiagų kiekiai

CO
CH
NOx
SO2
Kietosios
dalelės
CO
CH
NOx
SO2
Kietosios
dalelės

16

Lyginamoji
tarša, kg/t

Iš viso per
metus, t

CO
CH
NOx
SO2
Kietosios
dalelės

10

130
40,7
31,3
1

0,00071
0,00027
0,00017
0,00002

0,4282
0,1590
0,1023
0,0096

4,3

0,00049

0,0183

130
40,7
31,3
1

0,00045
0,00017
0,00011
0,00001

0,1115
0,0414
0,0266
0,0025

0,3

4,3

0,00002

0,0048

Krautuvas CASE 821F
0,9
0,91
1,3
0,29
0,9
1,01
1,3
0,31
0,9
0,97
0,9
0,39
0,9
1
1
1

130
40,7
31,3
1

0,00045
0,00017
0,00011
0,00001

0,4460
0,1657
0,1066
0,0100

0,9

0,3

4,3

0,00002

0,0190

Sunkvežimis MAN
0,9
0,91
1,3
0,29
0,9
1,01
1,3
0,31
0,9
0,97
0,9
0,39
0,9
1
1
1

130
40,7
31,3
1

0,00057
0,00020
0,00011
0,00001

0,0848
0,0303
0,0165
0,0015

0,9

4,3

0,00002

0,0023

M
K1

10

15

10

10

K3

1,23

1,2

0,3

Sijotuvas Powerscreen Chieftain 1400
0,9
0,91
1,3
0,29
0,9
1,01
1,3
0,31
0,9
0,97
0,9
0,39
2,5
0,9
1
1
1
0,9

10

K2

Ekskavatorius CASE 210 (2 vnt.)
0,9
0,91
1,3
0,29
0,9
1,01
1,3
0,31
0,9
0,97
0,9
0,39
9,6
0,9
1
1
1
0,9

10

Teršalų kiekis, W

Koeficientai

t/h
kg/100 km

CO
CH
NOx
SO2
Kietosios
dalelės

Mech.
Amžius,
metai

Per metus

Teršalai

t/h
kg/100 km

Dyz. Kuro
sąnaudos

10

1,5*

1,23

1,23

1,23

1,2

1,2

1,2

0,3

Iš viso per metus
CO
CH
NOx
SO2
Kietosios
dalelės

-

-

23,6

1,0705
0,3964
0,2520
0,0236
0,0444

* - pervežant žaliavą 1 km atstumu.

Karjere numatomų naudoti mechanizmų išmetamų teršalų kiekiai atitinka gamtosauginius
reikalavimus. Eksploatacijos eigoje periodiškai bus tikrinamas karjere dirbančių mechanizmų
vidaus degimo variklių darbo režimas ir jo atitikimas nustatytiems reikalavimams. Metinis
išmetamų teršalų poveikis oro kokybei dėl nedidelio transporto priemonių skaičiaus bus menkas.
Atsižvelgiant į tai, kad aplink esantys karjerai galimai dirbs tuo pačiu metu, priimtas dvigubas
išmetamų teršalų kiekis į aplinką, nes kokie mechanizmai dirbs kituose karjeruose nežinoma.
Tačiau net ir padvigubinus visų šių išmetamų teršalų kiekius, jie neviršys leistinų ribų. Tuo labiau,
kad kiti karjerai yra dar toliau nuo artimiausios gyvenamosios sodybos, todėl jų keliamos taršos
pojūtis gyvenamojoje aplinkoje žymiai mažesnis.
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Medžiagų transportavimo kelių dulkėjimas
Pakylančių į orą dulkių kiekis, kasant gruntą, skaičiuojamas pagal formulę pateiktą „Automobilių
kelių dulkėtumas ir būdai jį mažinti“ (autoriai Gendvilas, V.; Juzėnas, A., 2001 m. Lietuvos keliai):
P = D*B*(1 – r) / 1000, kur
D – santykinis nudulkėjimas, 0,03 kg/t;
B – metinės dangos grunto krovos apimtys, t/m;
r – drėgnumas, %.
Vidutiniškai per metus būtų iškasama 100,0 tūkst. m3 žvyro (160,5 tūkst. t).
P = 0,03*160500*(1 – 0,7) / 1000 = 1,4 t/m
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos metodiniais nurodymais
„Kelių su žvyro danga dulkėjimo mažinimas“ žvyro dangos dėvėjimasis skaičiuojamas pagal
formulę:
h = ( a + 1,15*b*VMPEI / 1000)*0,5, kur
a – koeficientas, kurio dydis priklauso nuo klimato sąlygų ir žvyro dalelių atsparumo dėvėjimuisi,
a – 5;
b – koeficientas, kurio reikšmė priklauso nuo smėlio ir žvyro dalelių atsparumo dėvėjimuisi,
drėkinimo laipsnio, transporto važiavimo greičio, b – 26;
VMPEI – vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, aut./parą, VMPEI – 64 aut./parą
1,15 – koeficientas, kurio dydis priklauso nuo kelio pločio, kai kelias siauresnis negu 6 m.
Skaičiavimai atliekami tik dėl produkcijos transportavimo, neįvertinant kitų automobilių
transporto.
h = (5 + 1,15*64*24 / 1000)*0,5 = 3,4 mm/vasarą
Viso žvyrkelyje išsiskiriančio dulkių kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:
M = 1,65*h 10-3*l*c, kur:
1,65 – smėlio ir žvyro tankis, t/m³;
l – žvyrkelio ilgis, m;
c – žvyrkelio plotis, m.
M = 1,65*0,001*0,0034*280*6 = 0,01 t/metus
Žvyrkelio nudulkėjimas vykdant žaliavos transportavimą siektų 0,01 t per metus, jei jis nebūtų
laistomas. Kadangi yra numatytos priemonės žvyrkelio laistymui, todėl žaliavos transportavimo
kelio nudulkėjimas bus nereikšmingas. Esant galimybei, planavimo organizatorius, vietinės
reikšmės kelio laistymui naudos vandens sūrymą (naftos gamybos metu iš fluido atskirtu Kambro
amžiaus uolienose slūgsančiu vandeniu – aukštos mineralizacijos sūrimu).
Aplinkos oro tarša smėlio ir žvyro karjeros eksplotacijos metu
Technologinio proceso metu atliekant smėlio ir žvyro karjero išrūšiavimą (sijojimą) (oro taršos
šaltinis 601), galimas kietųjų dalelių (KD) išmetimai į aplinkos orą. Apskaičiuojant taršą į aplinkos
orą, vertinamas numatomas apdoroti maksimalus naudingų iškasenų kiekis - apie 160 000 t/m.
Vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika
(EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2019, 2.A.5.c „Storage, handling and
transport of mineral products“ skyriumi) nurodoma, jog birių mineralinių medžiagų tvarkymo
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metu į aplinkos orą išsiskiria kietosios dalelės. Į aplinkos orą išsiskirsiantis teršalų kiekis sijojimo
metu apskaičiuotas vadovaujantis minėta metodika. Birių mineralinių medžiagų sijojimo metu
kietųjų dalelių emisija – sijojimo metu - 12 g/ tonai perkraunamų medžiagų (pagal metodikos 3.4
lentelę). Prognozuojant kietųjų dalelių dulkėjimą yra atsižvelgiama į lietingąjį laikotarpį (~30%
šiltuoju metų sezonu) ir tai, kad vidutiniškai 4 mėnesius per metus, šaltuoju metų sezonu
dulkėjimas nevyksta dėl medžiagų sušalimo ir sniego dangos.
Oro taršos šaltinis 601 – Smėlio ir žvyro iškasenų sijojimas
AR = 160 000 t/m (sijojamų iškasenų kiekis);
EFKD = 12 g/t;
EKD = 160 000*12 = 1 920 000 g/metus = 1,925 t/metus.
Taršos šaltinio darbo laikas (val./m.) - planuojamas įrenginio darbo laikas – 960 val./metus.
Atsižvelgiant į tai paskaičiuojamas momentinis teršalų išmetimas į aplinkos orą g/s:
1,925

𝑡
∙ 106
𝑚

960 ∙ 3600

= 0,56 g/s.

Planuojama tarša į aplinkos orą nurodyta 18.2 ir 18.3 lentelėse.
18.2 lentelė. Taršos šaltinių charakteristikos
Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo
(matavimo) vietoje

Taršos šaltiniai

Pavadinimas
Naudingų
iškasenų
apdorojimo linija
(sijotuvas)

Nr.

Koordinatės

aukštis,
m

601

X-336937
Y-6172348;*
X-337096
Y-6171973;*

10

išėjimo
angos
matmenys,
m

srauto
greitis,
m/s

temperatūra,
ºC

tūrio
debitas,
Nm3/s

0,5

5

0

0,98

Teršalų
išmetimo
trukmė,
val./m,

960

* smėlio ir žvyro karjero telkinių centrinio taško koordinatės.
18.3 lentelė. Trąša į aplinkos orą
Veiklos
rūšis
Naudingų
iškasenų
gavyba

Cecho ar kt.
pavadinimas,
gamybos rūšies
pavadinimas
Naudingų
iškasenų
apdorojimo
linija

Taršos šaltiniai
pavadinimas

Nr.

Sijotuvas

601

Teršalai
pavadinimas

Kietosios
dalelės (C)

kodas

4281

Numatoma tarša
vienkartinis
metinė,
dydis
t/m
vnt.
maks.
g/s

0,56

1,92

Viso:

1,92

Aplinkos oro užterštumo prognozė
Teršalų sklaidos matematinis modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „ISCAERMOD View”, AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų
išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje simuliuoti. LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008
m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui
vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijose“ AERMOD modelis
yra rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti.
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Meteorologiniai parametrai. Modeliavimui buvo naudojami Klaipėdos hidrometeorologinės
stoties meteorologiniai duomenys, kuriuos pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Meteorologinių duomenų paketą sudaro 2014-2018 m. laikotarpio, keturių pagrindinių
meteorologinių parametrų reikšmės kiekvienai metų valandai: aplinkos temperatūra, vėjo greitis
ir kryptis, debesuotumas.
Receptorių tinklelis. Pažemio koncentracijos apskaičiuojamos modelyje nustatomuose taškuose.
Šie taškai paprastai vadinami receptoriais (angl. receptor). Receptorių tinklelio dydis 2610 x 2610
m, žingsnis – 90 m. Iš viso receptorių tinklelį sudaro 900 receptorių.
Teršalų koncentracijos apskaičiuojamos 1,5 m aukštyje.
Procentiliai. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640
„Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827 su vėlesniais
pakeitimais) apskaičiuotų koncentracijų palyginimas su ribinėmis vertėmis atliekamas taikant
atitinkamą procentilį:
-

kietųjų dalelių (KD10) 24 val. koncentracijai - 90,4 procentilis;

Ribinės aplinkos oro užterštumo vertės. PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės koncentracijų
vertės nustatytos remiantis Išmetamiems teršalams ribinės vertės nustatytos remiantis:
1. LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu
Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“.
2. LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu
Nr. D1–329/v–469 „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis
aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos
oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“.
18.4 lentelė. Išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės aplinkos ore
Teršalas
Kietosios dalelės (KD10)
Kietosios dalelės (KD2,5)

Ribinė vertė
vidurkis
[µg/m3]
paros
50
metų
40
metų
25

Foninio aplinkos oro užterštumo vertės. Foninio aplinkos oro užterštumo vertės buvo nustatytos
remiantis Aplinkos apsaugos agentūros 2021–10–26 raštu Nr. (30.3)–A4E-12288, kur nurodyta,
kad vietovėje vyrauja santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių
metinių koncentracijų vertės, skelbiamos Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje
„Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“. Aplinkos apsaugos agentūros raštas dėl oro
taršos fono duomenų yra priede.
Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje skelbiamos fono taršos vertės:
-

kietosiomis dalelėmis (KD10) – 10,1 μg/m3;
kietosiomis dalelėmis (KD2,5) – 7,1 μg/m3;

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai
Atlikus planuojamos ūkinės veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos matematinį
modeliavimą, nustatyta, kad nei vieno teršalo atveju ribinės vertės nėra viršijamos įvertinus ir
esamą foninę taršą. Aplinkos oro taršos modeliavimo rezultatai yra 18.7 lentelėje.
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18.7 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai
Ribinė vertė
Teršalas

Kietos dalelės (KD10)
Kietos dalelės (KD2,5)

Apskaičiuota didžiausia
koncentracija nevertinant
foninės taršos

vidurkis

[µg/m3]

[µg/m3]

vnt. dalimis
ribinės vertės

paros
metų
metų

50
40
20

4,63
5,81
2,91

0,09
0,15
0,15

Apskaičiuota didžiausia
koncentracija įvertinus
foninę taršą
vnt. dalimis
[µg/m3]
ribinės
vertės

14,73
15,91
10,01

0,30
0,40
0,50

18.2. Neigiamo poveikio aplinkos oro taršai mažinimo priemonės
Kraunant ir sijojant smėlio ir žvyro iškasenas galimas dulkėjimas, ypač vasaros laikotarpiu.
Siekiant sumažinti dulkių sklaidą aikštelėje ir privažiavimo keliuose siūlomos šios priemonės:
– Esant sausiems orams produkcijos privažiavimo kelius drėkinti vandeniu arba sūrimu iš naftos
verslovių, išskyrus žiemos laikotarpiu;
– karjero vidaus keliuose transporto priemonių ir kitų mobilių mechanizmų bei produkcijos
išvežimo keliuose (žvyrkelyje) autosavivarčių greitį riboti iki 20 km/h.
Atsižvelgiant į tai, kad teršalų sklaidos matematinio modeliavimo metu teršalų ribinių verčių
viršijimo dėl planuojamos veiklos nenustatyta, papildomos aplinkos oro taršos mažinimo
priemonės esant nepalankioms teršalų sklaidos sąlygoms nenumatomos.
Link artimiausių sodybų bus supilami grunto pylimai užkirsiantys kelią triukšmo ir dulkių sklaidai
į aplinkines teritorijas. Pylimai link artimiausių sodybų turės būti supilami prieš pradedant vykdyti
karjero eksploataciją ir išliks per visą karjero eksploatacijos laikotarpį.
Vykdant planuojamo karjero eksploataciją, privažiavimo-transportavimo kelias su žvyro danga
bus pastoviai laistomas ir prižiūrimas viso karjero eksploatacijos laikotarpiu nuo karjero
eksploatacijos pradžios iki karjero eksploatacijos pabaigos, t. y. pagal planuojamą metinį žaliavos
poreikį.
Pateikiami teršalų sklaidos sklaidos žemėlapiai.
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TREČIASIS SKIRSNIS
KLIMATAS
19. Klimatinės sąlygos
19.1. Klimatinių zonų apibūdinimas.
Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos1 pateikiamą informaciją Lietuvos teritorija yra
vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakariniam
posričiui (Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos informacija.). Lietuvos teritorija suskirstyta į
keturis – Pajūrio, Žemaičių, Vidurio žemumos ir Pietryčių aukštumos klimatinius rajonus, savo
ruožtu padalintus į 10 parajonių (19.1 paveikslas).

19.1 pav. Klimatologinis Lietuvos rajonavimas. Šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta yra Pajūrio rajono Pajūrio žemumos parajonyje.
Svarbiausieji veiksniai, lemiantys šios teritorijos klimato ypatumus:
-

1

Jūrinio oro pernaša į žemyną;
Pakrantės brizinė cirkuliacija;
Aukštas gruntinių vandenų lygis, pelkėti dirvožemiai

http://www.meteo.lt/lt/klimato-rajonavimas
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Remiantis daugiamečių stebėjimų duomenimis, vidutinė metinė oro temperatūra nagrinėjamoje
teritorijoje yra 7,4°C. Pagal atmosferinių kritulių kiekį nagrinėjamą teritoriją galima priskirti prie
didesnio nei vidutinio Lietuvos metinio kritulių kiekio Lietuvos teritorijų. Vidutinis kritulių kiekis
per metus analizuojamoje teritorijoje yra apie 800 mm.
19.2. Klimato kaitą įtakojantys veiksniai
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba2 apibūdindama vykstančius klimato pokyčius teigia, kad
geologinėje Žemės istorijoje klimatas keitėsi dėl natūralių procesų: planetos orbitos parametrų
kaitos, atmosferos sudėties pokyčių, tektoninių plokščių dreifo, Saulės aktyvumo ciklų, ugnikalnių
išsiveržimų. Paskutinius 200 metų fiksuojami klimato pokyčiai išsiskiria tuo, kad pagrindinė
kaitos priežastis – žmonių veikla. Žmogus nuo industrializacijos pradžios pradėjo keisti
atmosferos cheminę sudėtį ir taip sustiprino šiltnamio efektą Žemės atmosferoje. Įvairios dujos,
kurias išmeta transportas, pramonė, žemės ūkis, kaupiasi atmosferoje.
Šiltnamio dujų gausėjimą lėmė neapgalvoti žmonijos veiksmai: miškų kirtimas, urbanizacija,
ekstensyvi ir intensyvi žemės ūkio plėtra, dėl ko sutrinka deguonies ir anglies dioksido pusiausvyra
atmosferoje. Dėl nuolatinio pramonės, žemės ūkio ir transporto augimo į atmosferą išmetama vis
daugiau ir daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Klimato kaitos padariniai: spartus vandenyno lygio kilimas, vegetacijos kaita, sausrų
intensyvėjimas, kritulių kiekio pasikeitimas, dažnesni upių potvyniai. Taip pat fiksuojama daugiau
ekstremalių reiškinių - tropinių ciklonų, viesulų, liūčių, speigų, karščio bangų ir t. t.
2020 metų Nacionalinėje šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitos ataskaitoje už 1990–
2018 metus3 nurodyta, kad 2018 m. Lietuvoje į atmosferą buvo išmesta 20,3 mln. tonų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų. Daugiausia išmetė transporto (30,2 proc.) ir energetikos (28,6 proc.)
sektoriai. Žemės ūkis išmetė 21,1 proc., pramonė 15,6 proc., o atliekų sektorius 4,5 proc. ŠESD.
Pagrindinės Lietuvoje išmetamos šiltnamio dujos – anglies dioksidas – sudarė 67,4 proc. viso 2018
m. išmesto kiekio. Kitų dujų išmetimai: metano – 15,1 proc., azoto suboksido – 14,6 proc.,
fluorintų dujų – 2,9 proc.
2018 metais, lyginant su 2017 metais, ŠESD kiekis didėjo transporto (6,4 proc.), cemento gamybos
(13,5 proc.), kuro naudojimo pramonės įmonėse (7,2 proc.) bei namų ūkių ir komercinių įmonių
šildymo (2,9 proc.) sektoriuose. Kituose sektoriuose ir išliko beveik toks pat arba sumažėjo.
Per 2018 metus Lietuvoje buvo absorbuota 3,9 mln. tonų CO2 ekvivalento ŠESD, daugiausiai
miškų ir daugiamečių pievų dėka4.
19.3. Galimas poveikis klimatui
Karjero įrengimas ir eksploatacija reikšmingo tiesioginio poveikio klimatui neturės.
Tiesioginis neigiamas poveikis susijęs su kasybos darbų metu naudojamų mechanizmų teršalų
emisijomis. Statybose naudojamų mašinų ir mechanizmų išmetimas CO2 kiekis gali būti
vertinamas vadovaujantis Teršiančių medžiagų metodika (žriūrėti aplinkos oras aplinkos skyriuje),
remiantis sunaudojamu kuro kiekiu ir apskaičiuotais išsiskiriančiais teršalų kiekiais, kurie yra
nereikšmingi.

2

Informacija pagal http://www.meteo.lt/lt/klimato-kaita (prieiga 2021-01-05)

2020 metų Nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita už 1990-2018 metus
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/%C5%A0ESD%20apskaitos%20ir%20kt%20a
taskaitos/NIR_15%2004%202020%20final.pdf
3

Per 2018 m. Žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės sektorius Lietuvoje, absorbavo 3866,7 tūkst.
t CO2 ekvivalento ŠESD.
4

37

KETVIRTASIS SKIRSNIS
ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS
20. Esama situacija
20.1. Dirvožemis
Vietovėje žemės paviršių dengia smėlžemiai, šiaurinėje teritorijos dalyje – jauražemiai (20.1 pav.).

20.1 paveikslas. Vietovėje vyraujantys dirvožemio tipai.
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20.2. Žemės gelmės.
Šnaukštų - 2 telkinys surastas 1971 metais KGE vykdant žvyro paieškas, bet žvyro ištekliai
neskaičiuoti. 1974 matais telkinio žvyro ištekliai įvertinti pagal C2 kategoriją, dėstant gręžinius
200*200 m tinklu. Ištekliai dvejuose plotuose sudarė 1620 tūkst. m3. Kadangi tada topografiniai
darbai nebuvo vykdyti, 1993 metais telkinio perspektyvesniame plote buvo gręžiami gręžiniai
dėstant juos tinklu 200*200 m ir topografiškai juos pririšant. Ištekliai pagal C2 kategoriją sudarė
1122 tūkst. m3. 1984 metais šis telkinio sklypas detaliai išžvalgytas, o antro sklypo plote
(Šnaukštai - 2) gręžiniai gręžti tinklu 200*200 m ir ištekliai klasifikuoti pagal C2 kategoriją
(gręžiniai topografiškai nepririšti). 1991 metais šiame C2 kategorijos plote atlikti detalūs
geologiniai tyrimo darbai – detaliai išžvalgytas Šnaukštų - 2 žvyro telkinys.
Šnaukštų - 2 smėlio ir žvyro telkinio naują žvyro plotą sudaro Nemuno apledėjimo Baltijos
posvitės fliuvioglacialinės nuogulos ir Nemuno apledėjimo Baltijos posvitės glacialinės nuogulos.
Baltijos posvitės fliuvioglacialinės nuogulos (fIIIbl) išplitę visame telkinio plote. Su šio genetinio
tipo nuogulomis susijusi naudingoji iškasena. Tai pagrinde žvyras dengiamas smulkiagrūdžio
smėlio ir priesmėlio lęšių. Žvyre pasitaiko riedulingų tarpsluoksnių. Vyraujantis žvirgždo kiekis
žvyre apie 40%, vidutinis storis apie 5 m. Esant palyginti nedideliam plotui, facijinę kaitą, tiek
slūgsojimo, tiek kokybės atžvilgiu, vertinti neįmanoma. Galima tik paminėti, kad Šnaukšų - 2
žvyro telkinyje fliuvioglacialinių nuogulų sluoksnio storis kinta nuo 3,4 iki 13,1 m, kas rodo, kad
telkinys yra pakankamai sudėtingos sandaros.
Pagal granuliometrinės analizės rezultatus nustatyta, kad tiriamame plote visą uolieną galima
priskirti stambiam žvyrui, kuriame minimalus >4 mm frakcijos kiekis sudaro 25,6%, o maksimalus
53,0%.
Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (gIIIbl) Slūgso visame telkinio plote po fliuvioglacialinėmis
nuogulomis. Tai pilkas, kietas, kompaktiškas priemolis, rečiau priesmėlis su žvirgždu apie 10%.
Už telkinio ribų šios nuogulos aptinkamos žemės paviršiuje. Maksimalus pragręžtas storis - 8,3 m.
Susidarymo sąlygos. Šnaukštų - 2 smėlio ir žvyro telkinys pradėjo formuotis viršutinio pleistoceno
paskutinio apledėjimo metu, kai ledyno pakraštys stabilizavosi Ventės rago – Olando kepurės
ruože. Tačiau tarp Vakarų Žemaičių plynaukštės ir šio ledyno pakraščio pastovus prieledyninis
baseinas nesusiformavo, nes vanduo nutekėdavo pietvakarių kryptimi pagal paklotinio paviršiaus
polinkį link Nemuno deltos. Tai, kad ant moreninio pagrindo šiame rajone daugiausia, slūgso
vidutinis žvyras ar žvirgždingas smėlis, patvirtina buvusių įvairaus stiprumo antžeminių
prieledyninių fliuvioglacialinių srautų egzistavimą. Vėliau, prisipildžius baseinui vandeniu, srautai
prarado savo energiją ir prasidėjo deltinė sedimentacija. Apie tai liudija smulkaus, molingo smėlio
sluoksniai, aptinkami telkinio viršutinėje pjūvio dalyje. Neblogas nuogulų išrūšiavimas ir mažas
molingų-aleuritingų dalelių kiekis visose fliuvioglacialinių nuogulų atmainose liudija apie jų
sedimentaciją tekančio srauto dugne. Ledyno pakraščiui atsitraukus į Baltijos jūros duburį, buvęs
prieledyninis baseinas nusidrenavo. Tuo telkinio formavimasis užsibaigė.
20.2.1. Geomorfologinės sąlygos.
Žemės reljefas keitėsi dėl įvairių procesų. Šiuos procesus galima suskirstyti į tris grupes:
endogeninai, egzogeniniai ir antropogeniniai procesai.
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20.1 lentelė. Geomorfologines sąlygas sukėlusių procesų apibūdinimas
Egzogeniniai procesai
–
–
–
–
–

vėjo veikla,
upių, ežerų vandens veikla,
jūros vandens veikla,
požeminio vandens veikla
įšalo veikla

Procesai
Endogeniniai procesai
Antropogeniai procesai
– magmatizmas
– efuzinis magmatizmas
– kalnakasyba
– intruzinis magmatizmas
– hidrotechninių
įrenginių
– tektoniniai Žemės plutos
statyba
judesiai
– pramonės veikla
– metamorfizmas

Planuojamos ūkinės veiklos vietovė

20.1 pav. Išrašas iš geomorfologinio žemėlapio kadastro duomenų
(https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml)
Pagal geomorfologinio žemėlapio kadastro duomenis planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra
klonių geomorfologiniame rajone. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos reljefo tipas –
fliuvioglacialinis, susijęs su tirpstančio ledyno tekančio vandens veikla, kuri sukūrė nuogulas.
Reljefo potipis – prieledyninis. Geomorfologinių sąlygų susidarymo amžius – vėlyvojo Nemuno
deltos ledynmetis, Baltijos stadija.
20.2.2. Hidrogeologinės sąlygos.
Vykdant gręžimo darbus Šnaukštų - 2 smėlio ir žvyro telkinyje gruntinis vanduo sutiktas Baltijos
horizonto fliuvioglacialinės nuogulose (fIIIbl). Jis slūgso 2-3 m gylyje nuo žemės paviršiaus.
Vandens lygio absoliutiniai aukščiai 21,00-22,00 m. Gruntinio vandens horizonto storiai telkinyje
– 1,5-9,9 m. Gruntiniai vandenys talpinasi žvyruose, kuriuose žvirgždo kiekis sudaro 30-50%,
rečiau įvairiagrūdžiuose smėliuose. Vandeningo horizonto aslą sudaro Baltijos horizonto
moreniniai priemoliai(gIIIbl), slūgsantys po naudingu sluoksniu. Gruntinių vandenų mityba vyksta
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pagrindinai atmosferinių kritulių sąskaita. Iškrova vyksta į melioracijos kanalus ir iš jų į Agluonos
upelį.
Apvandeninto naudingo sluoksnio filtracinių savybių nustatymui ir vandens pritekėjimo į būsimą
karjerą apskaičiavimui detalios žvalgybos metu buvo atlikti du tiriamieji išpumpavimai iš gręžinių
krūmų Nr. 104H ir 125H. Vidutinis vandens lygis buvo nustatytas pagal greta iškastų vandens
baseinų lygį, bei įvertinus gręžimo metu fiksuotą vandens pasirodymo gylį. Skaičiuojant
apvandenintą sluoksnį priimta, kad tiriamame plote vandens lygis bus ties 19,41 m altitude.

20.2 pav. Prekvartero geologinis žemėlapis ir planuojamos ūkinės veiklos vieta jame.

41

20.3 pav. Kvartero nuogulų žemėlapis ir planuojamos ūkinės veiklos vieta jame.
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20.4 paveikslas. Planuojamo VE parko teritorijai artimiausio saugomi geologiniai objektai.
Saugotinų geologinių objektų, geotopų ar geologinių paminklų planuojamų VE žemės sklypų
ribose ir besiribojančiuose sklypuose nėra. Artimiausias saugomas geologinis objektas yra
Šernų akmuo, esantis paie 6,1 km į rytus nuo PŪV teritorijos (20.4 paveikslas).
20.2.3 Naudingųjų išteklių telkiniai
Planuojama teritorija patenka į Šnaukštai-2 detaliai išžvalgyto smėlio ir žvyro telkinio ribas.
20.1 lentelė. Naudingųjų iškasenų telkiniai analizuojamoje teritorijoje
Identifikacijos Nr.

Naudingųjų iškasenų telkinio
pavadinimas

1605

Šnaukštai-2

Išteklių rūšis
Smėlis ir žvyras

Išteklių ištirtumas
Detaliai išžvalgyti ištekliai

Detali geologinė žvalgyba vykdyta 2012 ir 2019 m. 6,1 ha plote. Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro
telkinio dalyje 5,0 ha plote aprobuota 251,0 tūkst. m³ detaliai išžvalgytų spėjamai vertingų (IK
331) žvyro išteklių, iš kurių 0,03 ha plote po kelio apsaugos zona (2,0 tūkst. m3).
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Ištekliai aprobuoti 2019 m. kovo 28 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus įsakymu Nr. 1-83; 2019 m. spalio 31 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-337 ir 2012 m.

20.5 paveikslas. Teritorijos išsidėstymas naudingųjų išteklių telkinių ribų atžvilgiu.
20.3 Galimas poveikis
Prieš pradedant gavybos darbus Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio dalyje bus atliekami telkinio
nuodangos darbai. Dangą telkinyje sudaro augalinis sluoksnis (dirvožemis) ir rečiau aptinkamas
inertinis gruntas (netinkamas gruntas priskirtas dangos sluoksniui). Nuimtas derlingasis
dirvožemio sluoksnis bus supilamas į dirvožemio sandėlius ir apsėtas daugiamečių žolių
mišiniais, kad būtų apsaugotas nuo erozijos ir defliacijos procesų.
Nuimtas dirvožemis ir inertinis gruntas bus panaudojamas karjero rekultivavimui.
Išeksploatuotas karjeras bus rekultivuotas pagal parengto, suderinto ir patvirtinto išteklių
naudojimo plano rekultivacijos dalies sprendinius. Pagal telkinio hidrogeologines sąlygas
išeksploatuotame karjere natūraliai susiformuos vandens telkinys.
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Naudingąją iškaseną sudaro žvyras. Naudingojo sluoksnio storis kinta nuo 4,0 iki 7,0 m, vidutinis
5,0 m. Žvyro išteklių kiekis 5,0 ha plote – 251,0 tūkst. m3. Įgyvendinant PŪV 6,1 ha plote iš viso
bus iškasta apie 180,0 tūkst. m3 žvyro išteklių, apie 100,0 tūkst. m3 per metus. Gavybos darbai
truks apie 2 metus.
20.4. Neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės
Numatomos šios poveikio sumažinimo priemonės:
–
Atliekant telkinio nuodangos darbus viršutinis derlingas dirvožemio sluoksnis bus
nukastas ir atskirai saugomas;
–
Karjero įrengimo ir eksploatacijos metu turi būti naudojami techniškai tvarkingi
mechanizmai, užtikrinant, kad kuras ar tepalai nepatektų į aplinką, taip siekiant išvengti cheminės
taršos ir apsaugoti dirvožemį bei žemės gelmes.
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PENKTASIS SKIRSNIS
KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ
21. Esamos būklės aprašymas.
21.1. Informacija apie vietovės kraštovaizdį ir gamtinį karkasą
Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio dalies paviršius lygus su labai nežymiu natūraliu nuolydžiu
vakarų kryptimi. Absoliutinis aukštis planuojamoje teritorijoje kinta nuo 23,00 iki 25,00 m.
Vyraujantis aukštis – 23,50-24,00 m absoliutiniame aukštyje. Santykiniai peraukštėjimai sudaro
iki 1,0 m.
Pagal fizinį-geografinį teritorijos rajonavimą Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio dalis yra
vėlyvojo Nemuno ledynmečio paskutinio apledėjimo Žemaičių-Kuršo srityje, Vakarų Žemaičių
lygumos rajone, Agluonėnų fliuvioglacialinės deltos lygumos mikrorajone.
Vietovės reljefas yra lygus visomis kryptimis, šiek tiek žemėja pietvakarių, vakarų kryptimi. Šioje
vietovėje paplitusios fliuvioglacialinės ir glacialinės Baltijos amžiaus nuogulos.
Planuojamo karjero plotą sudaro pažeistos žemės paviršius bei šiaurinėje dalyje auganti pieva, iš
šiaurės į pietus praeinantis vietinės reikšmės kelias.
lanuojamoje teritorijoje, remiantis Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio
duomenimis vyrauja kraštovaizdis, kurio bendrasis gamtinis pobūdis: smėlingų lygumų
slėniuotumas.
Vyraujantys medynai – pušys. Struktūrinimo pobūdis – agrarinis kraštovaizdis (L-s/p/4>). Pagal
morfologiją planuojama teritorija priskiriama Vakarų Pabaltijo žemumų ruožui (B), Vakarų
Žemaičių žemumos sričiai (III), Vakarų Žemaičių pietinei miškingai agrarinei lygumai (8).
Vizualinę struktūrą formuojantys veiksniai – neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis
kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais). Horizontalioji sąskaida – vyraujančių pusiau atvirų
didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Vizualinis dinamiškumas: kraštovaizdžio
erdvinė struktūra neturi išreikštų dominantų (V0H2 – d).
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pav.
Lietuvos
kraštovaizdžio
vizualinės
struktūros
(http://www.am.lt/VI/files/File/krastovaizdis/leidiniai/Videomorfo.jpg).
21.1

žemėlapio

fragmentas

Pagal gamtinio karkaso sudėtinių dalių kraštovaizdžio formavimą planuojama teritorija nepatenka
į jokias gamtinio karkaso formavimo teritorijas, todėl šiuo aspektu naudingųjų išteklių gavyba
šioje vietovėje yra galima.
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21.2. PŪV teritorijos išsidėstymas Klaipėdos rajono BP gamtinio karkaso sprendinių aspektu.
Visas aplinkinis kraštovaizdis – lyguma, su pavieniais nedideliais medžių ir krūmų masyvais bei
iškastiniais vandens telkiniais. Planuojamame plote bus vykdoma naudingųjų išteklių gavyba, dėl
kurios planuojamoje teritorijoje nežymiai pažemės reljefas, tačiau atsižvelgiant į aplinkinių
teritorijų kraštovaizdį, ryškių vizualinių pokyčių nesudarys. Išeksploatuotas plotas bus
rekultivuotas į vandens telkinį, kurio šlaitai bus nulėkštinti ir apželdinti, taip pažeista teritorija
įsilies į esamą kraštovaizdį – lygumų vietovę su nedideliais medžių ir krūmų masyvais bei
iškastiniais vandens telkiniais.
21.2. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos vietovėje ir greta jos esančias saugomas
teritorijas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK
(Saugomų teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje (http://stk.am.lt/porttal/) ir šių
teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks
suformuotas, ribos):
Remiantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacinės sistemos „Lietuvos saugomų
teritorijų valstybės kadastras“ duomenimis PŪV teritorija į saugomas teritorijas nepatenka.
Artimiausia apsaugos statusą turinti teritorija nutolusi nuo planuojamo naudoti ploto daugiau kaip
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2 km atstumu į šiaurės vakarus – Minijos upės slėnis (kartu su Minijos upe ir Minijos ichtiologiniu
draustiniu) (21.2 pav.). Minijos upės slėnio draustinis įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių
teritorijų nuostatų patvirtinimo“, siekiant apsaugoti griežles (Crex crex) ir tulžius (Alcedo atthis)
Draustinis yra vakarinėje Lietuvos dalyje ir užima 2175,37 ha plotą.
Minijos ichtiologinis draustinis įsteigtas 1974 m. gegužės 16 d. LTSR Ministrų tarybos nutarimu
Nr. 195, siekiant išsaugoti lašišų (Salmo salar), šlakių (Salmo trutta trutta), upėtakių (Salmo
trutta) ir žiobrių (Vimba vimba) nerštavietes, saugomas rūšis: raudonąją gegūnę (Dactylorhiza
incarnata), baltijinę gegūnę (Dactylorhiza baltica), juodąjį apoloną (Parnassius mnemosyne),
baltajuostį melsvį (Aricia eumedon), griežlę (Crex crex), juodąją meletą (Dryocopus martius),
vapsvaėdį (Pernis apivorus), ligutę (Lullula arborea), paprastąją medšarkę (Lanius collurio) bei
Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines: 6270 (rūšių turtingus smilgynus), 9050 (žolių
turtingus eglynus). Draustinio užimamas plotas – 2020,92 ha.
Minijos upės (LTKLA0007) priskyrimas apsaugai juridinis aktas – 2009 m. balandžio 22 d.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-210 (Žin., 2009, Nr. 51-2039).
Priskyrimo tikslas – kartuolės (Aristolochia), ovaliosios geldutės (Unio crassus), paprastojo
kirtiklio (Cobitis taenia), paprastojo kūjagalvio (Cottus gobio), pleištinės skėtės (Ophiogomphus
cecilia), ūdros (Lutra lutra), upinės nėgės (Lampetra fluviatilis) apsaugai. Saugomos teritorijos
plotas – 1869,95 ha.
Natura 2000 buveinių apsaugai svarbi teritorija, už apie 2,2 km į šiaurės vakarus – Minijos upės
slėnis, buveinių apsaugai svarbios teritorijos (LTKLAB005). Teritorijoje saugoma griežlės (Crex
crex) ir tulžiai (Alcedo atthis). Taip pat saugomos ES svarbos rūšys: baltasis gandras (Ciconia
ciconia), nendrinė lingė (Circus aeruginosus), švygžda (Porzana porzana), raiboji devynbalsė
(Sylvia nisoria), paprastoji medšarkė (Lanius collurio). Nacionalinės svarbos aspektu, saugomoje
teritorijoje aptiktos 8 perinčios paukščių rūšys, kurios įtrauktos į Raudonąją Knygą ribų.
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21.2 pav. Artimiausios saugomos ir NATURA 2000 teritorijos.
21.2.1 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos vykdymo teritorijoje ir gretimybėse
aptinkamas saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes
Pagal saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenų bazę tiesiogiai planuojamoje
teritorijoje nėra identifikuotų saugomų rūšių augaviečių ar radaviečių. Analizuojant 2021-09-15
SRIS išrašo Nr.SRIS-2021-15150430 duomenis konstartuojama, kad greta planuojamos ūkinės
veiklos teritorijos yra rastos dvidešimt šešios gyvūnų radavietės: penkios Didžiosios kuolingos
radavietės; viena Dirvoninio kalviuko radavietė; viena Kukučio radavietė; penkios Mažosios
žuvėdros radavietės; viena Miškinio tikučio radavietė; dvi Nendrinės lingės radavietės; dvi
Paprastojo griciuko radavietės; penkios Raudonkojo tuliko radavietės; keturios Mažosios
žuvėdros radavietės.
SRIS išrašo analizė yra 21.3 paveiksle.
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Dirvoninio kalviuko radavietė
Miškinio tikučio radavietė
Mažosios žuvėdros radavietė
Mažosios žuvėdros radavietės

Upinės žuvėdros radavietės

Nendrinės lingės radavietės

Mažosios žuvėdros radavietė
Raudonkojo tuliko radavietės

Upinės žuvėdros radavietės
Paprastojo griciuko radavietės

Didžiosios kuolingos radavietės
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21.3 pav. SRIS išrašo analizė
Artimiausia stebėta saugomos rūšies radavietė apie 150-160 m atstumu nuo planuojamo karjero
rinos, esamo karjero vandens telkinyje stebėti Mažosios žuvėdros ir Dirvoninio kalviuko
radavietės.
Informacija apie identifikuotas saugomų rūšių buveinių ar radaviečių vietas yra 21.3 paveiksle.
SRIS išrašas yra 5 prede.
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21.2.2. Informacija apie vietovės augaliją
Šiuo metu telkinio dalies paviršių sudaro pažeista žemė bei šiaurinėje dalyje auganti pieva, iš
šiaurės įpietus praeinantis vietinės reikšmės kelias, auga pavieniai medžiai, nepriskiriami
saugotiniems ne miško žemėje augantiems želdiniams.
21.2.3. Informacija apie vietovės miškingumą
Planuojamoje teritorijoje nėra miškų plotų. Pagal LR miškų kadarsto duomenis artimoje aplinkoje
yra įregistruoti ūkinės paskirties miško plotai. PŪV vykdymui miško kirtimo darbai nenumatomi.

21.4 paveikslas. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos miškingumas
Analizuojamoje teritorijoje ir gretimybėse saugomų natūralių buveinių nėra. Informacija apie
artimiausias Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, iki kurių yra 1,6–2,0 km atstumas
nuo PŪV teritorijos ribų, pateikiama 21.5 paveiksle.
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21.5 paveikslas. PŪV teritorijos išsidėstymas Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių
atžvilgiu.
Artimiausios Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines yra identifikuotos gretimuose
miškuose:
91E0 Aliuvinių miškų buveinė, esanti 2,0 m į šiaurės vakarus nuo planuojamos teritorijos;
9010 Vakarų taigos buveinė, esanti apie 1,9 km atstumu į šiaurę nuo planuojamos teritorijos;
9050 Žolių turtingi eglynai, esantys apie 1,6 km į pietryčius nuo PŪV teritorijos ribos.
Aliuvinių miškų buveinėms (91E0) būdingi upių slėniuose ir šaltiniuotuose plotuose įsikūrę
plačialapių, dažniausiai uosių ir juodalksnių arba gluosnių miškai, užliejami kasmetinių pavasario
potvynių, tačiau besiformuojantys laidžiuose vandeniui ir geros aeracijos dirvožemiuose. Tokie
miškai neišsilaiko nuolat vandens apsemtose teritorijose. Medžių ardus sudaro juodalksniai,
uosiai, gluosniai, baltieji gluosniai. Žolių danga labai vešli, gausu drėgnamėgių žolių. Kadangi
dirvožemiai trąšūs, šioms augavietėms būdinga nitrofilinių augalų grupė. Drėgnesnėse
augavietėse aplink medžių kamienus kartais susiformuoja nedideli plokšti kauburiai, ištisai apžėlę
samanomis ir žoliniais augalais. Aliuvinių miškų buveinės iš dalies atitinka miškų tipologinės
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klasifikacijos baltmiškį (Aegopodiosa), juodgirį (Urticosa), šlapgirį (Carico-mixtoherbosa),
palieknį (Filipendulomixtoherbosa).
Buveinėms „9010 Vakarų taiga“ būdingi natūralūs seni spygliuočių ir mišrūs miškai, taip pat
gaisravietėse besiformuojantys pakaitiniai spygliuočių ir lapuočių medžių jaunuolynai. Natūralūs
seni miškai atitinka klimaksines arba vėlyvųjų sukcesijos stadijų bendrijas, kuriose
antropogeninis poveikis mažas arba jo visai nėra. Šie miškai dažnesni maisto medžiagų
neturtinguose sausuose ir vidutinio drėkinimo jauriniuose smėlio dirvožemiuose. Vakarų taigos
medynuose vyrauja pušys, eglės, įsiterpia karpotųjų beržų ir drebulių, rečiau kitų rūšių lapuočių
medžių. Dauguma vakarų taigos buveinių išsiskiria rūšių neturtinga žoline augalija ir gausia
samanų danga. Svarbiausi šio tipo buveinių požymiai: heterogeniška medyno amžiaus ir
vertikalioji struktūra, daug negyvos ir pūvančios medienos, pavieniai seni medžiai, gaisrų
pažaidos.
Žolių turtingi eglynai (9050) – tai mišrūs miškai, kurių medynuose vyrauja eglės, dažnai su gausia
lapuočių medžių, ypač drebulės, alksnio ar ąžuolo, dalimi. Buveinės susiformuoja reljefo
pažemėjimuose, griovose ir šlaituose su lengvos mechaninės sudėties, vidutinio drėgnumo ir
apydrėgniais velėniniais jauriniais dirvožemiais, praturtintais švelniuoju humusu. Buveinėms
būdingi ryškūs rūšių turtingi krūmų ir žolių ardai. Čia įsikuria daug plačialapių miškams būdingų
augalų, veši aukštos žolės ir paparčiai, tuo pat metu buveinėms būdingi ir spygliuočių miškų
elementai. Ypač vešli žolių danga susiformuoja augavietėse, kur aukštas gruntinio vandens lygis.
21.2.4. Informacija apie vietovės gyvūniją
Planuojamoje teritorijoje būdingos dažnai sutinkamos ir visai Lietuvai būdingos msulkių žindulių
rūšys. Pietvų biotopuose dažniausia yra stebimi smulkieji graužikai, pilkieji kiškiai (Lepus
europaeus), barsukai (Meles meles), šeškai (Mustela putorius), lapės (Vulpes vulpes) ir mangutai
(Nyctereutes procyonoides). Vakarais iš šalia esančių miškų į laukus išeina maitintis stirnos
(Capreolus capreolus).
Mažų upelių ir kanalų pakrantės gali būti tinkamos kanadinei audinei (Neovison vison), gali būti
sutinkama ūdra (Lutra lutra), vandeninis kirstukas (Neomys fodiens), o pievose ir gretimuose
dirbamuose laukuose – kitos kirstukų rūšys, pelėnai, pelės.
Teritorija mažai miškinga, todėl stambūs žinduoliai (briedžiai, elniai) pasitaiko labai retai.
Remiantis SRIS sistemos duomenimis arčiausiai planuojamos teritorijos aptikta saugoma rūšis –
mažosios žuvėdros suaugęs individas (Sterna albifrons) apie 115 m į vakarus nuo planuojamos
teritorijos, stebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.).
Aplinkinėse teritorijose gausu vandens telkinių, susiformavusių ekslpoatuojant karjerus. Tokia
aplinka palanki tokioms vandens paukščių rūšims kaip kirai, žuvėdros. Teritorijoje taip pat gali
maitintis plėšrieji paukščiai. SRIS duomenimis teritorijoje 2014, 2015 metais stebėtos gyvos
(praskrendančios ir besimaitinančios ir kt.) nendrinės lingės (Circus aeruginosus).
Informacijos apie teritorijoje stebėtus perinčius paukščius nėra.
21.3. Poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar
kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų
keitimo (pvz., pažeminimas, paaukštinimas). Poveikis gamtiniam karkasui, rekreacinėms
teritorijoms, miškams, atskiriesiems želdynams, rekreacinėms teritorijoms.
Šiuo metu telkinio dalies paviršių sudaro pažeista žemė bei šiaurinėje dalyje auganti pieva, iš
šiaurės į pietus praeinantis vietinės reikšmės kelias, auga pavieniai medžiai, kurie nėra priskiriami
saugotiniems. Bendrai vertinant karjero įrengimas neturės reikšmingo neigiamo poveikio esamai
ekosistemai ir su ja susijusiai aplinkai. Po karjero eksploatacijos numatomas karjero
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rekultivavimas į vandens telkinį, šlaitus apželdinant. Pasirenkant augalų rūšis reikėtų atsižvelgti į
aplinkinėse teritorijose vyraujančių augalų rūšinę sudėtį, taip būtų sugrąžinti ir gausinami
kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai.
Pagal Klaipėdos rajono kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą teritorija patenka į gamybinio ir
technologinio prioriteto gamtinį kraštovaizdį. Kadangi aplinkinėse teritorijose taip pat vykdoma
naudingųjų iškasenų gavyba, todėl planuojama ūkinė veikla puikiai įsilieja pagal prioritetinį
kraštovaizdį. Išeksploatavus karjerą jis bus rekultivuojamas į vandens telkinį, kurio šlaitai bus
nulėkštinti ir apželdinti (sodinami pavieniai medžiai ir krūmai). Taip rekultivavus karjerą, jis
pagyvins esamą kraštovaizdį (įneš žalumos) bei ateityje galės būti pritaikytas rekreacijai.
21.4. Poveikis vietovėje ar greta jos esančių Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų
vientisumui (atsižvelgiant į jų struktūrą ir funkcijas), rūšims ir jų buveinėms: buveinės ploto
pokytis, populiacijų ir individų sunaikinimas ar jų reikšmingas trikdymas, turintis reikšmingą
poveikį po tam tikro laikotarpio.
PŪV teritorija nepatenka į saugomas teritorijas, yra toli nuo gamtinių vertybių, saugomų rūšių
augaviečių ir radaviečių PŪV plote taip pat nėra, todėl reikšmingas neigiamas poveikis šiam
aplinkos komponentui nenumatomas. Jokių natūralių buveinių artimoje aplinkoje nenustatyta,
todėl natūralių buveinių, miškų ar želdynų plotų sumažėjimas nenumatomas. Taip pat jokio
reikšmingo poveikio gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui nenumatoma.
Išeksploatavus karjerą, natūraliai susiformuos daubą, kuri prisipildys vandens ir natūraliai
susiformuos vandens telkinys. Susiformavusio telkinio aplinkoje galimas augmenijos, gyvūnijos,
įvairių vandens paukščių pagausėjimas, taip dalinai kompensuojant padarytą žalą suardant žemės
paviršių ir pagyvinant pažeistos teritorijos aplinką
Aplinkinėse teritorijose karjerų eksploatavimo metu susiformavę vandens telkiniai, nemažina
saugomų rūšių aptikimo/pastebėjimo vietas. Akivaizdu, kad išeksploatuoti karjerai yra palanki
terpė saugomų rūšių paukščių maitinimuisi ar veisimuisi. Todėl atsižvelgiant į šias sąlygas galima
manyti, kad karjero eksploatavimas nedarys neigiamos įtakos saugomoms rūšims, netgi
priešingai, bus padidinamas plotas, kuriame jos galės klestėti. PŪV jokios neigiamos įtakos
neturės.
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ŠEŠTASIS SKIRSNIS
MATERIALINĖS VERTYBĖS
22.Poveikis materialinėms vertybėms
22.1 Esamos būklės aprašymas.
PŪV numatoma vykdyti trijuose privačios nuosavybės teisės žemės sklypuose – kad. Nr.
5505/0005:264; kad. Nr. 5505/0005:267 ir kad. Nr. 5505/0005:76 bei dviejuose valstybinės žemės
plotuose (0,88 ha ploto ir 0,11 ha ploto), kuriuose nėra suformuoti žemės sklypai. Privačius žemės
sklypus kad. Nr. 5505/0005:264 ir kad. Nr. 5505/0005:267 nuomojasi PŪV organizatorius, žemės
sklypas kad. Nr. 5505/0005:76 įsigytas pirkimo-pardavimo sutartimi. Nesuformuotuose
valstybiniuose žemės plotuose ištekliai yra detaliai išžvalgyti PŪV organizatoriaus lėšomis, todėl
jis turi pirmumą šiuos išteklius įsisavinti.
Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio dalyje 5,0 ha plote aprobuota 251,0 tūkst. m 3 detaliai
išžvalgytų spėjamai vertingų (IK 331) žvyro išteklių.
Vykdant planuojamą veiklą bus išgauta apie 180,0 tūkst. m3 žvyro išteklių, kurie priskiriami
neatsinaujinančių gamtos išteklių kategorijai. Baigus gavybos darbus Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro
telkinio dalyje numatoma vykdyti rekultivaciją, pagal parengto suderinto ir patvirtinto naudojimo
plano rekultivacijos sprendinius, vadovaujantis 1996 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro įsakymu Nr. 166 „Dėl pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas,
rekultivavimo metodikos patvirtinimo“ I skyriaus 2 punktu.
PŪV teritorija, remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. patvirtintu Klaipėdos
rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimu, patenka į teritoriją, kuri pažymėta
kaip kitos paskirties žemė (naudingųjų iškasenų teritorijos). Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio
dalis bus pradėta eksploatuoti parengus, suderinus ir patvirtinus telkinio dalies išteklių naudojimo
planą. Gretimoje aplinkoje yra daug išžvalgytų ir naudojamų naudingųjų iškasenų telkinių. Su
planuojamu karjeru, pietinėje, rytinėje ir vakarinėje dalyje ribojasi kasybos sklypas skirtas PŪV
organizatoriui, šiaurės vakarinėje dalyje ribojasi kasybos sklypas skirtas UAB „Lankresta“.
Šiaurinėje dalyje ribojasi su nenaudojamu Šnaukštų III žvyro telkiniu, kurio ištekliai skirti naudoti
UAB „YIT Lietuva“. Šnaukštų, Gelžinių, Piktožių ir kitų gretimų kaimų apylinkėse plačiai
išplitusios karjerų teritorijos.
22.2 Galimas poveikis materialinėms vertybėms
Aplink karjerus nėra išskiriamos sanitarinės apsaugos zonos. Aplinkinėms teritorijoms ir
gretimiems žemės sklypams dėl PŪV nebus nustatyta jokių papildomų apribojimų.
Svarbiausia eksploatuojant smėlio ir žvyro telkinio naują plotą nepažeisti kasybos sklypo ribų bei
laikytis telkinio naudojimo plane numatytų sprendinių. Laikantis šių sprendinių nenukentės
gretimos teritorijos ir jose esančios materialinės vertybės.
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SEPTINTASIS SKIRSNIS
NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS
23. Poveikis nekilnojamoms kutūros vertybėms
23.1. Esamos būklės aprašymas
Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje Nekilnojamųjų kultūros vertybių nėra. Taip pat teritorija
nepatenką į kultūros vertybių objektų apsaugos zonas ar pozonius.
Nuo PŪV ploto į pietryčius 1,4 km atstumu nutolę Jurjonų kaimo evangelikų liuteronų pirmosios
senosios kapinės (kodas 24367) ir Jurjonų kaimo evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės
(kodas 24366), 1,6 km į pietryčius nutolę Jurjonų kaimo senosios kapinės (kodas 37453), 2,1 km
į šiaurės vakarus nutolę Baičių, Baitų kapinynas (kodas 17175).

22.1 pav. Artimiausios kultūros paveldo teritorijos.
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23.2. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes (kultūros paveldo
objektus ir (ar) vietoves), kurios registruotos Kultūros vertybių registre
(http://kvr.kpd.lt/heritage), jų apsaugos reglamentą ir zonas, atstumą nuo planuojamos ūkinės
veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
23.1 lentelėje yra pateikiama informacija apie artimiausias nekilnojamąsias kultūros vertybes.
23.1 lentelė. Informacija apie artimiausias nekilnojamąsias kultūros vertybes

Unikalus
Pavadinimas
Nr.

Adresas

Plotas, m2

24367

Jurjonų
kaimo
evangelikų
liuteronų
pirmosios
senosios
kapinės

Klaipėdos
rajono
sav.,
Dovilų
sen.,
Jurjonų k.,

17175

Baičių,
Baitų
kapinynas

Klaipėdos
rajono
sav.,
Dovilų
sen.,
Baičių k.,

Apsaugos zonos
pozonio plotas

Atstumas iki
PŪV teritrorijos

Vizualinio,
m2

Fizinio,
m2

1405.00 kv.
m

-

-

1,4 km

23423.00
kv. m

44000.00
kv. m

19800.00
kv. m

2,1 km

Jurjonų kaimo evangelikų liuteronų pirmosios senosios kapinės (24367)
Vertingųjų savybių pobūdis: Dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Memorialinis (lemiantis
reikšmingumą svarbus).
Vertingosios savybės: raudonų plytų mūro vartai, susidedantys iš kvadrato plano, stačiakampio
tūrio 3 stulpų, užbaigtų trikampiais frontonais, dengtais daugiašlaičiais stogeliais; kalto metalo
ažūrinis kryžius, įtvirtintas į tašyto granito postamentą; kalto metalo ažūrinis kryžius, įtvirtintas į
tašyto granito postamentą; kalto metalo ažūrinis kryžius, įtvirtintas į tašyto granito postamentą; 2
kalto metalo ažūriniai kryžiai.
Žemės ir jos paviršiaus elementai: Jurjonų k. gyventojų palaikai, reljefas (terasa, apaugusi
medžiais, krūmais, išlikę keli kapų kauburėliai, betono antkapiai).
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23.1 pav. Jurjonų kaimo evangelikų liuteronų pirmosios senosios kapinės (Jolanta Paunksnienė |
2013-08-20, https://kvr.kpd.lt/).
Baičių, Baitų kapinynas (17175)
Vertingųjų savybių pobūdis : Archeologinis (lemiantis reikšmingumą).
Teritorijos reljefas – Minijos kair. kranto aukštumos, nežymi, lėkštašlaitė, gana lygiu paviršiumi,
kalvelė, bei jos R, P ir V papėdės, iš R pusės juosiama Švokšlės u., iš Š - Minijos kranto, V
pakraščiu praeina Dovilų-Baitų kelias; teritorija apardyta ilgalaikių arimų, statant fermas bei kitus
pastatus, P kapinyno dalyje iškastas prūdas, Š – pastatyta transformatorinė, teritorijoje ir
artimiausioje aplinkoje 1896, 1989-2007 m. ištirtas virš 900 kv. m plotas, šiuo metu teritorija
dirvonuoja, jos V pakraštyje stovi atnaujintas fermų pastatas, šalia suversta žemių krūva. Kapai:
griautiniai žmonių kapai su įkapėmis ar be jų, bei kai kuriuose kapuose aptinkami žirgų ar jų dalių
palaidojimai, juosiami įvairių akmenų konstrukcijų; kapai suardyti įvairių žemės judinimo darbų
metu, dalis akmenų nurinkta, 1896, 1989-2007 m. tyrimų metu aptikti 49 griautiniai kapai.
Kultūrinis sluoksnis: apardyto kultūrinio sluoksnio fragmentai su gyvulių kaulais, degusiais
akmenimis, molio tinku, laužavietėmis kurių dalis yra siejamos su laidojimo ar mirusiųjų
minėjimo apeigomis, pastatų liekanomis, vytelių klojiniais, arimų vagomis, kurios siejamomis su
priešistorine ūkine veikla, bei archeologiniais radiniais; kultūrinis sluoksnis apardytas įvairių
žemės judinimo darbų metu.
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23.2 pav. Baičių, Baitų kapinyno Š dalis iš PV (Arūnas Strazdas | 2012-10-25, https://kvr.kpd.lt/).
23.3. Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms
(kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms), jų vertingosioms savybėms, paveldosaugos
reikalavimams
PŪV numatoma pakankamu atstumu nuo registruotų kultūros vertybių teritorijų, nepatenka į
nustatytų apsaugos zonų fizinio ir vizualinio poveikio pozonius ir joms neigiamo poveikio
nedarys.
Karjero įrengimo ir eksploatacijos metu galimas poveikis neregistruotam kultūros paveldui, jei
toks būtų aptiktas žemės judinimo darbų metu.
23.4. Planuojamos ūkinės veiklos poveikį nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros
paveldo objektams ir (ar) vietovėms), etninei-kultūrinei aplinkai mažinančios priemonės
Vykdant darbus susijusius su žemės kasimu, jeigu būtų atrasta archeologinių radinių, apie tai
turi būti pranešama savivaldybės paveldosaugos padaliniui, kuris informuoja kultūros paveldo
departamentą, kaip tai yra nurodyta Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje.
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AŠTUNTASIS SKIRSNIS
VISUOMENĖS SVEIKATA
24. Numatomas planuojamos ūkinės veiklos reikšmingas poveikis visuomenės sveikatai
nustatomas vertinant galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos sukeliamų
biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių poveikį visuomenės sveikatai, taip pat aplinkos
elementų ir visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai.
24.1 Esamos būklės aprašymas
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tikslas yra nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą
poveikį visuomenės sveikatai, pasiūlyti pašalinti arba sumažinti kenksmingą poveikį tinkamomis
priemonėmis.
Esama visuomenės sveikatos būklė
Karjero įrengimas ir eksploatacija numatoma Klaipėdos r. savivaldybės teritorijoje, todėl
apžvelgiant visuomenės sveikatos būklę nagrinėjami šios savivaldybės teritorijos visuomenės
sveikatos būklės aktualūs rodikliai, kurie palyginami su Lietuvos Respublikos atitinkamais
rodikliais.
Poveikio sveikatai aspektu nagrinėtini šie veiksniai: triukšmas, oro tarša, kurie priklausomai nuo
veikimo dydžių ir poveikio trukmės (ekspozicijos), gali būti potencialūs įvairių nervų, kraujotakos
ir virškinimo sistemų, ausų ligų susirgimų etiologiniai veiksniai. Visuomenės sveikatos rodiklių
analizė rengiama būtent šių, aktualių nagrinėjamai ūkinei veiklai, susirgimų aspektu.
Nesant galimybei gauti mažesnio nei savivaldybės lygio sveikatos rodiklių duomenų (dėl asmens
duomenų apsaugos reikalavimų Higienos instituto Sveikatos informacijos centras negauna pilno
gyvenamosios vietos adreso, tik savivaldybės kodą), todėl smulkiausias teritorinis vienetas,
kuriam skaičiuoti sergamumo rodikliai yra savivaldybė.
Bendras gyventojų mirtingumas nagrinėjamas, siekiant apibendrintai apžvelgti šalies ir Klaipėdos
r. savivaldybės gyventojų sveikatos būklę. Naudoti Higienos instituto Lietuvos sveikatos rodiklių
informacinės sistemos ir Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys.
Siekiant apibūdinti visuomenės sveikatos būklę pasirinkti šie visuomenės sveikatos rodikliai:
- demografiniai rodikliai: vidutinis gyventojų skaičius, gimstamumo rodiklis, mirtingumo
rodiklis, natūralaus gyventojų prieaugio rodiklis;
- gyventojų sergamumo rodikliai: sergamumas dėl tam tikrų ligų (priežasčių) 10 000-iui
gyventojų;
- specialieji mirtingumo rodikliai: bendras bei dėl tam tikrų ligų (priežasčių) standartizuotas
mirtingumas 100 000-iui gyventojų.
Regiono gyventojų demografinė padėtis
2018 m. vidutinis metinis gyventojų skaičius Klaipėdos r. savivaldybėje buvo 57285 gyventojai,
tai sudarė 2,04 proc. Lietuvos populiacijos. Lyginant su ankstesniais 2017 m. gyventojų skaičius
Lietuvos Respublikoje sumažėjo 26860 gyventojų, tačiau Klaipėdos r. savivaldybėje gyventojų
skaičius padidėjo 1902 gyventojais.
Vaisingo amžiaus (15–49 m.) moterų dalis buvo didesnė Klaipėdos r. savivaldybėje (21,58 %)
nei Lietuvos Respublikoje (21,43 %).
Pagal amžiaus struktūrą, didžiausią gyventojų dalį sudaro gyventojai 18–44 metų amžiaus
Klaipėdos r. savivaldybėje – 35,64 %, Lietuvos Respublikoje – 33,44 %;.
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24.1 lentelė. Regionų gyventojų sudėtis
Klaipėdos r.
57285
2,04
50,26
49,74
21,58
19,89
35,64
29,33
15,14

2018 m.
Vidutinis metinis gyventojų skaičius
Lietuvos populiacijos dalis, %
Vyrų dalis, %
Moterų dalis, %
Vaisingo amžiaus (15–49 m.) moterų dalis, %
0–17 metų amžiaus gyventojų dalis, %
18–44 metų amžiaus gyventojų dalis, %
45–64 metų amžiaus gyventojų dalis, %
65 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų dalis, %

Lietuva
2801543
100
46,28
53,72
21,43
17,89
33,44
28,96
19,71

Gimstamumo rodiklis 10 metų laikotarpiu nagrinėjamuose regionuose kito netolygiai. 2018 m.
Klaipėdos r. savivaldybėje gimstamumo rodiklis sudarė 11,3 gimusiojo/ 1000 gyventojų, tai
didesnis už šalies (10) rodiklį.
24.2 lentelė. Gimstamumo rodiklis 1000 gyventojų.
Metai

2009

2010

2011

2012

Klaipėdos r.

11,69

11,44

10,71

10,19

Lietuva

10,17

9,9

10

10,19

2013

2014

2015

2016

2017

12,24 10,6

10,7

10,5

10,8

11,3

10,1

10,8

10,7

10,1

10

10,3

2018

2009–2018 m. laikotarpiu mirtingumo rodiklis Klaipėdos rajone buvo mažesnis nei Lieuvos
vidurkis (24.3 lentelė).
24.3 lentelė. Mirtingumo rodiklis 1000 gyventojų.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

Klaipėdos r.

11,26

11,42

11,71

11,57

11,76

Lietuva

13,29

13,6

13,55

13,7

14,03

2014

2015

2016

2017

2018

10,8

10,5

10,6

10,4

10,2

13,7

14,4

14,3

14,2

14,1

2009–2018 m. laikotarpiu, natūralus gyventojų prieaugis Lietuvoje buvo neigiamas; Klaipėdos
r. sav. – 2009–2010, 2013, 2015, 2017–2018 – teigiamas.
24.4 lentelė. Natūralus gyventojų prieaugis 1000 gyventojų.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Klaipėdos r.

0,42

0,02

-0,99

-1,38

0,4

-0,2

0,3

-0,1

0,4

1

Lietuva

-3,12

-3,69

-3,56

-3,51

-3,93

-3,4

-3,6

-3,6

-4

-4,1

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė
Gyventojų sergamumas – vienas iš svarbiausių sveikatos statistikos rodiklių. Sergamumas – tai
naujai per metus išaiškintų ligos atvejų skaičius. Pagrindinį poveikį sergamumui turi didesnė
vyresnio amžiaus gyventojų dalis ir iš dalies blogesnis pirminės sveikatos priežiūros
prieinamumas. Vertinant sergamumo rodiklius būtina atsižvelgti į esamą populiacijos amžiaus
struktūrą, kadangi pateikiami paprasti rodikliai. Šiame skyriuje panaudoti statistiniai duomenys
iš Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (Lietuvos sveikatos rodiklių sistema).
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Būtina pažymėti, kad kraujotakos sistemos ligų atsiradimą daugiausiai lemia rizikos veiksniai,
susiję su žmogaus elgsena (nesveika mityba ir nesveika gyvensena): padidėjęs arterinis
kraujospūdis (hipertenzija), padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, rūkymas, piktnaudžiavimas
alkoholiu, antsvoris, fizinės veiklos stoka.
2009–2018 m. laikotarpiu, nagrinėjamuose regionuose stebimas netolygus sergamumo nervų
sistemos ligomis 100000 gyventojų didėjimas (24.5 lentelė).
24.5 lentelė. Sergamumas nervų sistemos ligomis (G00-G99) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Klaipėdos
r.

2279,47

2558,14

2678,12

2803,37

3601,87

4025,12

4342,84

4336,73

4663,89

4564,89

Lietuva

3522,41

3541,52

3727,1

3833,66

4286,59

4842,1

5166,94

5509,9

5962,77

6126,38

2009–2018 m. laikotarpiu, nagrinėjamuose regionuose ligotumas nervų sistemos ligomis 100000
gyventojų Klaipėdos r. savivaldybėje buvo mažesnis nie Lietuvos vidurkis (24.6 lentelė).
24.6 lentelė. Ligotumas nervų sistemos ligomis (G00-G99) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Klaipėdos
r.

5209,93

5445,98

6655,37

7231,68

7770,62

7699,56

8516,32

8639,93

8798,73

8613,07

Lietuva

8115,55

8379,83

9098,7

9594,91

9866,29

10421,7

10641,7

10945

11077

11002,1

2009–2018 m. laikotarpiu, sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 100000 gyventojų
nagrinėjamuose regionuose netolygiai didėjo (23.7 lentelė). 2018 m. Klaipėdos r. savivaldybėje
(7115,3) šis rodiklis buvo mažesnis nei Lietuvoje (8046,35).
24.7 lentelė. Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Klaipėdos
r.

3560,22

4131,03

3895,45

4205,05

5898,35

6933,42

7165,3

6967,08

7314,52

7115,3

Lietuva

3506,45

3596,93

3694,54

3851,63

5257,99

6228,24

6351,69

6937,51

8052,5

8046,35

2009–2018 m. laikotarpiu ligotumas kraujotakos sistemos ligomis Klaipėdos r. ir Lietuvoje
netolygiai didėjo.
24.8 lentelė. Ligotumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

Klaipėdos
r.

15801,7

17102,1

19557,1

21190,3

Lietuva

19727,8

20607,7

21948,5

23198,9

2013

2014

2015

2016

2017

2018

23200

22517,4

23117,9

23118,1

22355,2

21599

23943

24606,2

24315,8

24865,9

24772,5

24669,1
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2009–2018 m. laikotarpiu, nuo 2013 m. sergamumas virškinimo sistemos ligomis 100000
gyventojų ženkliai padidėjo (24.9 lentelė). 2018 m. šis rodiklis Klaipėdos r. savivaldybėje
(7204,33) buvo gerokai mažesnis nei Lietuvoje (9023,24).
24.9 lentelė. Sergamumas virškinimo sistemos ligomis (K09-K93) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Klaipėdos
r.

5036,08

4959,17

5295,86

5208,75

6224,21

6927,7

7195,41

7617,22

6985,9

7204,33

Lietuva

5472,86

5589,61

5909,02

5866,44

6837,37

7668,51

7961,9

8532,37

8303,84

9023,24

2009–2018 m. laikotarpiu, ligotumas virškinimo sistemos ligomis be dantų ligų 100000 gyventojų
nagrinėjamame regione netolygiai didėjo (24.10 lentelė). 2018 m. Klaipėdos r. savivaldybėje
(10796,9) šis rodiklis buvo mažesnis nei Lietuvoje (12503,8).
24.10 lentelė. Ligotumas virškinimo sistemos ligomis be dantų ligų (K09-K93) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Klaipėdos
r.

7141,68

7051,84

8513,5

9116,76

10161,6

9866,5

10040,5

10785,9

10232,4

10796,9

Lietuva

8499,09

8691,07

9403,01

9928,3

10641,7

11414,3

11583,7

11920

11812,1

12503,8

2009–2018 m. laikotarpiu, sergamumas endokrininės sistemos ligomis 100000 gyventojų
nagrinėjamuose regionuose netolygiai didėjo (24.11 lentelė).
24.11 lentelė. Sergamumas endokrininės sistemos ligomis (E00-E90) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Klaipėdos
r.

1839,03

1801,75

1990,57

2558,75

3382,05

3643,95

4149,03

4618,02

4855,28

5078,12

Lietuva

2409,55

2502,71

2708,68

2960,8

3249,5

3868,14

4037,96

4689,08

5281,36

6009,72

2009–2018 m. laikotarpiu, didesnis sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis
ir chromosomų anomalijomis 100000 gyventojų Klaipėdos r. savivaldybėje buvo didesnis nei
vidutinis Lietuvoje.
24.12 lentelė. Sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų
anomalijomis (Q00-Q99) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

Klaipėdos
r.

834,52

946,45

962,18

790,15

1020,01

Lietuva

636,03

696,06

683,82

710,26

805,63

2014

2015

2016

2017

2018

981,5

1074,42

1182,91

1142,95

1160,86

849,89

932,87

993,67

1014,39

1034,72

2009–2018 m. laikotarpiu, ligotumas įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir
chromosomų anomalijomis 100000 gyventojų netolygiai didėjo.
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24.13 lentelė. Ligotumas įgimtomis formavimosi ydomis, deformacijomis ir chromosomų
anomalijomis (Q00-Q99) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Klaipėdos
r.

1881,53

2119,82

2479,45

2795,6

3044,62

2692,94

2685,11

Lietuva

1504,88

1593,88

1656,77

1778,48

1863,99

1900,48

1954,72

2016

2017

2018

2703

2538,69

2442,18

1946,82

1902,63

1898,63

2003–2012 m. laikotarpiu, sergamumas piktybiniais navikais 100000 gyventojų nagrinėjamame
regione netolygiai didėjo.
24.14 lentelė. Sergamumas piktybiniais navikais (C00-C97) 100000 gyv.
Metai

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Klaipėdos r.

321,49

351,94

316,8

386,58

422,93

391,47

459,76

512,01

416,81

485,35

Lietuva

465,27

477,75

483,43

529,07

557,67

573,54

562,77

575,02

589,87

593,62

Šaltinis. Vėžio registro duomenys.
2003–2012 m. laikotarpiu, ligotumas piktybiniais navikais 100000 gyventojų Klaipėdos r., ir
Lietuvoje netolygiai didėjo.
24.15 lentelė. Ligotumas piktybiniais navikais (C00-C97) 100000 gyv.
Metai

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Klaipėdos r.

1042,92

1080,99

1093,0

1156,35

1226,03

1321,34

1475,61

1523,0

1606,85

1877,4

Lietuva

1727,72

1856,48

2006,5

2152,35

2326,27

2508

2681,18

2790,3

2965,17

3234,12

Šaltinis. Vėžio registro duomenys.
2009–2018 m. laikotarpiu, nuo 2014 m. sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 100000
gyventojų nagrinėjamuose regionuose netolygiai didėjo. 2018 m. Klaipėdos r. savivaldybėje šis
rodiklis (27623,3) buvo mažesnis nei Lietuvoje (28744,3).
24.16 lentelė. Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Klaipėdos
r.

23754,7

21407,7

23680,4

21498,9

30222,5

23925,8

25232,8

25763,3

26284,2

27623,3

Lietuva

25375,3

22274,4

25892,4

22517,4

28230,7

24079,3

25379,7

26484,2

27418,2

28744,3

2009–2018m. laikotarpiu, ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis 100000 gyventojų
nagrinėjamame rajone netolygiai kito. Klaipėdos rajone jis buvo mažesnis nei Lietuvos vidurkis.
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24.17 lentelė. Ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 100000 gyv.
Metai

2009

Klaipėdos
r.

25761,8

Lietuva

28155,1

2010

2011

2012

2013

23351

28197,2

26608,7

34397,1

25263,5

29250,3

26537,8

31831,8

2014

2015

2016

2017

2018

27099

28599,1

29157,4

29348,4

30531,6

28035,7

29522,6

30565,8

31105,2

32404,4

Specialieji mirtingumo rodikliai
Nagrinėjami aktualūs Klaipėdos r. savivaldybės gyventojų standartizuotas mirtingumas bendras
ir pagal priežastis, t. y. nuo nervų, kraujotakos, endokrininės, virškinimo sistemų, kvėpavimo ligų,
piktybinių navikų mirtingumo rodikliai (Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacinio
centro Lietuvos sveikatos rodiklių sistema).
Tiksliausiai gyventojų sveikatos būklę atspindi mirtingumo rodikliai, kadangi visų mirčių
priežastys yra privalomai registruojamos. Kiti duomenys, pvz. sergamumo, atspindi tik tuos
atvejus, kuomet sergantys asmenys gauna atitinkamas sveikatos priežiūros paslaugas.
Šiame skyriuje panaudoti statistiniai duomenys iš Higienos instituto Sveikatos informacijos
centro (Lietuvos sveikatos rodiklių sistema).
Šioje ataskaitoje pateikiami gyventojų specialieji mirtingumo rodikliai: bendras bei dėl tam tikrų
ligų (priežasčių) standartizuotas mirtingumas 100 000-iui gyventojų.
Standartizuoti mirtingumo rodikliai atspindi vietovių gyventojų mirtingumą, jeigu vietovėse būtų
vienodas gyventojų pasiskirstymas pagal amžių.
2009–2018 m. laikotarpiu, Klaipėdos r., bei šalyje standartizuotas bendras mirtingumo rodiklis
mažėjo (24.18 lentelė). 2018 m. Klaipėdos r. savivaldybėje šis rodiklis buvo mažesnis už šalies
rodiklį.
24.18 lentelė. Standartizuotas bendras mirtingumas 100000 gyventojų.
Metai

2009

2010

2011

2012

Klaipėdos r.

895,24

902,49

915,26

881,12

Lietuva

957,86

945,78

911,04

893,1

2013

2014

2015

2016

2017

2018

870,54

776,36

755,96

738,34

713,87

701,46

890,77

852,25

871,25

851,89

808,74

792,82

2009–2018 m. laikotarpiu, stebimas nežymus nagrinėjamo regiono ir šalies standartizuoto
mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklio sumažėjimas (24.19 lentelė).
24.19 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sist. ligų (I00-I99) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Klaipėdos r.

442,43

422,69

446,4

442,06 437,73 394,48 379,03 397,88 372,59 362,16

Lietuva

482,54

479,79

459,51 451,08 442,43 419,51 431,81 418,07 396,95 381,81

2009–2018 m. laikotarpiu, stebimas netolygus nagrinėjamo regiono ir šalies standartizuoto
mirtingumo nuo virškinimo sistemos ligų rodiklio sumažėjimas (24.20 lentelė). Klaipėdos r.
savivaldybėje šis rodiklis sumažėjo 1,95 karto, šalyje – 1,26 karto.
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24.20 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo virškinimo sist. ligų (K00-K99) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Klaipėdos r.

50,59

47,75

64,64

58,35

56,75

39,35

26,39

27,84

27,28

25,99

Lietuva

57,27

57,04

52,81

52,65

55,9

51,29

51,62

53,31

47,43

45,63

2009–2018 m. laikotarpiu Klaipėdos r. savivaldybėje standartizuoto mirtingumo nuo nervų
sistemos ligų rodiklis netolygiai mažėjo. Šalyje standartizuoto mirtingumo nuo nervų sistemos
ligų rodiklis netolygiai kito.
24.21 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo nervų sist. ligų (G00-G99) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Klaipėdos r.

16,89

14,52

25,23

12,98

13,03

17,6

12,87

16,44

13,03

14,17

Lietuva

13,09

14,4

13,13

12,26

14,05

13,61

13,11

13,67

15,45

16,39

2009–2018 m. laikotarpiu stebimas netolygus Klaipėdos r., savivaldybės ir šalies standartizuoto
mirtingumo nuo endokrininės sistemos ligų rodiklio didėjimas.
24.22 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo endokrininės sist. ligų (E00-E99) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Klaipėdos
r.

4,97

3,11

12,01

7,59

1,17

5,19

14,75

3,57

11,77

13,35

Lietuva

7,97

7,13

7,22

8,2

7,74

6,79

7,98

7,41

9,7

11,28

2009–2018 m. laikotarpiu stebimas nagrinėjamo regiono ir šalies standartizuoto mirtingumo nuo
piktybinių navikų rodiklio netolygus mažėjimas.
24.23 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Klaipėdos
r.

185,17

204,62

178,52

181,82

187,76

174,49

156,43

147,85

135,64

134,82

Lietuva

190,86

188,03

187,63

182,09

178,5

180,35

186,84

183,62

175,94

176,32

2009–2018 m. laikotarpiu, stebimas nagrinėjamo regiono ir šalies standartizuoto mirtingumo
nuo kvėpavimo sistemos ligų rodiklio netolygus mažėjimas.
24.24 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo kvėpavimo sist. ligų (J00-J99) 100000 gyv.
Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Klaipėdos r.

53,27

39,09

31,01

29,77

29,8

21,64

30,06

27,7

31,94

29,45

Lietuva

35,48

28,04

27,37

27,32

31,85

24,56

28,65

27,57

26,32

27,65
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24.2. Artimiausia gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties objektai, rekreacinės teritorijos
Artimiausia gyvenamoji aplinka
Informacija apie artimiausius gyvenamuosius namus pateikiama 23.25 lentelėje ir 23.1 paveiksle.
24.25 lentelė. Atstumai iki artimiausios gyvenamos aplinkos
Gyvenamoji aplinka

Adresas

Atstumas iki PŪV teritorijos,
m

G1

Senosios Mokyklos g. 31, Šnaukštų k.

27 m

G2

Senosios Mokyklos g. 21, Šnaukštų k.

18 m

G3

Senosios Mokyklos g. 23, Šnaukštų k.

73 m

G4

Senosios Mokyklos g. 27, Šnaukštų k.

127 m

24.1 paveikslas. Atstumai iki artimiausios gyvenamos aplinkos.
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24.3. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai
Visuomeninės paskirties objektai
Artimiausi visuomenės paskirties objektai yra išsidėstę Dovilų gyvenvietėje, apie 3,5–3,8 km į
vakarus, šiaurės vakarus. Tai Dovilų gyvenvietės biblioteka, kultūros centras, ambulatorinės
sveikatos priežiūros įstaiga, ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir vyresnio amžiaus mokymo įstaigos.
24.26 lentelė. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai.
Nr.
V1

Pavadinimas
Dovilų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

Adresas
Parko g. 3 Dovilai

Atstumas,
km
3,5 km

24.2 pav. Atstumas iki artimiausio visuomeninės paskirties objekto.
24.4. Rekreacinės teritorijos
Rekreacijos plėtros požiūriu PŪV patenka į teritoriją, kuri pažymėta kaip R1 v/bs – žemo
rekreacijos vystymosi lygmens (galimybė kurti tik lokalinės svarbos rekreacinę infrastruktūrą),
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prioritetinė rekreacijos vystymosi kryptis – verslinė rekreacija, kitos galimos rekreacijos vystymo
kryptys – bendroji rekreacija (poilsis gamtoje) ir sportinė rekreacija. Planuojama teritorija patenka
į Gargždų-Dovilų rekreacinį rajoną. Planuojamos teritorijos vietovės specializacija rekreaciniu
požiūriu – poilsis gamtoje/kaime ir pramogos/sportas. Nuo artimiausio kurortinio/turizmo
sistemos, PŪV nutolusi 0,2 km į pietus, nuo autoturizmo rekomenduojamo rajoninio maršruto
„Lamatos žiedas“ ir „Pilsoto žiedas“ bei nuo dviračių turizmo tarptautinio „EUROVELO 10“
maršruto atkarpos.

24.3 pav. Ištrauka iš Klaipėdos r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano, rekreacijos ir turizmo
plėtojimo brėžinio.
24.5 Triukšmas
Planuojamos ūkinės veiklos metu fizikinė tarša (triukšmas) galima iš mobilių triukšmo šaltinių –
ekskavatorius, sijotuvas, autokrautuvas ir autotransportas.
Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas
matavimo ir (ar) modeliavimo būdu gautus rezultatus palyginant su atitinkamais Lietuvos
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higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais
dydžiais gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje:
24.27 lentelė. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje.

Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Paros laikas, val.*

Ekvivalentinis
garso slėgio
lygis (LAeqT),
dBA

Diena

55

1.

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus
transporto sukeliamą triukšmą

Vakaras

50

Naktis

45

Diena
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Vakaras

60

Naktis

55

2.

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje,
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos
Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos),
vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse.

Triukšmo šaltinių aprašymas, jų ypatybės ir vieta
Remiantis 2021 m. gegužės 13 d. atliktais triukšmo šaltinių matavimais (PRIEDAS 1) nustatyta,
jog didžiausias ekvivalentinis garso slėgio lygis buvo išmatuotas nuo sijotuvo – 74,7 dBA (24.28
lentelė).
24.28 lentelė. Triukšmo matavimų (2021.05.13, Nr. 66.2-21-TA-454 protokolas) rezultatai
Garso šaltinis

Ekvivalentinis garso slėgio lygis, dBA

Sijotuvas (1,5 metrų aukštyje)

74,0±2,1

Autokrautuvas (1,5 metrų aukštyje)

65,0±2,1

Ekskavatorius (1,5 metrų aukštyje)

68,0±2,1

Atliktų triukšmo matavimų rezultatai buvo panaudoti sudarant prognozuojamo triukšmo sklaidos
modeliavimo modelį. Triukšmo sklaidos skaičiavimuose sijotuvas (1 vnt.) vertinamas kaip
taškinis triukšmo šaltinis, kuris gali dirbti skirtinguose karjero plotuose. Autokrautuvas (1 vnt.) ir
ekskavatorius (1 vnt.) vertinami kaip plotiniai triukšmo šaltiniai, kurie gali dirbti bet kurioje
karjero darbo zonoje. Sunkiasvorio autotransporto važiavimo trajektorija sudaro iki sijotuvo
darbo vietos, dienos srautas priimtas – 20 vnt. Visų triukšmo šaltinių darbo zona ir sunkiasvorio
autotransporto važiavimo trajektorija parodyti 24.4 paveiksle.
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24.4 pav. PŪV triukšmo šaltinių schema.
Triukšmo skaičiavimas
Triukšmo sklaida analizuojamoje teritorijoje apskaičiuota naudojant CadnaA programinę įrangą.
CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) –
programinė įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir
prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos visos akustinių taršos šaltinių grupės (pagal
2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios
metodikos ir standartai:


Pramoninis triukšmas (ISO 9613);



Kelių autotransporto triukšmas (NMPB-Routes-96).

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme (LRS, 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499)
triukšmo rodikliai – Ldienos, Lvakaro, Lnakties apibrėžiami, kaip:
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 dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto
dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų
dienos vidurkis;
 vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto
dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų
vakaro vidurkis;


nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukelto
miego trikdymo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų
metų nakties vidurkis.

Triukšmo modeliavimo sąlygos
Skaičiuojant triukšmo lygius pagal skaičiavimo metodiką ISO 9613 buvo priimtos šios sąlygos ir
rodikliai:






vertinami triukšmo šaltiniai – sijotuvas, autokrautuvas ir ekskavatorius;
triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m, receptorių tinklelio žingsnis – 2 m;
oro temperatūra +10 °C, santykinis drėgnumas – 70 %;
įvertintas triukšmo slopimas dėl užstatymo, žemės dangų akustinės charakteristikos;
įvertintas PŪV triukšmo šaltinių darbo laikas – dirba darbo dienomis, nuo 7 iki 19 val.;

Skaičiuojant triukšmo lygius pagal skaičiavimo metodiką NMPB-Routes-96 buvo priimtos šios
sąlygos ir rodikliai:





vertinami triukšmo šaltiniai – sunkiasvoris autotransportas;
triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m, receptorių tinklelio žingsnis – 2 m;
įvertintas triukšmo slopimas dėl užstatymo, žemės dangų akustinės charakteristikos;
autotransporto srautas vertinamas kaip linijinis triukšmo šaltinis, kuris apibrėžiamas vieno
metro ilgio kelio ruožo atkarpoje tam tikra kryptimi sklindančio garso galingumu pagal
atitinkamus oktavos dažnio juostas;
 atsižvelgiant į kelio dangos rūšį, kelių autotransporto triukšmo sklidimo skaičiavimuose
taikomos pataisos ir įvertinti kelio dangos parametrai: žvyrkelis;
 taikytas autotransporto važiavimo krypties parametras – 2 juostų, dviejų krypčių,
važiuojant dešiniąja kelio puse. Maksimalus leidžiamas važiavimo greitis – 50 km./val.
Triukšmo modeliavimo rezultatai
PŪV keliamas triukšmas
Apskaičiuoti didžiausi prognozuojami Ldienos triukšmo rodikliai pateikiami 24.29 lentelėje ir yra
palyginti su HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamu didžiausiu leidžiamu triukšmo ribiniu dydžiu
gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamo triukšmo. Triukšmo žemėlapis
pateiktas 2 priede.
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24.29 lentelė. Apskaičiuoti prognozuojami triukšmo rodikliai prie artimiausių gyvenamų namų
fasado
Vieta

Apskaičiuotas triukšmo rodiklis
Ldienos, dBA

Senosios Mokyklos g. 31 (žym. G1)

61

Senosios Mokyklos g. 21 (žym. G2)

64

Senosios Mokyklos g. 23 (žym. G3)

58

Senosios Mokyklos g. 27 (žym. G4)

55

HN 33:2011 ribinė vertė

55

Prognozuojamo triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, jog kai ekskavatorius ir
autokrautuvas dirba arčiausiai gyvenamųjų namų, prognozuojami triukšmo rodikliai gali viršyti
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodytus ribinius dydžius. Poveikio
sumažinimui numatomos įrengti triukšmo mažinimo priemonės.
PŪV triukšmo mažinimo priemonės
Atsižvelgiant į prognozuojamus triukšmo viršijimus, triukšmo mažinimui numatoma įrengti
žemės pylimus. Iš viso planuojama suformuoti keturis 6 metrų aukščio pylimus, sumažinančius
triukšmo sklaidą tarp PŪV teritorijos ir gyvenamųjų namų aplinkos. Siūlomų triukšmo mažinimo
priemonių išdėstymas parodytas 24.5 paveiksle.
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24.5 pav. Siūlomų triukšmo mažinimo priemonių (pylimų) išdėstymo schema.
Pritaikius triukšmo mažinimo priemones apskaičiuoti didžiausi prognozuojami triukšmo rodikliai
Ldienos pateikiami 24.30 lentelėje ir yra palyginti su HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamu
didžiausiu leidžiamu triukšmo ribiniu dydžiu gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus
transporto sukeliamo triukšmo. Triukšmo žemėlapis pateiktas 2 priede.
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24.30 lentelė. Apskaičiuoti prognozuojami triukšmo rodikliai prie artimiausių gyvenamų namų
fasado
Vieta

Apskaičiuotas triukšmo rodiklis
Ldienos, dBA

Senosios Mokyklos g. 31 (žym. G1)

54

Senosios Mokyklos g. 21 (žym. G2)

51

Senosios Mokyklos g. 23 (žym. G3)

51

Senosios Mokyklos g. 27 (žym. G4)

53

HN 33:2011 ribinė vertė

55

Prognozuojamo triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, jog prognozuojami triukšmo
rodikliai pritaikius triukšmo mažinimo priemones neviršija Lietuvos higienos normoje HN
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei
jų aplinkoje“ nurodytus ribinius dydžius. Pažymėtina, jog prognozuojamos triukšmo rodiklių
vertės gali susidaryti tik tada, kai PŪV teritorijoje technika (autokrautuvas ir ekskavatorius) vienu
metu dirba arčiausiai gyvenamo namo. Prognozuojami triukšmo rodikliai yra trumpalaikiai ir
triukšmo šaltiniui tolstant nuo gyvenamo namo, šie rodikliai mažės.
PŪV sunkiasvorio autotransporto keliamas triukšmas
Apskaičiuoti didžiausi prognozuojami triukšmo rodikliai Ldienos pateikiami 24.31 lentelėje ir yra
palyginti su HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamu didžiausiu leidžiamu triukšmo ribiniu dydžiu
gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo. Triukšmo žemėlapis
pateiktas 2 priede.
24.31 lentelė. Apskaičiuoti prognozuojami triukšmo rodikliai prie artimiausių gyvenamų namų
fasado
Vieta

Apskaičiuotas triukšmo rodiklis
Ldienos, dBA

Senosios Mokyklos g. 31 (žym. G1)

56

Senosios Mokyklos g. 21 (žym. G2)

54

Senosios Mokyklos g. 23 (žym. G3)

53

Senosios Mokyklos g. 27 (žym. G4)

50

HN 33:2011 ribinė vertė
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Prognozuojamo triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad prognozuojami transporto triukšmo
rodikliai neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodytus ribinius dydžius.
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Suminis triukšmas
Esama veikla. Šiaurės kpyptimi nuo Senosios Mokyklos g. 31 (žym. G1) gyvenamo namo 300
metrų atstumu nutolęs esamas karjeras. Rytų kpyptimi nuo Senosios Mokyklos g. 27 (žym. G4)
gyvenamo namo 180 metrų atstumu nutolęs kitas esamas karjeras. Šių abiejų esamų karjerų
esamas triukšmas įvertintas remiantis 24.28 lentelėje pateikta informacija apie atliktus triukšmo
matavimus. Apskaičiuoto suminio triukšmo rodiklio reikšmės pateikiamos 24.32 lentelėje.
24.32 lentelė. Apskaičiuoti suminiai esamos ir planuojamos ūkinių veiklų prognozuojami
triukšmo rodikliai ties artimiausią gyvenamąją aplinką.
Vieta
Senosios Mokyklos g. 31
(žym. G1)
Senosios Mokyklos g. 21
(žym. G2)
Senosios Mokyklos g. 23
(žym. G3)
Senosios Mokyklos g. 27
(žym. G4)
HN 33:2011 ribinė vertė

PŪV triukšmo
rodiklis
Ldienos, dBA

Suminis triukšmo rodiklis Ldienos,
dBA

54

54,3

51

51,9

51

51,9

53

53,2
55

Prognozuojamo suminio triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad prognozuojami
triukšmo rodikliai neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodytus ribinius
dydžius.
Suplanuota veikla. Šalia Senosios Mokyklos g. 23 (žym. G3) gyvenamo namo suplanuota smėlio
ir žvyro telkinio dalies žvyro ištekliu gavyba (PAV atrankos išvada, Nr. (30.1)-A4-6609). Šios
PAV atrankos triukšmo sklaidos skaičiavimuose buvo vertinta 25 m atstumu nuo gyvenamo namo
dirbanti technika – ekskavatorius Kobelco LC 170, ekskavatorius Kobelco LC 220, Krautuvas
Volvo L 220 ir sunkvežimis MAN 35.372. Taip pat aplink šio gyvenamo namo (žym. G3) sodybą
skaičiavimuose įvertinta dirvožemio sąvarta (aukštis apie 2,5 m). Gauti rezultatai parodė, jog
ekskavatoriui Kobelco LC 170 dirbant 25 m atstumu nuo gyvenamo namo (žym. G3),
prognozuojamas triukšmo lygis prie gyvenamo namo (žym. G3) sudarys 41,3 dBA, dirbant
ekskavatoriui Kobelco LC 220 – 43,0 dBA, krautuvui Volvo L 220 – 43,8 dBA, sunkvežimiui
MAN 35.372 – 51,3 dBA.
Suminis suplanuotos ir PŪV sukeliamo triukšmo poveikis artimiausiai gyvenamai aplinkai
vertinamas vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V596 „Dėl Triukšmo poveikio visuomenės sveikatai tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10 punktu, pagal
kurį keleto triukšmo šaltinių triukšmo lygis apskaičiuojamas pagal formulę5:
𝐿 = 10𝑙𝑔 ∑𝑛𝑖=1 100,1𝐿𝑖 𝑑𝐵,

kur: L – suminis triukšmas, n – bendras atskirų sumuojamų triukšmo reikšmių kiekis, Li –
triukšmo lygio reikšmė.

LR Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-596 „Dėl Triukšmo poveikio visuomenės
sveikatai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (interneto prieiga: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260224?jfwid=q86m1vqqw)
5
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Apskaičiuoto suminio triukšmo rodiklio reikšmės pateikiamos 24.33 lentelėje.
24.33 lentelė. Apskaičiuoti suminiai suplanuotos ir planuojamos ūkinių veiklų prognozuojami
triukšmo rodikliai ties artimiausią gyvenamąją aplinką
PŪV triukšmo
Suplanuotos veiklos
rodiklis
triukšmo rodiklis
Ldienos, dBA
Ldienos, dBA
Karjero technikos suminis triukšmas
Senosios Mokyklos g. 23 (žym. G3)
51
41,3 ; 43,0 ; 43,8
HN 33:2011 ribinė vertė
55
Sunkiasvorio autotransporto suminis triukšmas
Senosios Mokyklos g. 27 (žym. G3)
53
51,8
HN 33:2011 ribinė vertė
65
Vieta

Suminis
triukšmo rodiklis
Ldienos, dBA
52,6

55,5

Prognozuojamo suminio triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad prognozuojami
triukšmo rodikliai neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodytus ribinius
dydžius.
24.6. Pylimų šešėliavimo analizė
LR teisės dokumentuose nėra reglamentuojama šešėlio trukmė gyvenamosios patalpose.
Statybos techninio reglamentas STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" numato reikalavimus
pastatų insoliacijai. Insoliacija – teritorijos, pastato ir patalpų apšvitinimas tiesioginiais saulės
spinduliais. STR reglamentu numatyta, kad objekto lokalizavimas neturi sumažinti trečiųjų
asmenų sklypų ir butų nustatytų insoliacijos dydžių.
Reglamentuojama, kad kiekviename 1-3 kambarių bute turi būti bent vienas, o 4 ir daugiau
kambarių butuose – 2 gyvenamieji kambariai, kuriuose tarp kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d. galimos
insoliacijos (nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5 valandos.
Pylimo šešėliavimo analizė atlikta naudojant SketchUp programinę įrangą, kurioje yra galimybė
sukurti vietovės 3D modelį ir įvertinti statinių arba objektų šešėliavimą atsižvelgiant į vietovės
lokaciją, metų laiką ir saulės padėtį danguje.
Nurodytas pylimo šešėliavimo laikas prie artimiausio gyvenamo namo yra apytikslis, kuris
priklauso nuo tikslios pylimo įrengimo padėties ir saulėtų dienų trukmės.
24.34 lentelė. Planuojamų pylimų preliminarus šešėliavimo artimiausių gyvenamųjų namų
teritorijoje laikas

Data

Sausio 1 d.
Vasario 1 d.
Kovo 1 d.
Balandžio 1 d.

Prognozuojamas šešėliavimas nuo pylimo,
nuo-iki (val:min)
Senosios
Senosios
Senosios
Senosios
Mokyklos g. 31 Mokyklos g. 21 Mokyklos g. 23 Mokyklos g. 27
(G1)
(G2)
(G3)
(G4)
13:15–15:04
8:11–11:00
8:11–8:49
–
pylimas A
pylimas A
pylimas C
14:23–16:01
7:35–10:08
7:35–8:04
–
pylimas A
pylimas A
pylimas C
6:29–8:43
–
–
–
pylimas A
5:14–6:55
–
–
–
pylimas A
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Data
Gegužės 1 d.
Birželio 1 d.
Liepos 1 d.
Rugpjūčio 1 d.
Rugsėjo 1 d.
Spalio 1 d.
Lapkričio 1 d.
Gruodžio 1 d.

Prognozuojamas šešėliavimas nuo pylimo,
nuo-iki (val:min)
Senosios
Senosios
Senosios
Senosios
Mokyklos g. 31 Mokyklos g. 21 Mokyklos g. 23 Mokyklos g. 27
(G1)
(G2)
(G3)
(G4)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4:44–6:04
–
–
–
pylimas A
5:46–7:53
–
–
–
pylimas A
14:23–15:49
6:46–9:12
–
–
pylimas A
pylimas A
13:13–14:59
7:47–10:30
7:47–8:22
–
pylimas A
pylimas A
pylimas C

Šešėliavimo pavyzdys:
Sausio 1 d.,
10 val., 11 min.

Liepos 1 d.,
5 val., 1 min.

Pagal atliktą vertinimą pylimų įrengimas nesumažins gyvenamųjų patalpų insoliacijos tiek, kad
būtų pažeistos STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" reglamentuojamos būtinos insoliacijos
vertės.
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24.7 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas, pasirinkimo pagrindimas
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliktas vadovaujantis Poveikio aplinkai vertinimo
programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, patvirtintais LR aplinkos ministro įsakymu 2005 m.
gruodžio 23 d. Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo
nuostatų patvirtinimo“.
Vertinant vietovės demografinius bei sveikatos rodiklius buvo naudotasi Higienos instituto
Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos statistiniais duomenimis. Remiantis jais buvo
atlikta visuomenės sveikatos būklės analizė.
Artimiausios gyvenamos aplinkos analizė atlikta naudojant LR teritorijos M 1:10 000
georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys (GRPK) bei vadovaujantis VĮ
„Registrų centras“ pateiktais duomenimis.
24.8 Reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonės
Triukšmo sklidimo į artimiausias gyvenamąsias teritorijas mažinimui numatoma supilti pylimus
šalia artimiausių sodybų. Pylimai sumažins skleidžiamą karjere dirbsiančių mechanizmų
triukšmą. Kadangi karjere numatomi dirbti mechanizmai yra pakankamai didelio našumo, todėl
reikiamą metinį žaliavos poreikį galės išgauti pakankamai greitai. Pagal numatomą metinį karjero
našumą planuojamoje teritorijoje karjero eksploatacija bus vykdoma tik apie 2 metus, todėl
galimas neigiamas poveikis bus trumpalaikis.
Esant galimybei planavimo organizatorius naudos kuo naujesnius mechanizmus, kurie padėtų
sumažinti triukšmo bei oro taršos rodiklius. Jei bus nustatyta, kad planuojama ūkinė veikla daro
didesnį galimą neigiamą poveikį nei įvertintas bus imtasi papildomų priemonių šiems
neigiamiems veiksniams sumažinti arba visiškai panaikinti: pagal galimybes didinami grunto
pylimai, esant reikalui grunto pylimai bus supilami link kitų artimiausių sodybų, optimizuojamas
darbo grafikas bei mechanizmų darbo laikas (darbus vykdant darbo valandomis, kuomet namuose
būna mažiausiai gyventojų), jei reikės bus įrengiamos triukšmo slopinimo sienelės, drėkinti
privažiavimo ir transportavimo kelius su žvyro danga sausuoju metu mažinant dulkėtumą, mažinti
transporto priemonių greitį ties gyvenamosiomis sodybomis.
Vykdant karjero eksploataciją turės būti užtikrinamas geras aplinkinių gyventojų susisiekimas
nuo gyvenamųjų teritorijų iki pagrindinių rajoninių kelių – išlaikomi bent jau minimalūs IIIv
kategorijos vietinės reikšmės kelių reikalavimai dėl kelio pločio ir galimybe juo visada naudotis
prieš ir po karjero eksploatacijos. Visas šias galimo neigiamo poveikio mažinimo priemones savo
lėšomis turės įrengti PŪV organizatorius.

81

DEVINTASIS SKIRSNIS
RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS
25. Rizikos analizė ir jos vertinimas
Ekskavacijos būdu eksploatuojant smėlio ir žvyro naudingų iškasenų karjerus ekstremalios
situacijos gali būti susiję su inžineriniais geologiniais procesais, kasybos metu besivystančiais
pažeidus nusistovėjusią geodinaminę pusiausvyrą, su kasybos darbus vykdančių mechanizmų
avarijomis, su autotransporto avarijomis transportuojant iškasenas ir su gamtiniais stichiniais ar
katastrofiniais reiškiniais, kurie galimi toje teritorijoje.
Būdingi inžineriniai geologiniai procesai daugiausiai vystosi kasinio šlaituose. Tai dėl lietaus ir
sniego tirpsmo vandens poveikio erozinių išgraužų ir išplovų, besivystančių į nedideles griovas
susiformavimas šlaituose, dėl šlaitų nepastovumo kylančios nuogriuvos ir nuošliaužos, taip pat
sufozija, kai iš šlaito kartu su gruntiniu vandeniu išnešamos smulkiosios aleurito, smėlio dalelės.
Atidengus smėlio sluoksnius, pažeidus jo natūralią būseną ir leidus išdžiūti, galima defliacija,
arba smėlingų dalelių išpustimas. Vienoje vietoje stipraus vėjo išpustytos smėlio dalelės
akumuliuojasi užuovėjoje, prie šlaitų, nedirbančių mechanizmų, supiltų gruntų pylimų. Šis
procesas galimas atidengus eolinės kilmės dangos smėlius, ypač senąsias žemynines kopas, kurios
ir susiformavo iš perpustyto smėlio. Toks supustytas smėlis iki jam susigulint netvirtas, jo šlaitai
nepastovūs, užėjus ar užvažiavus ant didesnio storio jo galimas ratinių transporto priemonių
nuslydimas. Jeigu tai lygioje vietoje, pavojus nedidelis, jeigu šalia kasinio pakopos šlaito galimi
nelaimingi atsitikimai.
Nuogriuvos pavojingiausios, kai kasimo aikštelė suformuota ant kasamo sluoksnio. Tokia
nuogriuva šalia ekskavatoriais ar kito mechanizmo pažeidžia suformuoto šlaito pastovumą ir
mechanizmas nuslysta žemyn arba apvirsta. Jeigu kasama sausa pakopa, nuslystama ant grunto,
jeigu apvandenintas žvyras – nuslystama į karjero ežerą. Tokie avariniai atvejai mažai tikėtini,
nes galimi tik pažeidus saugaus darbo taisykles, kai neišlaikomas vietinio kelio ar kasavietės
aikštelės plotis ir technika dirba arčiau, nei leistinas atstumas nuo šlaito. Leistini atstumai
nurodomi parengtame kasybos plane ir jų privalomai laikomasi eksploatuojant karjerą. Tačiau
rekultivuojant ar formuojant šlaitus ir pylimus, buldozeris dirba ant šlaito, todėl nuogriuvų ir dėl
jų kylančių avarijų tikimybė išauga.
Nuošliaužos žvyro karjero šlaituose formuojasi retai, ypač, kai naudingąjį sluoksnį dengia ne
molingos, bet birios uolienos. Paprastai nuošliaužas iššaukia šlaito pastovumo pažeidimas, kai
viršutinės dalies gruntai įmirksta, padidėja jų svoris ir šlaitas tampa per status atlaikyti padidėjusią
grunto ir vandens masę. Smėlingose uolienose lietaus ir sniego tirpsmo vanduo infiltruojasi į
gruntą ir nuteka žemyn per birias ir laidžias uolienas, todėl kritinė masė nesusidaro, nebent ją
pažeistų papildomas neadekvatus svoris (pavyzdžiui per arti šlaito pastatytas inžinerinis statinys
ar sunki technika).
Kasybos mechanizmų avarijos gali būti techninio pobūdžio (įvairūs gedimai) ir dėl personalo
klaidų, saugaus darbo taisyklių nesilaikymo ar aukščiau paminėtų procesų iššaukti technikos
nuslydimai nuo šlaito, nugriuvimas ir apsivertimas, nuskendimas karjero ežere. Kartais techniniai
gedimai gali būti tokių avarinių situacijų priežastimi.
Gamtiniai stichiniai ar katastrofiniai reiškiniai, galintys neigiamai įtakoti karjero eksploataciją ir
sukelti ekstremalius avarinius įvykius gali būti įvairūs, bet labiausiai pavojingi stiprios liūtys, kai
laikini vandens srautai paplauna karjero ir darbo pakopos šlaitus, stiprūs vėjai, ypač gūsiuose,
galintys apversti mechanizmus ir didelis rūkas, kai kritiškai sumažėja matomumas. Šiomis
sąlygomis kasimo darbai turi būti sustabdyti, technika apdairiai patraukta iš pavojingų vietų, bet
nesilaikant saugaus darbo taisyklių avarinės situacijos galimos.
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Gaisrų tikimybė karjero viduj nedidelė, net avarijų metu transporto priemonės su dyzeliniais
varikliais užsiliepsnoja ypatingai retai.
Visi galimi rizikos veiksniai yra tikėtini, apie juos duomenų yra tiek pasaulinėje praktikoje, tiek
Lietuvoje, o poveikio arba visai nėra, arba jis kinta nuo nežymaus iki kritinio, jei įvykio metu
atsitinka sunkios traumos. Sunkių traumų ir tuo labiau mirtinų įvykių išvengimui veiklos vykdytojas
numato projektines ir organizacines priemones. Tai optimalūs projektiniai sprendiniai, atestuota
technika, apmokytas ir atestuotas personalas, veiklos reglamentai, darbuotojų instrukcijos, kuriose
numatyti veiksmai avarinių situacijų atvejais.
Objektas neįtraukiamas į pavojingų objektų registrą, nepriskiriamas prie A kategorijos kasybos
atliekų tvarkymo įrenginiui, jokių stambių avarijų, galinčių įtakoti artimiausią gamtinę ir socialinę
aplinką jame nebus.
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DEŠIMTASIS SKIRSNIS
ALTERNATYVŲ ANALIZĖ IR JŲ VERTINIMAS
26. Alternatyvų analizė.
Veiklos vykdymo vietos alternatyva.
Išteklių gavybos vietos alternatyva nėra nagrinėjama, nes išteklių gavyba privalo būti vykdoma
tik detaliai išžvalgytame ir aprobuotame žemės plote. Lietuvos Geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktorius 2019-03-28 įsakymu Nr. 1-83 aprobavo 27 tūkst. m3
naudingųjų išteklių 0,5 ha valstybinės žemės plote, 2019-10-31 įsakymu Nr.1-337 aprobavo
121 tūkst. m3 naudingųjų išteklių 2,37 ha plote (žemės sklypuose: kad. Nr. 5505/0005:76; 0,96
ha, kad Nr. 5505/0005:267; 1,8 ha) ir 2 tūkst. m3 0,03 ha kelio apsaugos zonos plote. Geologijos
tarnybos direktoriaus įsakymai yra priede. Naudingųjų išteklių gavyba yra glaudžiai susijusi su
konkrečių žemės sklypų vieta.
Nulinė alternatyva, t.y. veiklos nevykdymo alternatyva.
Šiuo metu žemės sklypai yra žemės ūkio paskirties, tačiau žemės ūkio veiklai nėra naudojami.
Šiuose žemės sklypuose yra valstybei priklausantys naudingieji žemės gelmių ištekliai –
žvyras, kurio poreikis statinių statybose, kelių įrengimui yra didelis ir augantis. Naudingųjų
išteklių gavyba duoda daug didesnę pridėtinę vertę nei žemės ūkio veikla, ypač kai ji nėra
intensyviai vykdoma. Nevykdant Šnaukštai - 2 naudingųjų išteklių karjero praplėtimo būtų
nepilnai išeksploatuoti ištekliai, o tai yra neracionalu.
VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS
STEBĖSENA (MONITORINGAS)
27. Monitoringas.
Planuojama ūkinė veikla nepriskiriama prie tokių, kurias vykdantiems objektams privaloma
kuri nors iš aplinkos kokybės monitoringo rūšių. Monitoringas tokiuose objektuose vykdomas
tik tada, kai tai numatoma PAV ataskaitoje arba techniniame projekte.
Planuojama ūkinė veikla bent kiek žymesnio poveikio nei aplinkos orui, nei paviršiniams
vandens šaltiniams nedaro.
Veiklos metu dirvožemis nukasamas, iš jo suformuojami apsauginiai pylimai, dalis
parduodama, o baigus eksploataciją dirvožemis panaudojamas rekultivacijai, todėl karjero
eksploatacijos metu dirvožemio monitoringas netikslingas.
PAV ataskaitoje nustatyti poveikio biologinei įvairovei ar kraštovaizdžiui monitoringą
netikslinga. Vykdoma veikla iš esmės pakeis tiek kraštovaizdį, tiek sklype esančių biologinių
rūšių sudėtį, kai vietoj esamo miško po eksploatacijos susiformuos vandens telkinys.
Vienintelis aplinkos komponentas, kuriam daromas tiesioginis poveikis ir kurio būklę galėtų
įtakoti karjero eksploatacija yra požeminė hidrosfera – karjere atidengiamas gruntinio vandens
sluoksnis. Tačiau eksploatacija nenumato požeminio vandens pažeminimo, apvandenintas
žvyras bus kasamas tiesiai iš vandens, taigi, karjeras nėra požeminės hidrosferos sausinimo
objektas, kuriam būtų privalomas požeminio vandens monitoringas. Todėl požeminio vandens
monitoringo sistemos įrengimas, kaip ir kituose analogiškuose karjeruose, nenumatomas.
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PRIEDAI

1 PRIEDAS. HIDROGEOLOGINIO TYRIMO ATASKAITA

1

IGOR OSADČIJ INDIVIDUALI VEIKLA
Gluosnių g. 17, Šilutė, LT-99115
Individualios veiklos vykdymo paţyma Nr. 1047880
El.p. i.osadcij@gmail.com., mob. tel. Nr. +370 64805648
UAB „Pajūrio planai“
Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda
El.p. projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt

ŠNAUKŠTŲ-2 SMĖLIO IR ŢVYRO TELKINIO DALIES HIDROGEOLOGINIO REŢIMO
TYRIMAS
Tyrimo objektas.
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) vieta – Klaipėdos apskritis, Klaipėdos rajono
savivaldybė, Dovilų seniūnija, Šnaukštų kaime, privačios nuosavybės ţemės sklypai –
Nr.5505/0005:264, Nr.5505/0005:267 ir Nr.5505/0005:76 bei du valstybinės ţemės plotai (0,88 ha
ploto ir 0,11 ha ploto), kuriuose nėra suformuoti ţemės sklypai. Kasybos sklypo dalis, kurioje bus
vykdomi naudingųjų iškasenų gavybos darbai praplėstame plote, numatomas 4,8 ha plote (1 pav.).
Pagal hidrogeologinę rajonavimą nagrinėjamą teritoriją priklauso Vakarų Ţemaičių
rajonų bei Agluonėnų fliuvioglacialinės deltos lygumos mikrorajonui.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, artimiausios PŪV teritorijai, Vėţaičių
meteorologijos stoties duomenimis, metinis vidutinis kritulių kiekis (standartinė klimatinė norma –
toliau SKN) yra 919 mm (6 pav.). Remiantis Lietuvos atlaso duomenimis vidutinis metinis
išgaravimas nuo ţemės paviršiaus PŪV teritorijoje siekia 540-560 mm, nuo atvirų vandens telkinių
paviršiaus gali siekti 650 mm ir daugiau, priklausomai nuo vandens telkinių gylio bei kitų veiksnių,
lemiančių prisotintų vandens garų tankį ties vandens paviršiumi.
Hidrogeologinio reţimo tyrimai atlikti remiantis Lietuvos geologijos tarnybos,
artimiausios PŪV teritorijai, Vėţaičių ir Mikuţių PMS, priklausančios Valstybinių poţeminio
vandens monitoringo tinklui, 2006-2021 metų kasdieninių vandens lygio stebėjimo duomenimis.
Šitie postai ir PŪV teritorija randasi viename Viršutinės-apatinės kreidos poţeminio vandens
baseine ir gali būti naudojami kaip analogai. Taipogi buvo naudota detalios geologinės ţvalgybos
vykdyta 2012 ir 2019 m. medţiagą.
Šnaikštų-2 smėlio ir ţvyro telkinio dalies plotą sudaro Nemuno apledėjimo Baltijos
posvitės fliuvioglacialinės nuogulos ir Nemuno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos.
Ataskaitoje teikiamas išvadas apie planuojamo karjero veiklos poveiki gruntinio
vandens lygio svyravimams bei poveikį greta esančių šulinių, geriamojo vandens lygio
svyravimams.
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1 pav. Vietovės ţemėlapis su paţymėta PŪV teritorija ir vandens lygio stebėjimo objektais
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Poţeminio vandens lygio reţimas.
Hidrogeologijoje terminas „poţeminio vandens reţimas“ vartojamas nusakant
gamtinių ir antropogeninių veiksnių nulemtą dėsningą poţeminio vandens lygio ir jo fizikinių
savybių kaitą.
Poţeminio vandens lygio sezoninę ir daugiametę kaitą lemia gamtoje vykstantys
procesai ir jų sukuriami reiškiniai, kurie kinta laike ir erdvėje. Reţimą lemiančios sąlygos yra
gamtinė geologinė-hidrogeologinė aplinka, kurioje susikaupęs ir teka poţeminis vanduo. Būtent
aplinkos struktūra ir savybės lemia sukeliamų pokyčių mastą ir cikliškumą.
Sezoninės, metinės ir daugiametės gruntinio vandens lygio svyravimo amplitudės
lemia aeracijos zonos storis, vandeningų uolienų litologinė sudėtis bei ryšys su paviršinių vandens
telkinių. Šiuos dėsningumus galima pastebėti analizuojant 2006 – 2021 metų kasdieninių lygių
matavimo duomenis ( 2 pav.).

2 pav. Gruntinio vandens lygio (cm nuo ţemės paviršiaus) reikšmių (trijų mėnesių vidurkių) kitimas
2006-2021 metų Vėţaičių ir Mikuţių postuose
Aeracijos zonos storis PŪV teritorijoje detalios geologinės ţvalgybos duomenimis
svyruoja nuo 2,0 iki 4,5 m, dirvoţemio storis – nuo 0,0 iki 2,0 m. Pagal gruntinio vandens
paviršiaus slūgsojimo gylį čia vyrauja mišrus infiltracinis nuotakinis ir infiltracinis išgaravimo
gruntinio vandens balanso tipai, kai perteklinis gruntinio vandens kiekis nuteka į paviršinius
vandens telkinius arba išgaruoja nuo gruntinio vandens paviršiaus. Pagrindinis gruntinio vandens
mitybos šaltinis yra atmosferiniai krituliai. Kai grunto vandens paviršiaus slūgsojimo gylis 1-3 m,
vandens lygio svyravimuose ryškus meteorologinių faktorių (krituliai, temperatūra) poveikis, o kai
gruntinio vandens slūgsojimo gylis padidėja daugiau 3 m, vandens reţimas tampa infiltracinio
nuotakinio tipo, tai vandens išgaravimas nuo gruntinio vandens paviršiaus tampa nereikšmingas.
Vandeningų uolienų litologinė sudėtis – fliuvioglacialinės nuogulos, tai pagrinde
ţvyras dengiamas smulkiagrūdţio smėlio ir priesmėlio lęšių. Šių gruntų filtracijos koeficientas kinta
nuo 0,10 iki 3,49 m/para. Nagrinėjamoje teritorijoje apskaičiuotas vidutinis filtracijos koeficientas
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1,79 m/para. Pagal Lietuvos upių metų poţeminio nuotėkio ţemėlapį, tiriamoje teritorijoje
poţeminio nuotėkio reikšmė apie 1 l/s iš km².
Ryšys su paviršinių vandens telkinių įvertintas, remiantis 2018 m. spalio mėn. atliktu
Agluonos upės hidrologinio reţimo tyrimų, kurio metu nustatytas tam tikro vandens kiekio
nutekėjimas į gilesnius gruntinius sluoksnius. Šį procesą lemia po upės vaga klostantis vandeniui
laidus ţvyras ir įvairiagrūdis smėlis bei ţemas gruntinio vandens horizontas. Naudingų iškasenų
eksploatacijos metu susidarantys poţeminio vandens nuostoliai paveikia paviršinio vandens
nuotėkį. Daţniausiai tai aktualu itin maţų upių sistemoms, pirmos kategorijos hidrologiniuose
baseinuose. Nagrinėjamas Agluonos upės ruoţas priskiriamas antrai kategorijai. Situaciją gerina
gana didelė ir stabili vandens prietaka iš aukštupių, vis dar nepaveiktų ţmogaus ūkinių veiklų.
Agluonos upelio poţeminio maitinimo tipas priskiriamas prie neigiamų požeminio maitinimų, t.y.
upės vanduo maitina vandeninguosius horizontus, kai poţeminis vanduo slūgso giliai (ţemiau upės
vandens lygio). Mūsų atvejų, gruntinio vandens horizontas slūgso giliau upės vagos dugno.
Poţeminio vandens paros režimas daţniausiai priklauso nuo išgaravimo ir
transpiracijos pokyčio aeracijos zonoje. Naktį, sumaţėjus išgaravimui ir transpiracijai, poţeminio
vandens lygis pakyla, o dieną šiems procesams suaktyvėjus, nukrinta. Paros svyravimo amplitudė
nagrinėjamoje teritorijoje gali siekti 2-5 cm.
Poţeminio vandens sezoninis režimas yra susijęs su sezoniniais klimatinių veiksnių
(temperatūros, kritulių, garavimo) ritmiškais pokyčiais. Sezoninių gruntinio vandens lygio
svyravimo amplitudė kinta nuo kelių dešimčių centimetrų (sausringo maţo vandeningumo
laikotarpiu) iki 1,0 – 1,5 metrų (pavasario potvynio ir lietaus poplūdţio metu). Sezoninių svyravimo
metu gruntinis vandens lygis pakinta pavėluotai, lyginant su kritulių iškritimo laikotarpiu. Šis
vėlavimas tuo didesnis, kuo gruntinio vandens sluoksnis slūgso giliau ir kuo maţesnis yra aeracijos
zonos uolienų laidumas. Nagrinėjamame poţeminio vandens baseine, lygio kilimo pavėlavimas
maţas ir sudaro 2-3 paras, nes gruntinio vandens slūgsojimo gylis nuo 2 iki 4 metrų, o aeracijos
zonos uolienų laidumas atvirkščiai didėlis (vidutinis filtracijos koeficientas 1,79 m/para).
Kiekvienų metų sezoninis gruntinio vandens lygio svyravimas beveik identiškas, primina sinusoide
– rudenį (spalio, lapkričio) pradėta kilti, pasiekus maksimalios reikšmės vasario – kovo, kartais net
gruodţio – sausio, toliau lėtai slūgsta, pasiekus minimalios reikšmės liepą – rugpjūtį. Vidutinė
daugiametė svyravimo amplitudė 2,2 m.
Poţeminio vandens daugiamečiam režimui būdinga 10-15 metų laikotarpiai, kurios
nulemia kritulių, išgaravimo upių vandeningumo ir kitų veiksnių ritmiškas pokytis. Kaip įprasta,
poţeminio vandens lygio daugiamečio reţimo amplitudė yra didesnė nei sezoninio reţimo.
Pastarųjų 15 metų stebėjimo duomenys rodo, kad nepalankių ilgalaikių meteorologinių reiškinių,
sausrų poveikis gruntinio vandens lygio reţimui yra itin reikšmingas. Besikartojančios,
stiprėjančios ir vis ilgiau trunkančios sausros turi įtakos staigiam gruntinio vandens lygio kritimui,
kuris daţnai prasideda dar pavasarį ir baigiasi tik vėlų rudenį. Dėl ţemo vasaros ir rudens gruntinio
vandens lygio antroje vasaros pusėje (liepą-rugpjūtį) dţiūsta šuliniai, paviršinio vandens telkiniai
netenka dalies mitybos. Didţiausias gruntinio vandens lygio nuosėkis buvo 2006 metais, aiškus
lygio sumaţėjimas fiksuotas ir tyriame poţeminio vandens baseine Vėţaičių ir Mikuţių gręţiniuose.
2014-2015 metai taip pat buvo nepalankūs – gruntinio vandens lygis buvo artimas ţemiausiam per
pastarąjį dešimtmetį. Tačiau 2007, 2010-2013 ir ypač 2017 metais buvo atvirkščia tendencija –
gruntinio vandens lygis buvo pakilęs, gręţiniuose fiksuotos reikšmės artimos aukščiausiam per šį
dešimtmetį (3,4 pav. ir 1 prieduose 1-8 pav.).
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1 lentelė. Poţeminio vandens lygio reţimo parametrai (metrais, nuo ţemės paviršiaus)
Stebėjimo
postas

Vėţaičių
PMS
Mikuţiai

Gręţinio
Nr.

Daugiametis
vidutinis
lygis

Vidutinis
ţemas
lygis

Tikėtinas
labai
ţemas
lygis

Vidutinis
aukštas
lygis

Tikėtinas
labai
aukštas
lygis

35984

Vidutinis
slūgsojimo
gylis
2006-2021
metų
1,47

1,46

2,61

3,24

0,21

35938

3,52

3,53

4,48

5,13

3,55

3,55

4,36

4,60

Šnaukštai

Ţemiausias
Lygis

Data

0,06

3,96

2,49

2,05

6,29

2,79

2,50

4,70

200610
201410
200610

3 pav. Kritulių (mm) ir gruntinio vandens lygio (m) mėnesinių reikšmių kaita 2006-2021 m.
Vėţaičių ir Mikuţių postuose
Gruntinio vandens lygio reţimui apibūdinti naudojami statistiniai parametrai. Vandens
lygio padėtį apibūdina vidurkio, modos ir medianos reikšmės. Vandens lygio kaita aprašoma
pasitelkus amplitudę ir variacijos koeficientą (Cv), tariant, kad, kai Cv maţiau 10%, kaita
(variacija) maţa, kai tarp 10% ir 20%, - vidutinė ir kai daugiau nei 20%, - didelė (2 lent.).
2 lentelė. Statistiniai gruntinio vandens lygio parametrai, (cm nuo ţemės paviršiaus)
Matavimo
vieta
Vėţaičiai
Mikuţiai
Šnaukštai

Gręţ.N
r.
35984
35938

Vidutinis
lygis
147
352
355

Mediana

Moda

Min.

Maks.

Amplitudė

Variacija

Cv%

129
353
350

122
329
350

0
177
250

396
504
470

396
327
220

0,51
0,18
0,02

51,2
17,8
2,0
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4 pav. Gruntinio vandens slūgsojimo gylis (m) ir daugiamečiai rodikliai Vėţaičių PMS
Įvertinus gruntinio vandens lygio pokyčius 2006-2021 metais, nustatyta, kad aiškios
tendencijos nėra, lygio svyravimams būdinga ciklinė kaita. Filtracijos koeficientas ir kiti
apskaičiuoti statistiniai parametrai gali būti naudojami ir naujam karjerui. Gruntinė vandens lygio
kaita ţymiai daugiau panašesnė į Mikuţių posto gręţinio Nr. 35938, nes jo pjūvyje daugiau smėlio,
nei Vėţaičių PMS poste, tačiau vandens lygio svyravimo amplitudės Šnaukštuose turėti būti
maţesnės. 5 pav. pateiktas sumodeliuotas gruntinio vandens lygio svyravimas tiriamoje teritorijoje
2006-2021 m laikotarpiu bei išvestas trendas, rodantis neesminė 10-15 cm didėjimo tendenciją.

5 Pav. Sumodeliuotas gruntinio vandens lygio svyravimas Šnaukštų-2 smėlio ir ţvyro telkinio
dalies teritorijoje 2006-2021 metais
PŪV poveikis gruntinio vandens lygio svyravimams.
Naudingąją iškaseną PŪV teritorijoje sudaro fliuvioglacialinės kilmės (fIIIbl)
nuogulos, tai yra ţvyras. Naudingojo sluoksnio storis nedidelis, kinta nuo 4,0 iki 7,0 m, vidutinis –
5,0 m. Gruntinis vanduo telkinio dalyje, vykdant detalios ţvalgybos darbus buvo aptiktas 1,5–3,0 m
gylyje. Vietovėje ţemės paviršių dengia smėlţemiai, šiaurinėje teritorijos dalyje – jauraţemiai.
Šnaukštų-2 smėlio ir ţvyro telkinio dalies paviršius lygus su labai neţymiu natūralių nuolydţių
vakarų kryptimi. Absoliutinis aukštis planuojamoje teritorijoje kinta nuo 23,00 iki 25,00 m.
Vyraujantis aukštis – 23,50-24,00 m absoliutiniame aukštyje. Santykiniai peraukštėjimai sudaro iki
1,0 m. Pagal fizinį-geologinį teritorijos rajonavimą Šnaukštų-2 smėlio ir ţvyro telkinio dalies yra
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vėlyvojo Nemuno ledynmečio paskutinio apledėjimo Ţemaičių-Kuršo srityje, Vakarų Ţemaičių
lygumos rajone, Agluonėnų fliuvioglacialinės deltos lygumos mikrorajone. Vietovės reljefas yra
lygus visomis kryptimis, šiek tiek ţemėja pietvakarių, vakarų kryptimi. Šioje vietovėje paplitusios
fliuvioglacialinės ir glacialinės Baltijos amţiaus nuogulos.
Vienintelis aplinkos komponentas, kuriam daromas tiesioginis poveikis ir kurio būklę
galėtų įtakoti karjero eksploatacija yra poţeminė hidrosfera – karjere atidengiamas gruntinio
vandens sluoksnis. Nepaisant to, kad karjero eksploatacija nenumato gruntinio vandens lygio
paţeminimo, pradedant vykdyti apsemto vandens naudingo sluoksnio gavybos darbus, galimas
nesisteminis (priklausantis nuo sausringų ir lietingų laikotarpių trukmės) gruntinio vandens lygio
paţymėjimas karjero įtakos spindulio zonoje 0,2-0,5 m.
Nukasus dangos gruntą ir sumaţėjus aeracijos zonos storiui nuo paviršiaus bei nuo
atviro vandens telkinio padidės išgaravimas, tačiau eksploatacijos periode didėjant karjero daubos
plotui, padidės atmosferinių kritulių vandens pritekėjimas į karjero daubą, tuo pačiu padidės
infiltracinė gruntinio vandens horizonto mityba. Šie procesai kompensuoja vienas kitą, todėl karjero
eksploatavimas vietovės hidrologiniam ir hidrogeologiniam reţimui esminės įtakos neturės.
Gruntinio vandens balanso pokyčiai aplinkinėje karjero teritorijoje siejami su vandens
lygio svyravimu dėl grunto kasimo ir iškasos didėjimo bei padidėjusio išgaravimo nuo atviro
vandens paviršiaus karjere (priimamas 0,65 m vandens sluoksnis).
Numatomo telkinio (karjero) vandens balanso apskaičiavimas.
Prognozuojami vandens nuostoliai dėl padidėjusio išgaravimo nuo atviro vandens paviršiaus
per metus apskaičiuojami pagal formulę:
Q n. = Fd · k (m³/metus),
čia: Fd – maksimalus karjero dugno (be karjero šlaitų) su vandens telkiniais plotas – 48 000 m²,
k – išgaravimo koeficientas – 0,65 m,
Q n. = 0,65 · 48 000 = 31 200 m³/metus.
Prognozuojant bendrą trumpalaikį maksimalų vandens lygio kritimą karjere iki 0,5 m,
gruntinio vandens pritekėjimas iš aplinkinių teritorijų į karjero daubą telkinio pilno iškasimo atveju
surandamas pagal formulę:
Q poţ. = (1,366 · K(2H-S)S)/(lg(R + r0) – lg r0),
čia: H – statinis, nepaţemintas vandens lygis, skaičiuojant nuo apatinės vandensparos, vidurkis
sudaro 2,3 m;
S – vandens lygio paţemėjimas, 0,5 m;
K – filtracijos koeficientas, kinta nuo 0,1 iki 3,49 m/parą, vidutinis – 1,79 m/parą;
R – būsimojo karjero įtakos spindulys;
r0 – karjero atstojamasis spindulys.
Karjero atstojamasis spindulys apskaičiuojamas pagal N. Girinskio formulę:
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r0 = 1,18 · (a + b)/4,
čia: r0 – karjero atstojamasis spindulys;
a – karjero plotis, a = 120 m;
b – karjero ilgis, b = 610 m.
r0 = 1,18 · (120 + 610)/4 = 215 m.
Karjero įtakos spindulys surandamas pagal Zichardo formulę:
R = r0 + 10 · S · √K,
čia: r0 – karjero atstojamasis spindulys;
S – vandens lygio paţemėjimas karjere, 0,5 m;
K – filtracijos koeficientas, 1,79 m/parą.
R = 215 + 10 · 0,5 · √

= 222 m.

Prognozuojamas galimas gruntinio vandens maksimalus pritekėjimas iš aplinkinių teritorijų
į būsimo karjero daubą:
Q poţ. = 1,366 · 1,79 · (2 · 2,3 – 1,5) · 0,5 / (lg(215 + 222) – lg215) = 16,2 m³ / parą arba 5913
m³/metus.
Prognozuojamas galimas vandens pritekėjimas į karjero daubą
apskaičiuojamas pagal formulę:
Q atm. = (A · λ · F)/h,

dėl atmosferinių kritulių

čia: A – kritulių kiekis per metus – 0,919 m;
F – karjero plotas – 48 000 m²;
λ – koeficientas, įvertintas karjero teritorijos uţdarumą, - 1,0;
h – lietingų dienų skaičius per metus – 180.
Q atm. = (0,919 × 1,0 × 48000)/180 = 245 m³/parą arba 89425 m³/metus.
Bendras galimas vandens pritekėjimas į karjerą apskaičiuojamas pagal formulę:
Qbendr.= Qpoţ. + Qatm.,
Qbendr.= 5913 + 89425 = 95338 m³/metus.
ΔQ = Qbendr. – Qn = 95338 – 31200 = 64138 m³/metus.
Iš atliktų skaičiavimų matyti, kad kritulių kiekis pajėgus kompensuoti išgaravimo nuostolius
karjero dugne sumaţėjus aeracijos zonai bei nuo atviro vandens paviršiaus ir metinis gruntinio
vandens balansas būsimajame karjere išliks perteklinis. Gamtinei aplinkai bei gruntinio vandens
ėmimo įrenginiams karjero eksploatacija reikšmingesnės įtakos neturės. Vandens nuostoliai,
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susidarę dėl išgaravimo nuo atvirų karjero dugno plotų ir seklių vandens telkinių apvandenintoje
karjero dalyje bus kompensuoti padidėjusia atmosferinių kritulių infiltracija ir gruntinio vandens
prietaka iš aplinkinių teritorijų. Vandens lygio kritimas karjero iškasose neturės reikšmingos įtakos
aplinkinės teritorijos poţeminio vandens reţimui, išskyrus šiaurinį telkinio teritorijos dalį, kur
karjero hidrodinaminės įtakos zonoje randasi penkios gyvenamosios sodybos (39, 42, 50, 68 ir 95 m
atstumu nuo planuojamo karjero krašto). Įvertinus balanso pokyčius, galima teigti, kad vykdant
kasybos darbus iš apvandeniuoto naudingo sluoksnio, galimas gruntinio vandens lygio paţymėjimas
0,2-0,5 m ne tik karjero duobose, bet ir aplinkinių gyventojų šachtiniuose šuliniuose.

Kritulių kiekis, mm
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6 pav. Vidutinis daugiametis (1981 – 2010 m.) mėnesių kritulių kiekis (Vėţaičių MS).
Hidrogeologinių lauko matavimų apibūdinimas.
Kaip jau buvo minėta, karjero įtakos spindulio zonoje yra 5 gyvenamosios sodybos, kuriose
įrengti gruntinio vandens šuliniai, nutolusios 39, 42, 50, 68, 95 ir 155 metrų (vidutiniškai 75 m)
atstumais nuo PŪV teritorijos ir patenka į karjero įtakos spindulį (3 lentelė). Tyrimo metu
kiekviename šuliniuose buvo matuojami vandens lygiai. Matavimai buvo vykdomi nuo spalio 28 d.
iki lapkričio 12 d. kas trečią dieną, penkiuose šuliniuose iš šešių, nes vienoje sodyboje Nr. 27,
nepavyko susitarti su savininku dėl stebėsenos atlikimo. Šalia planuojamo kasti ploto yra keletas
veikiančių ir baigiamų eksploatuoti karjerų. Vandens lygio matavimams buvo parinkti keturias
arčiausiai esantys tiriamos teritorijos karjerai. Vandens lygio matavimo duomenis pateikti 3 ir 4
lentelėje. Šulinių dugnų absoliutiniai aukščiai svyruoja nuo 18,92 m iki 20,82 m, - vidutinis 19,52
m. Šulinių ţiočių aukščiai maţai skiriasi ir svyruoja nuo 23,84 m iki 24,36 m, vidutinis – 24,10 m,
t.y. šulinių gyliai nuo ţemės paviršiaus svyruoja nuo 3,20 m iki 5,18 m, vidutiniškai – 4,61 m.
Optimalus gruntinio vandens sluoksnio storis, palaikantis patikimą geriamojo vandens poreikį
sodybos gyventojams, turi būti ne maţiau 0,3-0,5 m. Tai vidutiniškai atitinka 19,80 m vandens
lygio aukščiui šuliniuose.
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3 lentelė. Gruntinio geriamo vandens šulinių rodikliai
Objekto
pavadinimas
Šulinis 1/29
Šulinis 2/31
Šulinis 3/21(1)
Šulinis 4/21(2)
Šulinis 5/23
Šulinis 6/27
Vidurkis:

Ţemės
paviršiaus
aukštis, m
24,36
24,31
24,10
23,84
24,02
23,95
24,10

Šulinio
dugno
aukštis, m
19,30
19,25
18,92
19,30
20,82
19,52

Šulinio
gylis, m

Minimalus
kritinis vandens
lygis šuliniuose

Atstumas nuo
PŪV sklypo
ribos, m

5,06
5,06
5,18
4,54
3,20
4,61

19,60
19,55
19,22
19,60
21,12
19,82

95
42
39
50
68
155
75

4 lentelė. Gruntinio vandens lygio matavimo duomenis (absoliutiniais aukščiais, m) 2021m. spalio
28 d. – lapkričio 12 d.
Data/
Šulinis Šulinis Šulinis Šulinis Šulinis Vandens Vandens Vandens Vandens
matavimo 1/29
2/31
3/21.1 4/21.2
5/23
telkinis telkinis telkinis telkinis
objektas
1
2
3
4
10-28
19,92 20,04 19,96 19,98 21,03
20,05
19,53
19,90
19,52
10-31
19,88 19,96 19,89 19,90 21,00
11-03
19,82 19,89 19,82 19,84 20,98
11-06
19,89 19,94 19,91 19,92 20,92
11-09
20,18 20,20 20,17 20,15 20,90
11-12
20,14 20,14 20,13 20,11 20,91
20,11
19,57
19,97
19,58
+27
+10
+17
+13
+6
+4
+7
+6
-12
Vid.
17
6
Sodybų savininkų apklausos metu nustatyta, kad 2007 metais, po didţiausio gruntinio
vandens lygio nuosekio 2006 metais, keturi šuliniai sodybose Nr.29, 31 ir 21 buvo gilinami apie
0,5-0,8 m. Remiantis išanalizuotu daugiamečio gruntinio vandens lygio svyravimu Vėţaičių ir
Mikuţių postų gręţiniuose, parinktu kaip analogai, galima prognozuoti gruntinio lygio pokyčius dėl
gamtinių ir antropogeninių veiksnių. Kaip jau buvo minėta, kad gruntinė vandens lygio kaita
ţymiai daugiau panašesnė į Mikuţių posto gręţinio Nr. 35938, nes jo pjūvyje daugiau smėlio, nei
Vėţaičių PMS poste, gruntinio vandens lygio svyravimai nagrinėjamoje teritorijoje sumodeliuoti
pagal Mikuţių posto gręţinio Nr. 35938 ( 5 pav.).
Gruntinio vandens lygio kitimas šachtininkėse šuliniuose nagrinėjamo laikotarpio,
gerai susiję su atmosferinių kritulių patekimo į poţeminių sluoksnių (5 lentelė ir 3 pav., 1 lentelė 2
priedas). 118 mm kritulių kiekis spalio 12-28 dienomis ir 67 mm kritulių kiekis lapkričio 3-12
dienomis papildo gruntinį vandens lygį šuliniuose 13-27 cm, vidutiniškai 17 cm.
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5 lentelė. Gruntinio vandens lygio (m nuo ţemės paviršiaus) kitimas šuliniuose 2021 m. spalio 28 –
lapkričio 12 d.
Šulinių Nr. ir
matavimo
data
1
2
3
4
5
Vidurkis
Kritulių
kiekis, mm

2021-10-28

2021-11-12

Vandens lygio
kitimas, cm

4.44
4.27
4.14
3.86
2.99
4,18
118 mm

4.17
4.17
3.97
3.73
3.11
4,01
67,2 mm

+27
+10
+17
+13
-12
+17 cm

7 pav. 2018 m. spalio ir 2021 m. spalio ir lapkričio (1-12 dienomis) mėnesių kritulių (mm) ir
gruntinio vandens lygio (absoliutiniais aukščiais, m) paros duomenys Vėţaičiuose
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Išvados
1. Išanalizavus esamą ir galimą planuojamo karjero veiklos poveiki gruntinio vandens lygio
svyravimams bei poveikį greta esančių šachtinių šulinių geriamojo vandens lygio
svyravimams nustatyta, jog planuojama ūkinė veikla, esminio neigiamo poveikio
hidrogeologiniam reţimui ir vandens balanso pasikeitimui neturės.
2. Nukasus dangos gruntą ir sumaţėjus aeracijos zonos storiui nuo paviršiaus bei nuo atviro
vandens telkinio padidės išgaravimas, tačiau eksploatacijos periode didėjant karjero daubos
plotui, padidės atmosferinių kritulių vandens pritekėjimas į karjero daubą, tuo pačiu padidės
infiltracinė gruntinio vandens horizonto mityba. Šie procesai kompensuoja vienas kitą, todėl
karjero eksploatavimas vietovės hidrologiniam ir hidrogeologiniam reţimui esminės įtakos
neturės.
3. Nepaisant to, kad karjero eksploatacijos metu nenumatomas gruntinio vandens lygio
paţeminimas, pradedant vykdyti apvandeniuoto naudingo sluoksnio gavybos darbus,
galimas nesisteminis (priklausantis nuo sausringų ir lietingų laikotarpių trukmės) gruntinio
vandens lygio paţemėjimas karjero įtakos spindulio zonoje 0,2-0,5 m.
4. Įvertinus gruntinio vandens lygio pokyčius 2006-2021 metais, nustatyta, kad aiškios
tendencijos nėra, lygio svyravimams būdinga ciklinė kaita.
5. Vandens lygio kritimas karjero iškasose neturės reikšmingos įtakos aplinkinės teritorijos
poţeminio vandens reţimui, išskyrus šiaurinį telkinio teritorijos dalį, kur karjero
hidrodinaminės įtakos zonoje randasi penkios gyvenamosios sodybos (39, 42, 50, 68 ir 95 m
atstumu nuo planuojamo karjero krašto). Įvertinus balanso pokyčius, galima teigti, kad
vykdant kasybos darbus iš apvandeniuoto naudingo sluoksnio, galimas gruntinio vandens
lygio paţymėjimas 0,2-0,5 m ne tik karjero duobose, bet ir aplinkinių gyventojų
šachtiniuose šuliniuose.
6. Tyrimo metu nustatytas vidutinis minimalus kritinis gruntinio vandens lygis, artimiausių
sodybų šuliniuose 19,80 m, ţemiau kurio bus jaučiamas geriamojo vandens stygius.
7. Dėl galimo gruntinio vandens lygio nukritimo (iki 0,2–0,5 m) karjero įtakos spindulio
zonoje, būtina vandens lygių stebėsena karjero įtakos spindulio zonoje esančių sodybų
šachtiniuose šuliniuose, kad vidutinis vandens lygis jame, nebūtu ţemesnės 19,80 m.

Parengė: inţenierius hidrologas Igor Osadčij
2021-11-20
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PRIEDAI

14

1 priedas

1 pav. Poţeminio vandens lygio reikšmių kitimas 2006-2009 m.

2 pav. Poţeminio vandens lygio reikšmių kitimas 2010-2013 m.

3 pav. Poţeminio vandens lygio reikšmių kitimas 2014-2017 m.

15

1 priedas (tesinis)

4 pav. Poţeminio vandens lygio reikšmių kitimas 2018-2021 m.

5 pav. Poţeminio vandens lygio reikšmių kitimas 2006-2009 m.

6 pav. Poţeminio vandens lygio reikšmių kitimas 2010-2013 m.

16

1 priedas (tesinis)

7 pav. Poţeminio vandens lygio reikšmių kitimas 2014-2017 m.

8 pav. Poţeminio vandens lygio reikšmių kitimas 2018-2021 m.

2 priedas
1 lentelė. Gruntinio vandens lygio (absoliutiniais aukščiais, m) matavimo duomenis 2018, 2019 ir
2021 m.
Data
Vėţaičiai kitimas Mikuţiai kitimas Šulinių
kitimas Vandens kitimas
vidurkis
telkiniai
18.10.10
59,79
31,89
19,30
18.10.15
60,00
+21
31,92
+3
19,34
+4
18.10.25
61,94
+194
31,98
+6
19,43
+9
19.05.30
60,56
32,57
19,44
21.10.28
62,12
19,98
19,75
21.10.31
61,81
-31
19,91
-7
21.11.03
61,64
-17
19,84
-7
21.11.06
61,88
+24
19,92
+8
21.11.09
+42
+26
62,28
20,18
21.11.12
62,14
-14
20,13
-5
19,81

2 PREIEDAS. APLINKOS ORO TARŠOS FONO DUOMENYS

Elektroninio dokumento nuorašas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Pajūrio planai“
el. p.: projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt

2021-10Į 2021-10-01
Į

DĖL FONINIŲ APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Nr. Nr.
(30.3)-A4ENr. PP.21.10.01-1
S202194

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo prašymą pateikti foninio aplinkos oro
užterštumo duomenis, UAB „Dantora“ planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos rajono Šnaukštų - 2
smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimo žemės sklypuose, esančiuose Šnaukštų k.,
Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui.
Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo
duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui
įvertinti, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir
meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir
Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti
rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu
Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui
aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų teršalų
(CO, NOX, SO2, KD) sklaidos modeliavimą, prašome naudoti santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų
vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, skelbiamos Agentūros interneto
svetainėje http://aaa.lrv.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“. Kitų teršalų
(LOJ), kuriems aukščiau nurodytuose dokumentuose nėra duomenų, sklaidos modeliavimą atlikti
neatsižvelgiant į foninę koncentraciją.
Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27,
01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo įteikimo dienos.

Taršos prevencijos departamento
Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja

Edita Valaitė, tel.: 8 687 65387, el. paštas: edita.valaite@aaa.am.lt

Loreta Jovaišienė
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4 PRIEDAS. SRIS IŠRAŠAS
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos Ministerijos
Antakalnio g.25, Vilnius, LT-10312

tel. +370 5 272 3284, faks. +370 5 272 2572
el. paštas: vstt@vstt.lt

IŠRAŠAS
IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS
Nr. SRIS-2021-15150430
Išrašo suformavimo data: 2021-09-15 11:44:17

Prašymo numeris
Prašymo data
Išrašo gavimo tikslas

SRIS-2021-15150430
2021-09-13
Planuojamos ūkinės veiklos, numatant
naudoti Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio
dalį išteklių žemės sklypuose Nr.
5505/0005:264, Nr.5505/0005:267, Nr.
5505/0005:76 ir dviejuose valstybiniuose
žemės sklypuose, esančiuose Šnaukštų k.,
Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas.

Prašyta teritorija: Laisvai pažymėta teritorija
Prašytos rūšys: Visos rūšys
Išrašą suformavo: Saugomų rūšių informacinė sistema
Išraše pateikiama situacija iki: 2021-09-13

DĖMESIO! Išraše esančius duomenis, kuriuose yra tikslios saugomų gyvūnų, augalų ir gyvūnų rūšių
radaviečių ar augaviečių koordinatės, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti jų kitiems
asmenims, jei tai galėtų sukelti grėsmę saugomų rūšių išlikimui.
Kituose puslapiuose pateikiami detalūs prašytoje teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių
ar augaviečių bei jų stebėjimų duomenys:

1/ 29
Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

1. RAD-NUMARQ064175 (Didžioji kuolinga)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-NUMARQ064175

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Didžioji kuolinga

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Numenius arquata

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2014-07-21

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]

2/ 29

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

2. RAD-NUMARQ064176 (Didžioji kuolinga)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-NUMARQ064176

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Didžioji kuolinga

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Numenius arquata

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2014-08-20

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]

3/ 29

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

3. RAD-NUMARQ064178 (Didžioji kuolinga)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-NUMARQ064178

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Didžioji kuolinga

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Numenius arquata

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2014-09-12

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]

4/ 29

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

4. RAD-NUMARQ064184 (Didžioji kuolinga)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-NUMARQ064184

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Didžioji kuolinga

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Numenius arquata

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-07-02

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]

5/ 29

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

5. RAD-NUMARQ064189 (Didžioji kuolinga)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-NUMARQ064189

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Didžioji kuolinga

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Numenius arquata

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-08-21

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]

6/ 29

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

6. RAD-ANTCAM080626 (Dirvoninis kalviukas)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-ANTCAM080626

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Dirvoninis kalviukas

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Anthus campestris

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-05-20

Pirmas stebėjimas

suaugęs individas

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336800.00 6172310.00]

7/ 29

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

7. RAD-UPUEPO065453 (Kukutis)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-UPUEPO065453

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Kukutis

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Upupa epops

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-08-01

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]

8/ 29

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

8. RAD-STEALB065025 (Mažoji žuvėdra)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-STEALB065025

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Mažoji žuvėdra

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Sterna albifrons

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2014-05-30

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

9. RAD-STEALB065028 (Mažoji žuvėdra)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-STEALB065028

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Mažoji žuvėdra

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Sterna albifrons

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-05-14

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]

10/ 29

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

10. RAD-STEALB080627 (Mažoji žuvėdra)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-STEALB080627

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Mažoji žuvėdra

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Sterna albifrons

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-05-20

Pirmas stebėjimas

suaugęs individas

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 337204.70 6172219.80]

11/ 29

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

11. RAD-STEALB081026 (Mažoji žuvėdra)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-STEALB081026

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Mažoji žuvėdra

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Sterna albifrons

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-06-21

Pirmas stebėjimas

suaugęs individas

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336987.26 6171908.09]

12/ 29

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

12. RAD-STEALB092830 (Mažoji žuvėdra)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-STEALB092830

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Mažoji žuvėdra

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Sterna albifrons

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2016-06-19

[nėra duomenų]

suaugęs individas veisimosi vietoje lizdas, ola ir pan.
(lizde, oloje ir pan.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336756.00 6172415.00]

13/ 29

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

13. RAD-TRIGLA040799 (Miškinis tikutis)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-TRIGLA040799

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Miškinis tikutis

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Tringa glareola

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-05-08

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336755.69 6172417.71]

14/ 29

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

14. RAD-CIRAER063780 (Nendrinė lingė)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-CIRAER063780

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Nendrinė lingė

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Circus aeruginosus

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2014-05-30

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336771.00 6171997.00]

15/ 29

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

15. RAD-CIRAER063781 (Nendrinė lingė)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-CIRAER063781

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Nendrinė lingė

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Circus aeruginosus

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-07-04

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336771.00 6171997.00]

16/ 29

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

16. RAD-LIMLIM064160 (Paprastasis griciukas)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-LIMLIM064160

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Paprastasis griciukas

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Limosa limosa

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2014-08-19

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

17. RAD-LIMLIM064162 (Paprastasis griciukas)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-LIMLIM064162

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Paprastasis griciukas

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Limosa limosa

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-05-08

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

18. RAD-TRITOT064973 (Raudonkojis tulikas)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-TRITOT064973

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Raudonkojis tulikas

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Tringa totanus

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2014-05-21

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

19. RAD-TRITOT064974 (Raudonkojis tulikas)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-TRITOT064974

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Raudonkojis tulikas

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Tringa totanus

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2014-06-20

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

20. RAD-TRITOT064975 (Raudonkojis tulikas)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-TRITOT064975

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Raudonkojis tulikas

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Tringa totanus

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2014-08-21

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

21. RAD-TRITOT064976 (Raudonkojis tulikas)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-TRITOT064976

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Raudonkojis tulikas

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Tringa totanus

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-05-08

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

22. RAD-TRITOT064977 (Raudonkojis tulikas)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-TRITOT064977

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Raudonkojis tulikas

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Tringa totanus

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-07-01

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

23. RAD-STEHIR064980 (Upinė žuvėdra)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-STEHIR064980

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Upinė žuvėdra

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Sterna hirundo

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2014-05-30

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

24. RAD-STEHIR037144 (Upinė žuvėdra)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-STEHIR037144

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Upinė žuvėdra

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Sterna hirundo

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-05-08

[nėra duomenų]

suaugęs individas

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336755.69 6172417.71]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

25. RAD-STEHIR065020 (Upinė žuvėdra)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-STEHIR065020

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Upinė žuvėdra

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Sterna hirundo

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-05-14

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

26. RAD-STEHIR065024 (Upinė žuvėdra)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-STEHIR065024

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Upinė žuvėdra

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Sterna hirundo

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2015-06-24

[nėra duomenų]

[nėra duomenų]

stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [ 336956.00 6171600.00]
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430

Išrašo santrauka
Prašyta teritorija: Laisvai pažymėta teritorija
Prašytos rūšys: Visos rūšys
Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:

Išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas:
Radavietės kodas

Paskutinio
stebėjimo data

Eil. nr.

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

1.

Didžioji kuolinga

Numenius arquata

RAD-NUMARQ064175

2014-07-21

2.

Didžioji kuolinga

Numenius arquata

RAD-NUMARQ064176

2014-08-20

3.

Didžioji kuolinga

Numenius arquata

RAD-NUMARQ064178

2014-09-12

4.

Didžioji kuolinga

Numenius arquata

RAD-NUMARQ064184

2015-07-02

5.

Didžioji kuolinga

Numenius arquata

RAD-NUMARQ064189

2015-08-21

6.

Dirvoninis kalviukas

Anthus campestris

RAD-ANTCAM080626

2015-05-20

7.

Kukutis

Upupa epops

RAD-UPUEPO065453

2015-08-01

8.

Mažoji žuvėdra

Sterna albifrons

RAD-STEALB065025

2014-05-30

9.

Mažoji žuvėdra

Sterna albifrons

RAD-STEALB065028

2015-05-14

10.

Mažoji žuvėdra

Sterna albifrons

RAD-STEALB080627

2015-05-20

11.

Mažoji žuvėdra

Sterna albifrons

RAD-STEALB081026

2015-06-21
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Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15150430
Radavietės kodas

Paskutinio
stebėjimo data

Eil. nr.

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

12.

Mažoji žuvėdra

Sterna albifrons

RAD-STEALB092830

2016-06-19

13.

Miškinis tikutis

Tringa glareola

RAD-TRIGLA040799

2015-05-08

14.

Nendrinė lingė

Circus aeruginosus

RAD-CIRAER063780

2014-05-30

15.

Nendrinė lingė

Circus aeruginosus

RAD-CIRAER063781

2015-07-04

16.

Paprastasis griciukas

Limosa limosa

RAD-LIMLIM064160

2014-08-19

17.

Paprastasis griciukas

Limosa limosa

RAD-LIMLIM064162

2015-05-08

18.

Raudonkojis tulikas

Tringa totanus

RAD-TRITOT064973

2014-05-21

19.

Raudonkojis tulikas

Tringa totanus

RAD-TRITOT064974

2014-06-20

20.

Raudonkojis tulikas

Tringa totanus

RAD-TRITOT064975

2014-08-21

21.

Raudonkojis tulikas

Tringa totanus

RAD-TRITOT064976

2015-05-08

22.

Raudonkojis tulikas

Tringa totanus

RAD-TRITOT064977

2015-07-01

23.

Upinė žuvėdra

Sterna hirundo

RAD-STEHIR064980

2014-05-30

24.

Upinė žuvėdra

Sterna hirundo

RAD-STEHIR037144

2015-05-08

25.

Upinė žuvėdra

Sterna hirundo

RAD-STEHIR065020

2015-05-14

26.

Upinė žuvėdra

Sterna hirundo

RAD-STEHIR065024

2015-06-24
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5 PRIEDAS. SCHEMOS

5.1. KARJERO TERITORIJOS PLANAS SU GRETIMYBĖMIS
1 priedas

Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio dalies vietos planas su gretimybėmis

m
20

30

m
75 m

Šnaukštai
Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro telkinio
dalis
70 m

M 1:10000

Laisvos valstybinės žemės plotai (0,88 ha ir 0,11 ha)
Privačių žemės sklypų (kad. Nr. 5505/0005:267; kad. Nr. 5505/0005:264 ir kad. Nr. 5505/0005:76) ribos, plotas 5,14 ha
Bendras išteklių apskaičiavimo kontūras - 5,0 ha
PŪV plotas - 6,1 ha
Žaliavos transportavimo kelias

Atstumas iki artimiausios gyvenamosios sodybos gyvenamojo pastato - 20 m
Atstumai iki kitų artimų gyvenamųjų sodybų

M 1:100000

5.2. PRIEDAS. TERITORIJOS BENDROJO PLANO IŠTRAUKA

2 priedas

Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo plano ištrauka

Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro
telkinio dalis

5.3. PRIEDAS. SAUGOMŲ TERITORIJŲ KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Saugomų teritorijų kadastro žemėlapio ištrauka

2,1

Šernų akmuo ir
Šernų ąžuolas

km

3 priedas

Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro
telkinio dalis

6,1 km

m
7,5 k
4,4
km

Veiviržo ichtiologinis draustinis

5.4. PRIEDAS. KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

4 priedas

Kultūros vertybių registro žemėlapio ištrauka

Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro
telkinio dalis

1,6 k

1,4 k

m

m

1,4 k

Jurjonų kaimo senosios kapinės

m

Jurjonų kaimo evangelikų liuteronų
pirmosios ir antrosios senosios
kapinės

6 PRIEDAS. INFORMAVIMO DOKUMENTAI
2021 m. rugpjūčio 11 d., trečiadienis  Nr. 59 (9990)

TV PROGRAMA
TREČIADIENIS
LRT
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.02 „Labas rytas, Lietuva“.
6.30 Žinios. Orai.
6.37 „Labas rytas, Lietuva“.
7.00 Žinios. Orai. Sportas.
7.10 „Labas rytas, Lietuva“.
7.30 Žinios. Orai. Sportas.
7.40 „Labas rytas, Lietuva“.
8.00 Žinios. Orai.
8.07 „Labas rytas, Lietuva“.
8.30 Žinios. Orai. Sportas.
8.40 „Labas rytas, Lietuva“.
8.55 „Įstatymas ir tvarka“.
9.40 „5 S“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 „(Ne)emigrantai“.
13.00 „Įdomiosios atostogos“.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 „Laba diena, Lietuva“.
15.00 Žinios. Orai.
15.15 „Laba diena, Lietuva“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 „Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa“.
19.30 „Istorijos perimetrai“.
20.30 Panorama.
21.00 „Dienos tema“.
21.30 „Dviračio žinios“.
22.00 „Nuostabioji draugė“.
23.00 „Skyrybų vadovas
draugėms 5“.
23.45 „Įstatymas ir tvarka“.

LNK
6.30 „Balta–meilės spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
16.35 „Labas vakaras,
Lietuva“.
18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 Žinios.
22.30 „Rizikinga erzinti
diedukus“.

TV3
6.15 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
6.40 „Bailus voveriukas“.
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.35 „Tunelis“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 „TV Pagalba“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „TV Pagalba“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Tunelis“.
20.30 „Meilė be sienų“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Antrasis šansas“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Antrasis šansas“.
23.15 „Jėga ir Kenoloto“.
23.18 „Antrasis šansas“.

BTV
6.05 „CSI. Majamis“.
7.05 „Mano virtuvė geriausia“.
8.20 „Šuo“.
9.30 „Pėdsakas“.
10.25 „Herbas ar skaičius.
Merginos“.
11.25 „Mentalistas“.
12.20 „CSI. Majamis“.
13.20 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 „Info diena“.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Herbas ar skaičius.
Merginos“.
19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Nepaklūstantis įstatymui“.
22.55 „Snaiperis. Tobulas
šūvis“.

LIETUVOS RYTO
TV
6.30 „Mūsų gyvūnai“.
7.00 „Netikėtas teisingumas“.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
9.00 „Triguba apsauga“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 „TV parduotuvė“.
12.15 „Tiek žinių“.
12.30 „4 kampai“.
13.00 „Nauja diena“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.

16.30 „Baltijos kelias“.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 „Mūsų gyvūnai“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Baltijos kelias“.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.

B A LT I C U M T V
8.00 „Kasdieniai rūpesčiai“.
8.30 „Tiek žinių“.
8.45 „Maži sutapimai“.
9.50 „Apsimetėlis, sukčius ir
dama“.
11.35 „Išjudink miestą!“.
12.05 „B.Davidonytė ir
D.Pancerovas“.
13.05 „Istorija gyvai“.
13.35 „Kasdieniai rūpesčiai“.
14.05 „Tiek žinių“.
14.20 „Kai šaukia širdis“.
15.20 „Randas“.
16.20 „Dagas iš akmens
amžiaus“.
17.50 „Aguonų laukas“.
19.05 „Super slapta tarnyba“.
19.45 „Tiek žinių“.
20.00 „Kasdieniai rūpesčiai“.
20.30 „Tarp alyvmedžių“.
21.30 „Kasdieniai rūpesčiai“.
22.00 „Komisaras Maltese“.
23.10 „Tiek žinių“.
23.25 „Maži sutapimai“.

TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
9.25 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.20 „Naujakuriai“.
12.50 „Saša ir Tania“.
13.55 „Sandėlių karai“.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Gerasis daktaras“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 „Nuogi ir įbauginti“.
21.00 „Tobulas ginklas“.
22.50 „Skubi pagalba“.
23.40 „Naša Raša“.

LRT PLIUS
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.02 „Džiazo muzikos
vakaras“.
7.05 „Leksė ir Lotė – šauniosios detektyvės dvynukės“.
7.30 „Drakoniukas Kokosas“.
7.40 „44 katės“.
7.50 „Įdomiosios atostogos“.
8.40 „Kūrybingumo mokykla“.
9.10 „Labas rytas, Lietuva“.
11.40 „DW naujienos rusų
kalba“.
12.00 „Kultūrų kryžkelė.
Menora“.
12.30 „Kelias į namus“.
13.00 „Širdyje lietuvis“.
13.55 „Čia – kinas“.
14.25 „Veranda“.
14.55 „Traukinys į mirtį“.
15.50 „Drakoniukas Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Leksė ir Lotė – šauniosios detektyvės dvynukės“.
16.40 „Gustavo enciklopedija“.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Čikagos policija“.
18.55 „Mano mėgstamiausi“.
19.00 „Anykščių kraštas“.
19.30 „Pokyčių karta“.
20.30 Panorama.
21.00 „Dienos tema“.
21.30 „Sinatra. Viskas arba
nieko“.
23.40 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.

KETVIRTADIENIS
LRT
6.00 „Lietuvos Respublikos
himnas“.
6.02 „Labas rytas, Lietuva“.
8.55 „Įstatymas ir tvarka“.
9.40 „6 S“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 „Istorijos perimetrai“.
13.00 „Įdomiosios atostogos“.
14.00 „Žinios. Orai“.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 „Žinios. Sportas. Orai“.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 „Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa“.
19.30 „Gimę tą pačią dieną“.
20.30 „Panorama“.
21.00 „Dienos tema“.
21.20 „Sportas. Orai“.
21.30 „Dviračio žinios“.
22.00 „Nuostabioji draugė“.
23.00 „Skyrybų vadovas
draugėms 5“.
23.45 „Įstatymas ir tvarka“.

LNK
6.30 „Balta–meilės spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
16.35 „Labas vakaras,
Lietuva“.
18.30 „Žinios“.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 „Žinios“.
22.30 „VAKARO SEANSAS
Stebėtojai“.

TV3
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.35 „Tunelis“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 „TV3 žinios“.
16.30 „TV Pagalba“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „TV Pagalba“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Tunelis“.
20.30 „Meilė be sienų“.
21.00 „TV3 vakaro žinios“.
22.00 „Užsienietis“.
22.15 „Jėga ir Kenoloto“.
22.18 „Užsienietis“.

BTV
6.05 „CSI. Majamis“.
7.00 „Mano virtuvė geriausia“.
8.30 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Herbas ar skaičius.
Merginos“.
11.35 „Mentalistas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 „Info diena“.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Herbas ar skaičius.
Merginos“.
19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Deimantų vagys“.
22.55 „Nepaklūstantis įstatymui“.

LIETUVOS RYTO
TV
6.30 „Lietuvos gelmių
istorijos“.
7.00 „Netikėtas teisingumas“.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
9.00 „Triguba apsauga“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 „TV parduotuvė“.
12.15 „Tiek žinių“.
12.30 „4 kampai“.
13.00 „Nauja diena“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 „Reporteris“.
16.20 „Sportas“.
16.28 „Orai“.
16.30 „Baltijos kelias“.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 „Reporteris“.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 „Mūsų gyvūnai“.
20.00 „Reporteris“.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 „Reporteris“.
23.00 „Baltijos kelias“.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.

B A LT I C U M T V
8.00 „Kasdieniai rūpesčiai“.
8.30 „Tiek žinių“.
8.45 „Tarp alyvmedžių“.
9.45 „Penktoji valdžia“.
12.00 „Aguonų laukas“.
13.15 „Maži sutapimai“.
14.20 „Išjudink miestą!“.
14.50 „Kasdieniai rūpesčiai“.
15.20 „Tiek žinių“.
15.35 „Super slapta tarnyba“.
16.15 „Vilkai ir avys“.
17.45 „B.Davidonytė ir
D.Pancerovas“.
18.45 „Randas“.
19.45 „Tiek žinių“.
20.00 „Kasdieniai rūpesčiai“.
20.30 „Kai šaukia širdis“.
21.30 „Kasdieniai rūpesčiai“.
22.00 „Įkaitai“.
23.00 „Tiek žinių“.
23.15 „Komisaras Maltese“.

TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
9.25 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.

Rugpjūčio 11-13 d.
12.25 „Naujakuriai“.
12.55 „Saša ir Tania“.
13.55 „Sandėlių karai“.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Gerasis daktaras“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 „Nuogi ir įbauginti“.
21.00 „Nepriklausomybės
diena“.
23.50 „Naša Raša“.

LRT PLIUS
6.00 „Lietuvos Respublikos
himnas“.
6.02 „Džiazo muzikos
vakaras“.
7.00 „Leksė ir Lotė – šauniosios detektyvės dvynukės“.
7.25 „Drakoniukas Kokosas“.
7.35 „44 katės“.
7.50 „Įdomiosios atostogos“.
8.40 „Gamina vaikai“.
9.10 „Labas rytas, Lietuva“.
11.40 „DW naujienos rusų
kalba“.
12.00 „Kultūrų kryžkelė.
Trembita“.
12.30 „Kūrybingumo mokykla“.
13.00 „Kultūringai su Nomeda“.
14.00 „Mūsų miesteliai“.
14.55 „Pokyčių karta“.
15.50 „Drakoniukas Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Leksė ir Lotė – šauniosios detektyvės dvynukės“.
16.40 „Gustavo enciklopedija“.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Čikagos policija“.
18.55 „Mano mėgstamiausi“.
19.00 „Veranda“.
19.30 „Mėnulis – mūsų vartai
į Visatą“.
20.30 „Panorama“.
21.30 „Tarp mūsų“.
23.10 „Veranda“.
23.40 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“

PENKTADIENIS
LRT
6.00 „Lietuvos Respublikos
himnas“.
6.02 „Labas rytas, Lietuva“.
8.55 „Įstatymas ir tvarka“.
9.40 „7 S“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 „Stilius“.
13.00 „Įdomiosios atostogos“.
14.00 „Žinios. Orai“.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 „Žinios. Sportas. Orai“.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 „Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių Europa“.
19.30 „Beatos virtuvė“.
20.30 „Panorama“.
20.52 „Sportas. Orai“.
21.00 „Auksinis protas.
Vasara“.
22.15 „Greiti ir įsiutę 4“.

LNK
6.30 „Balta–meilės spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
16.35 „Labas vakaras,
Lietuva“.
18.30 „Žinios“.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 „SAVAITĖS HITAS
Ekvalaizeris“.

TV3
6.15 „Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia“.
6.40 „Bailus voveriukas“.
7.05 „Madagaskaro pingvinai“.
7.35 „Tunelis“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 „TV3 žinios“.
16.30 „TV Pagalba“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „TV Pagalba“.
19.30 „Ratai 2“.
21.50 „Keršytojai“.
22.15 „Jėga ir Kenoloto“.
22.18 „Keršytojai“.

BTV
6.10 „CSI. Majamis“.
7.05 „Mano virtuvė geriausia“.
8.20 „Šuo“.
9.30 „Pėdsakas“.
10.25 „Herbas ar skaičius.
Merginos“.
11.25 „Mentalistas“.
12.20 „CSI. Majamis“.
13.20 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
14.50 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 „Info diena“.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Herbas ar skaičius.
Merginos“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Stalingradas“.

LIETUVOS RYTO
TV
6.30 „Lietuvos gelmių
istorijos“.
7.00 „Netikėtas teisingumas“.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
9.00 „Triguba apsauga“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 „TV parduotuvė“.
12.15 „Tiek žinių“.
12.30 „Pagaliau savaitgalis“.
13.00 „Nauja diena“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 „Reporteris“.
16.30 „Vyrų šešėlyje“.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 „Reporteris“.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 „Nauja diena“.
20.00 „Reporteris“.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 „Reporteris“.
23.00 „Bušido ringas“.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.

B A LT I C U M T V
8.00 „Kasdieniai rūpesčiai“.
8.30 „Tiek žinių“.
8.45 „Kai šaukia širdis“.
9.45 „Pokalbiai prie Vilnelės“.
11.35 „Randas“.
12.35 „Šuns tikslas“.
14.20 „B.Davidonytė ir
D.Pancerovas“.
15.20 „Kasdieniai rūpesčiai“.
15.50 „Tiek žinių“.
16.05 „Maži sutapimai“.
17.10 „Vėžliuko Semio
nuotykiai“.
18.45 „Tarp alyvmedžių“.
19.45 „Tiek žinių“.
20.00 „Kasdieniai rūpesčiai“.
20.30 „Super slapta tarnyba“.
21.10 „Ūsuotasis ponas
Mortdecai“.
23.05 „Kasdieniai rūpesčiai“.
23.35 „Tiek žinių“.
23.50 „Dėkojame už Jūsų
tarnybą“.

TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
9.25 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.20 „Naujakuriai“.
12.50 „Saša ir Tania“.
13.55 „Sandėlių karai“.
15.00 „Kobra 11“.
17.25 „Univeras“.
18.00 „Optibet A lygos rungtynės „Panevėžys“ – Gargždų
„Banga“.
20.00 „Farai“.
21.00 „Žinios“.
22.00 „Pagrobimas“.
23.55 „Nepriklausomybės
diena“.

LRT PLIUS
6.00 „Lietuvos Respublikos
himnas“.
6.02 „Džiazo muzikos
vakaras“.
7.00 „Leksė ir Lotė – šauniosios detektyvės dvynukės“.
7.25 „Drakoniukas Kokosas“.
7.35 „44 katės“.
7.50 „Archyvų forumas“.
8.40 „Gyvenk kaip galima
švariau“.
9.10 „Labas rytas, Lietuva“.
11.40 „DW naujienos rusų
kalba“.
12.00 „Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė“.
12.30 „Stop juosta“.
13.00 „Traukinys į mirtį“.
13.55 „Išsaugota istorija“.
14.25 „Pasivaikščiojimai“.
14.55 „Mėnulis – mūsų vartai
į Visatą“.
15.50 „Drakoniukas Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Leksė ir Lotė – šauniosios detektyvės dvynukės“.
16.40 „Gustavo enciklopedija“.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Čikagos policija“.
18.55 „Mano mėgstamiausi“.
19.00 „Stop juosta“.
19.30 „Kultūros diena. Savaitės apžvalga“.
20.30 „Panorama“.
20.52 „Sportas. Orai“.
21.00 „Orkestro repeticija“.
22.15 „Sostinės dienos 2020“.
23.30 „Išsaugota istorija“.

7

Pranešimas apie UAB „Dantora“
planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos
rajono Šnaukštų –
2 smėlio ir žvyro telkinio dalies
išteklių naudojimo, poveikio aplinkai
vertinimo pradžią
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Dantora“, Laisvės pr. 60,
05120 Vilnius, į. k. 305273835, tel. 8 640
40518, el. p. info@dantora.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, 92100 Klaipėda, tel. 8 698 08831,
el. p. projektai@pajuriopalanai.puslapiai.lt.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Klaipėdos rajono Šnaukštų – 2 smėlio
ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimas.
4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis:
veiklos rūšis – naudingųjų išteklių – smėlio
ir žvyro gavyba; mastas – išteklių gavybą
numatoma vykdyti 5 ha ploto teritorijoje,
išgaunant iki 180 tūkst.m3 išteklių, per metus
išgaunant iki 100 tūkst.m3 išteklių; planuojamos naudoti technologijos - naudingojo
sluoksnio gavybą numatoma vykdyti dviem
pakopomis, atskirai kraunant sausą ir apvandenintą naudingąjį sluoksnį; išteklių gavyba
sausojoje karjero dalyje gali būti vykdoma
krautuvu į automobilinį transportą, apvandenintoje dalyje – ekskavatoriumi, kraunant
išteklius į nusausėjimo kaupus; karjero
teritorijoje numatomas išteklių perdirbimas
– sijojimas mobiliuoju sijotuvu.
5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: Aplinkos apsaugos agentūros atrankos
išvada 2021-07-05 raštu Nr.(30.2)-A4E-8056,
kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas.
6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas: ūkinė veikla
bus vykdoma šiltuoju metų laikotarpiu, viena
pamaina, penkias dienas per savaitę; dulkėjimui sumažinti apie gavybos plotą numatoma
įrengti 6 m aukščio pylimus, laistyti vandeniu
išteklių transportavimo kelių dangas.
7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos
(alternatyvių vietų) ypatumai: išteklių
gavyba bus vykdoma detaliai išžvalgytų
išteklių teritorijoje, todėl veiklos vykdymo
vietos alternatyvos nėra; gyvenamoji teritorija yra už 20 m nuo išteklių teritorijos ribos,
visuomeninės paskirties teritorijų greta nėra.
8. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus:
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.
- Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Klaipėdos departamentas.
- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
prie Aplinkos ministerijos.
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
- Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius
Atsakingoji institucija, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra.
9. Galimas Agentūros sprendimas dėl
planuojamos ūkinės veiklos:
9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą,
kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir
civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši
planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad
veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės
saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose
įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir
veikla negali būti vykdoma.
10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: suinteresuotoji visuomenė turi
teisę pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės
veiklos organizatoriui arba poveikio aplinkai
vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos
dienos, kai gautą pranešimą apie poveikio
aplinkai vertinimo pradžią paskelbia atsakingoji institucija; poveikio aplinkai vertinimo
dokumentų rengėjas kartu su planuojamos
ūkinės veiklos organizatoriumi gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitoje.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė ENDRIUS
ROLANDAS,AUŠRA
Data: 2021-08-06 15:29:41

UAB „Pajurio planai“
UAB „Pajūrio planai“
Juridinių asmenų registro kodas 302299127, PVM mokėtojo kodas: LT100005538211, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,
tel. +370 698 08831, interneto svetainė: www.pajurioplanai.puslapiai.lt, el. paštas: projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.
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DĖL INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO PRADŽIĄ
UAB „Dantora“ planuoja Klaipėdos rajono Šnaukštų – 2 smėlio ir žvyro telkinio dalies
išteklių naudojimą.
Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadą 2021-07-05 raštu Nr.(30.2)A4E-8056, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas, pradedama poveikio aplinkai vertinimo
procedūra.
Vadovaujantis poveikio aplinkai vertinimo įstatymu informuojame apie planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.
Pridedama informacija turi būti paskelbta savivaldybės interneto tinklapyje.

Endrius Rolandas Aušra

Direktorius

Kodas 302299127
Liepų g. 66
LT-92100 Klaipėda

Tel. +370 698 08831
El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė ENDRIUS
ROLANDAS,AUŠRA
Data: 2021-08-06 14:09:42

UAB „Pajurio planai“
UAB „Pajūrio planai“
Juridinių asmenų registro kodas 302299127, PVM mokėtojo kodas: LT100005538211, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,
tel. +370 698 08831, interneto svetainė: www.pajurioplanai.puslapiai.lt, el. paštas: projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt

Dovilų seniūnija
El. paštas: nijole.ilginiene@klaipedos-r.lt
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DĖL INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO PRADŽIĄ
UAB „Dantora“ planuoja Klaipėdos rajono Šnaukštų – 2 smėlio ir žvyro telkinio dalies
išteklių naudojimą.
Vadovaujantis poveikio aplinkai vertinimo įstatymu informuojame apie planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.
Siunčiame skelbimą, kurį privaloma paskelbti seniūnijos skelbimų lentoje.
Apie rašto gavimą ir informacijos paskelbimą maloniai prašome mus informuoti.
Dėkojame.
PRIDEDAMA: Skelbimas visuomenei.

Endrius Rolandas Aušra

Direktorius

Kodas 302299127
Liepų g. 66
LT-92100 Klaipėda

Tel. +370 698 08831
El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com

PRANEŠIMAS APIE
UAB „Dantora“ planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos rajono Šnaukštų – 2 smėlio ir žvyro telkinio dalies
išteklių naudojimo,
(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Dantora“, Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius, į. k.:
305273835, tel. +370 640 40518, el. paštas: info@dantora.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, 92100
Klaipėda, tel. +370 698 08831, el. paštas: projektai@pajuriopalanai.puslapiai.lt.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Klaipėdos rajono Šnaukštų – 2 smėlio ir žvyro telkinio
dalies išteklių naudojimas.
4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis – naudingųjų išteklių – smėlio ir žvyro gavyba;
mastas – išteklių gavybą numatoma vykdyti 5 ha ploto teritorijoje, išgaunant iki 180 tūkst.m3 išteklių, per metus
išgaunant iki 100 tūkst.m3 išteklių; planuojamos naudoti technologijos - naudingojo sluoksnio gavybą numatoma
vykdyti dviem pakopomis, atskirai kraunant sausą ir apvandenintą naudingąjį sluoksnį; išteklių gavyba sausojoje
karjero dalyje gali būti vykdoma krautuvu į automobilinį transportą, apvandenintoje dalyje – ekskavatoriumi,
kraunant išteklius į nusausėjimo kaupus; karjero teritorijoje numatomas išteklių perdirbimas – sijojimas
mobiliuoju sijotuvu.
5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: Aplinkos
apsaugos agentūros atrankos išvadą 2021-07-05 raštu Nr.(30.2)-A4E-8056, kad poveikio aplinkai vertinimas
privalomas.
6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas: ūkinė veikla bus vykdoma šiltuoju metų
laikotarpiu, viena pamaina, penkias dienas per savaitę; dulkėjimui sumažinti apie gavybos plotą numatoma
įrengti 6 m aukščio pylimus, laistyti vandeniu išteklių transportavimo kelių dangas.
7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: išteklių gavyba bus vykdoma
detaliai išžvalgytų išteklių teritorijoje, todėl veiklos vykdymo vietos alternatyvos nėra; gyvenamoji teritorija yra
už 20 m nuo išteklių teritorijos ribos, visuomeninės paskirties teritorijų greta nėra.
8. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus:
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.
- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos
departamentas.
- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius
Atsakingoji institucija, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos
apsaugos agentūra.
9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:
9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos,
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši
planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos,
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų,
įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.
10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai
institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią
paskelbia atsakingoji institucija; poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės
veiklos organizatoriumi gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.
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DĖL INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO PRADŽIĄ
UAB „Dantora“ planuoja Klaipėdos rajono Šnaukštų – 2 smėlio ir žvyro telkinio dalies
išteklių naudojimą.
Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadą 2021-07-05 raštu Nr.(30.2)A4E-8056, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas, pradedama poveikio aplinkai vertinimo
procedūra.
Vadovaujantis poveikio aplinkai vertinimo įstatymu informuojame apie planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

PRIDEDAMA: Informacija visuomenei.

Endrius Rolandas Aušra

Direktorius

Kodas 302299127
Liepų g. 66
LT-92100 Klaipėda

Tel. +370 698 08831
El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com

PRANEŠIMAS APIE
UAB „Dantora“ planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos rajono Šnaukštų – 2 smėlio ir žvyro telkinio dalies
išteklių naudojimo,
(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Dantora“, Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius, į. k.:
305273835, tel. +370 640 40518, el. paštas: info@dantora.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, 92100
Klaipėda, tel. +370 698 08831, el. paštas: projektai@pajuriopalanai.puslapiai.lt.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Klaipėdos rajono Šnaukštų – 2 smėlio ir žvyro telkinio
dalies išteklių naudojimas.
4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis – naudingųjų išteklių – smėlio ir žvyro gavyba;
mastas – išteklių gavybą numatoma vykdyti 5 ha ploto teritorijoje, išgaunant iki 180 tūkst.m3 išteklių, per metus
išgaunant iki 100 tūkst.m3 išteklių; planuojamos naudoti technologijos - naudingojo sluoksnio gavybą numatoma
vykdyti dviem pakopomis, atskirai kraunant sausą ir apvandenintą naudingąjį sluoksnį; išteklių gavyba sausojoje
karjero dalyje gali būti vykdoma krautuvu į automobilinį transportą, apvandenintoje dalyje – ekskavatoriumi,
kraunant išteklius į nusausėjimo kaupus; karjero teritorijoje numatomas išteklių perdirbimas – sijojimas
mobiliuoju sijotuvu.
5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: Aplinkos
apsaugos agentūros atrankos išvadą 2021-07-05 raštu Nr.(30.2)-A4E-8056, kad poveikio aplinkai vertinimas
privalomas.
6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas: ūkinė veikla bus vykdoma šiltuoju metų
laikotarpiu, viena pamaina, penkias dienas per savaitę; dulkėjimui sumažinti apie gavybos plotą numatoma
įrengti 6 m aukščio pylimus, laistyti vandeniu išteklių transportavimo kelių dangas.
7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: išteklių gavyba bus vykdoma
detaliai išžvalgytų išteklių teritorijoje, todėl veiklos vykdymo vietos alternatyvos nėra; gyvenamoji teritorija yra
už 20 m nuo išteklių teritorijos ribos, visuomeninės paskirties teritorijų greta nėra.
8. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus:
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.
- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos
departamentas.
- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius
Atsakingoji institucija, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos
apsaugos agentūra.
9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:
9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos,
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši
planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos,
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų,
įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.
10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai
institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią
paskelbia atsakingoji institucija; poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės
veiklos organizatoriumi gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.
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10 PRIEDAS. METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ ĮSIGIJIMO DOKUMENTAI

Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

PAŽYMA DĖL APLINKOS ORO TRAŠOS IR KVAPŲ SKLAIDOS SKAIČIAVIMUOSE
NAUDOJAMOS HIDROMETERIOLOGINĖS INFORMACIJOS
2020-02-14, Klaipėda
Pažymime, kad VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“, 2014–2018 metų meteorologinius
duomenis, reikalingus atliekant vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui
vertinimą, yra įsigijęs iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pagal
2019 m. spalio 11 d. hidrometeorologinės informacijos teikimo sutartį Nr. P6-41(2019), sudarytą
tarp Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir UAB „Ekospalauga“,
atstovaujančios partnerių grupę, veikiančią pagal jungtinės veiklos sutartį (Nr. 1, 2019-08-08),
kurių vienas iš partnerių yra VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas.
Pridedama:
1. Pažyma apie hidromeorologines sąlygas, 2019-10-21 Nr. (5.58-10)-B8-2716 – 2 lapai

Direktorė

Rosita Milerienė

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas
V. Berbomo 10-201, LT-92221, Klaipėda, Lietuva, tel. (8~46) 39 08 18, info@corpi.lt, http://corpi.lt/
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303211151
PVM mokėtojo kodas LT100008277714, A/s LT477300010137882091, AB Swedbank.
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