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TEKSTE NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI: 

PŪV - Planuojama ūkinė veikla; 
PAV - Poveikio aplinkai vertinimas; 
AAA - Aplinkos apsaugos agentūra; 
LR - Lietuvos Respublika; 
ES - Europos Sąjunga; 
GPGB - Geriausiai prieinami gamybos būdai; 
BAST - Buveinių apsaugai svarbi teritorija; 
PAST - Paukščių apsaugai svarbi teritorija; 
SRIS - Saugomų rūšių informacinė sistema; 
BS - Baltijos aukščių sistema; 
LGT - Lietuvos geologijos tarnyba. 
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ĮVADAS 

UAB „Kelveda“ planuojama ūkinė veikla (toliau - PŪV) - eksploatuojamo Prūdupio 

smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimas, išplečiant nauju 5,1 ha plotu. PŪV bus vykdoma 

Nausodžio k. vakarinėje pusėje, Žalgirio sen., Kretingos r. sav., žemės sklypų (kad. Nr. 

5601/0005:46, 5601/0005:69, 5601/0005:330) teritorijoje. 

Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), pareiškiama ūkinė veikla priskiriama: 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Pavadinimas 
B    KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS 

 08 08.1 08.12 
Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir 
kaolino kasyba 

Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimas planuojamas 5,1 ha ploto detalios 

geologinės žvalgybos sklypo dalyje, kurioje ištekliai jau išžvalgyti, priskirti detaliai 

išžvalgytiems bei aprobuoti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 

2016-08-26 įsakymu Nr. 1-172. Išplėtimas bus vykdomas greta UAB „Karelia real estate“ 

pabaigto eksploatuoti to paties Prūdupio telkinio 2,87 ha ploto dalies bei greta PŪV 

organizatoriaus UAB „Kelveda“ eksploatuojamo to paties Prūdupio telkinio 3,36 ha ploto dalies 

(žiūr. 1 pav.). Norint rajono statyboms ir kelių tiesimo bei remonto darbams užtikrinti žaliavos 

šaltinį ilgesniam laikui, PŪV organizatorius siekia gauti naują Lietuvos geologijos tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos leidimą smėlio ir žvyro išteklių naudojimui telkinio naujame plote. 

Įsisavinus telkinio naują plotą, būtų racionaliau išeksploatuotas detaliai išžvalgytas Prūdupio 

smėlio ir žvyro telkinys. Pažymėtina, kad 5,1 ha ploto išplėtimas bus vykdomas naudojant tą 

pačią mobilią, pažangią karjero kasybos techniką, kuri persikels iš gretimo to paties telkinio 

ploto, todėl naudojamos technikos kiekis nepasikeis, vienu metu abiejose telkinio dalyse darbai 

nebus vykdomi. Vykdant Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išplėtimą, kasyba ir toliau bus 

koncentruojama vienoje vietoje, kur gretimybėse yra to paties telkinio naudingųjų iškasenų 

klodai. 
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1 pav. Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio vietovės apžvalginis planas
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Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Kelveda“ PŪV teritorijos gretimybėse yra saugomų 

teritorijų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymo Nr. D1-

255 „Dėl planų ir programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar 

potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(Žin., 2006, Nr. 61-2214) 30 punktu, 2018 m. buvo kreiptasi išvados dėl poveikio „Natura 2000“ 

teritorijoms reikšmingumo į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą. 2 priede pateikiamas 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 2018-03-14 raštas Nr. (4)-V3-352(7.21), kuriame 

nurodoma, kad PŪV įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ 

teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti PŪV poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV). 

Sekančiame etape Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - AAA), išnagrinėjusi 2019 m. 

pateiktus PŪV informacijos atrankai dėl PAV atrankos dokumentus, 2019-08-08 raštu Nr. 

(30.2)-A4-5115 priėmė išvadą (žiūr. 3 priedą), kad UAB „Kelveda“ PŪV PAV privalomas. 

Išsamus PAV atliekamas siekiant kompleksiškai įvertinti planuojamos ir šiuo metu vykdomos 

veiklos suminį poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai bei esant būtinumui numatyti neigiamą 

poveikį mažinančias priemones. 

2020 m. buvo parengta PŪV PAV programa, kuri teisės aktų nustatyta tvarka buvo 

paviešinta ir suderinta su PAV subjektais bei 2021-01-06 patvirtinta AAA raštu Nr. (30.2)-A4E-

1381 (AAA tvirtinimo raštas pateiktas 4 priede). 

Vadovaujantis patvirtinta PŪV PAV programa, parengta PŪV PAV ataskaita. 

PŪV poveikio aplinkai vertinimo tikslai: 

 nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį PŪV poveikį aplinkai;  

 pateikti su ūkine veikla susijusią informaciją visiems PAV proceso dalyviams; 

 optimizuoti planavimo procesą, siekiant išvengti aplinkos apsaugos požiūriu nepalankių 

techninių ir eksploatacijos sprendimų; 

 identifikuoti ir siūlyti priemones sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį 

visuomenės sveikatai ir kitiems aplinkos komponentams ar šio poveikio išvengti; 

 nustatyti, ar PŪV, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje; 

 numatyti galimo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo, atkūrimo ar kompensavimo 

priemones bei jų įgyvendinimą. 

Atliekamos šios poveikio aplinkai vertinimo procedūros: 

 PAV ataskaitos rengimas pagal patvirtintą PAV programą;  

                                                 
1 Šaltinis: https://drive.google.com/file/d/1sw79zu0MJOyAfhN4mTm1yJHjtS7ooVBX/view  
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 PAV ataskaitos viešinimas ir pristatymas visuomenei, esant visuomenės pasiūlymų ir 

pastabų - jų gavimas ir įvertinimas, esant poreikiui, PAV ataskaitos pildymas; 

 PAV ataskaitos derinimas su PAV subjektais, esant PAV subjektų pasiūlymų ir pastabų - jų 

gavimas ir įvertinimas, esant poreikiui, PAV ataskaitos pildymas; 

 PAV ataskaitos derinimas su atsakinga institucija (AAA), esant AAA pasiūlymų ir pastabų 

- jų gavimas ir įvertinimas, esant poreikiui, PAV ataskaitos pildymas. Sprendimo dėl PŪV 

galimybių priėmimas. 

PŪV PAV ataskaita parengta ir procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos PŪV PAV įstatymu2, vadovaujantis PŪV PAV tvarkos aprašo3 reikalavimais bei šio 

dokumento 1 priedo rekomendacijomis dėl dokumento struktūros ir apimties, vadovaujantis su 

poveikio aplinkai vertinimu susijusiais kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais. 

Visuomenės informavimas apie parengtą PAV ataskaitą vykdomas vadovaujantis tvarkos aprašo 

5 skyriaus „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo poveikio aplinkai vertinimo procese tvarka“ 

nuostatomis. 

PŪV PAV dokumentų vertinimą atlieka šie PAV subjektai: 

 Kretingos rajono savivaldybės administracija; 

 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Klaipėdos departamentas; 

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; 

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis 

skyrius; 

 Aplinkos apsaugos agentūros pakviesta Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos. 

PŪV PAV dokumentus tvirtins ir sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje 

priims atsakinga institucija: 

 Aplinkos apsaugos agentūra (AAA). 

                                                 
2 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr.82-1965, aktuali redakcija). 
3 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-13 sprendimu Nr. T2-178, Prūdupio telkinys 

pažymėtas Kretingos rajono bendrajame plane kaip naudingųjų iškasenų zona ir PŪV teritorija 

patenka į kitos paskirties teritoriją, kurios naudojimo tipas naudingųjų iškasenų teritorija, todėl 

karjero išplėtimas šioje teritorijoje neprieštarauja Kretingos rajono bendrojo plano sprendiniams. 

Atlikus PŪV PAV procedūras ir AAA priėmus teigiamą sprendimą dėl PŪV galimybių, PŪV 

teritorijos įsisavinimui bus rengiamas žemės gelmių išteklių naudojimo planas (specialusis 

teritorijų planavimo dokumentas), kuriuo bus pakeičiama ir žemės naudojimo paskirtis 

(eksploatacijos laikotarpiui), nustatant naudojimo paskirtį - kita, naudojimo būdą - naudingųjų 

iškasenų teritorijos, kuriame bus suprojektuota išteklių kasyba bei numatyti detalūs rekultivacijos 

sprendiniai ir rekultivacijos priemonės, kuriame bus apibrėžti kiti telkinio naujo ploto 

įsisavinimo sprendiniai bei numatoma pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis po karjero 

eksploatacijos ir rekultivacijos. Žemės gelmių išteklių naudojimo planas bus rengiamas pagal 

atsakingų institucijų išduotas teritorijų planavimo sąlygas, parengtą planą tvirtins ir leidimą 

naudoti telkinio naujo ploto išteklius išduos Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos 

ministerijos. 
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I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

1.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

PŪV vieta yra Klaipėdos apskrityje, Kretingos rajono savivaldybėje, Žalgirio seniūnijoje, 

Nausodžio kaime, 5,1 ha ploto detalios žvalgybos teritorijoje, kuri yra žemės sklypų (kad. Nr. 

5601/0005:46, 5601/0005:69, 5601/0005:330) ribose. PŪV vieta yra 4,6 km atstumu į 

pietvakarius nuo Kartenos miesto centro, 10 km atstumu į rytus nuo Kretingos miesto centro, 

Nausodžio kaimo vakarinėje pusėje atokiau nuo gyvenamosios ir viešosios paskirties objektų. 

Vietovės geografinė ir administracinė padėtis su pažymėta PŪV teritorija nurodyta 2 paveiksle. 

Prūdupio smėlio ir žvyro telkinys pradėtas eksploatuoti dar tarybiniais laikais. 

Planuojamo karjero išplėtimo teritorijoje tuo metu kolūkis sėjo grūdines, šakniavaisines kultūras, 

skirtas gyvulių pašarui. Kadangi žemė PŪV teritorijoje buvo intensyviai dirbama, joje nėra 

medžių, krūmų ar kitų želdinių, išskyrus netoliese tekančios Minijos upės pakrantes, apaugusias 

karklais, žilvičiais ir kitais želdiniais, kur jokia veikla nebus vykdoma. PŪV teritorijos žemės 

paviršius - kaimo vietovėje daugelį metų dirbta žemė ir pievos. PŪV metu 5,1 ha ploto 

teritorijoje (detalios geologinės žvalgybos sklypo dalyje) numatomas Prūdupio smėlio ir žvyro 

telkinio išplėtimas. Numatoma eksploatuoti 5,1 ha ploto teritorija patenka į žemės sklypus kad. 

Nr. 5601/0005:46, 5601/0005:69, 5601/0005:330 Baublių k.v., bei nedidelė dalis į valstybinę 

žemę, kurioje yra vietinės reikšmės keliukas (telkinio eksploatacijos metu keliukas nebus 

judinamas ir kasinėjamas, jis išliks). Gretimybėse PŪV teritoriją supa naudingųjų iškasenų 

teritorijos bei žemės ūkio paskirties sklypai: iš vakarinės pusės ribojasi su žemės ūkio paskirties 

teritorijomis, už kurių 50 m ir didesniu atstumu nuo PŪV teritorijos teka Minijos upė, iš pietinės 

pusės ribojasi su naudingųjų iškasenų teritorija, iš rytinės pusės ribojasi su žemės ūkio paskirties 

teritorija bei su naudingųjų iškasenų teritorijomis, kurių dalyje vykdomi kasybos darbai, o 

likusioje dalyje išteklių kasybos darbai jau užbaigti (ištekliai iškasti) ir yra susiformavęs vandens 

telkinys (karjeras), iš šiaurinės pusės ribojasi su žemės ūkio paskirties teritorija. Gretimybėje 

esančių žemės sklypų ribos pažymėtos ir informacija apie juos pateikiama kadastro žemėlapio 

ištraukoje (žiūr. 3 pav.). Vykdant Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išplėtimą, kasyba ir toliau 

bus koncentruojama vienoje vietoje, kur gretimybėse yra to paties telkinio naudingųjų iškasenų 

klodai, įsisavinus telkinio naują plotą bus racionaliau išeksploatuotas detaliai išžvalgytas 

Prūdupio smėlio ir žvyro telkinys. 

Žemės sklypai kad. Nr. 5601/0005:46, 5601/0005:69, 5601/0005:330, kuriuose 

numatoma PŪV, nuosavybės teise priklauso PŪV organizatoriui UAB „Kelveda“. Žemės sklypų 

(kad. Nr. 5601/0005:46, 5601/0005:69) pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio, naudojimo 

būdas - kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, žemės sklypo (kad. Nr. 5601/0005:330) 
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pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - naudingųjų iškasenų teritorijos. VĮ 

„Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai ir žemės sklypų 

planai pateikiami 5 priede. Į numatomą išplėsti telkinio naują plotą patenkantys žemės sklypai 

turi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytus apribojimus:  

 žemės sklypui kad. Nr. 5601/0005:46, kurio plotas - 6,1333 ha, taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI 

skyrius, aštuntasis skirsnis) (plotas 2,0362 ha); Paviršinių vandens telkinių apsaugos 

zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis (plotas 6,1333 ha); Ichtiologiniai draustiniai (V 

skyrius, penkioliktasis skirsnis) (plotas 2,0362 ha); Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai 

(V skyrius, aštuntasis skirsnis) (plotas 2,0362 ha); Natūralios pievos bei ganyklos (VI 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas 1,4947 ha); Kelių apsaugos zonos (III skyrius, 

antrasis skirsnis) (plotas 0,2305 ha); 

 žemės sklypui kad. Nr. 5601/0005:69, kurio plotas - 2,4192 ha, taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI 

skyrius, aštuntasis skirsnis) (plotas 0,4715 ha); Paviršinių vandens telkinių apsaugos 

zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis (plotas 0,4715 ha); Paviršiniai vandens telkiniai 

(VI skyrius, šeštasis skirsnis) (plotas 0,3385 ha); Miško žemė (VI skyrius, trečiasis 

skirsnis) (plotas 0,9578 ha); Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 

0,0593 ha); 

 žemės sklypui kad. Nr. 5601/0005:330, kurio plotas - 3,7434 ha, taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI 

skyrius, aštuntasis skirsnis) (plotas 0,0429 ha); Paviršinių vandens telkinių apsaugos 

zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis (plotas 3,5255 ha); Natūralios pievos bei ganyklos 

(VI skyrius, ketvirtasis skirsnis (plotas 0,2378 ha); Miško žemė (VI skyrius, trečiasis 

skirsnis) (plotas 0,0507 ha); Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis 

skirsnis) (plotas 3,2108 ha); Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos 

zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) (plotas 0,3214 ha); Kelių apsaugos zonos (III 

skyrius, antrasis skirsnis) (plotas 0,1190 ha). 

Vykdant smėlio ir žvyro išteklių gavybą telkinio naujame plote, nebus pažeisti jokie 

įstatyme4 nustatyti apribojimai. PŪV teritorija nepatenka į paviršinio vandens telkinių pakrantės 

apsaugos juostas, draustinių teritorijas, natūralių pievų bei ganyklų zonas (žiūr. 5 priedą), 

nepatenka į miško žemę, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas, paminėtose teritorijose 

                                                 
4 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (TAR, 2019, Nr. 9862, aktuali redakcija). 
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jokia išteklių gavyba ar kiti kasybos darbai nebus vykdomi, o vadovaujantis įstatymu, paviršinių 

vandens telkinių apsaugos zonoje PŪV nedraudžiama. Telkinio eksploatacijos metu vietinės 

reikšmės keliukas nebus judinamas ir kasinėjamas, jis išliks. Aplink karjerus nėra išskiriamos 

sanitarinės apsaugos zonos, todėl aplinkinėms teritorijoms ir gretimiems žemės sklypams dėl 

PŪV nebus nustatyta jokių papildomų apribojimų. 

PŪV teritorijoje ar jos gretimybėse nėra visuomeninės, rekreacinės, kurortinės ar 

pramoninės paskirties urbanizuotų teritorijų, visuomeninės paskirties pastatų ar statinių. 

Gretimybėje ar artimoje aplinkoje gyvenamųjų namų taip pat nėra, PŪV teritorija yra atokiau 

nuo gyvenamosios aplinkos, Minijos slėnyje, atstume tarp PŪV teritorijos ir artimiausios 

gyvenamosios aplinkos yra gana aukšti slėnio šlaitai, apaugę tankia augmenija bei brandžiu 

mišku. Artimiausia gyvenamoji aplinka (esama sodybvietė) nuo planuojamo eksploatuoti karjero 

šiaurės vakarinio pakraščio yra 310 metrų atstumu šiaurės vakarų kryptimi, sekanti artimiausia 

gyvenamoji aplinka (esama sodybvietė) nuo planuojamo eksploatuoti karjero rytinio pakraščio 

yra 430 metrų atstumu pietryčių kryptimi (žiūr. 3 pav.). Kitos gyvenamosios teritorijos 

nutolusios nuo karjero didesniu atstumu. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai, tai apie 

4,5 km atstumu į šiaurės rytus Kartenos mieste esantys švietimo, ugdymo objektai, artimiausios 

kurortinės teritorijos nuo PŪV teritorijos yra pajūryje: 20 km atstumu į vakarus (Palangos 

miestas). 
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2 pav. Vietovės geografinė ir administracinė padėtis 
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3 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka (© VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys, 2020-01-15) 
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Telkinys strategiškai geroje vietoje, netoli nuo Kartenos, Kretingos ir Palangos miestų, 

gana nedideliu atstumu nuo magistralinio kelio A11 Šiauliai - Palanga. PŪV bus vykdoma šalia 

šiuo metu eksploatuojamo to paties telkinio karjero teritorijos, todėl iškastų išteklių išvežimui 

bus panaudojami esami keliai, tarp jų ir esami karjero privažiavimo keliai. Susisiekimas su 

Prūdupio telkiniu geras. Nuo telkinio link Nausodžio kaime esančios asfaltuotos V. Mongirdo 

gatvės veda žvyrkelis. Šis kelias, kaip iki šiol, nuolatos bus prižiūrimas, laistomas sausuoju metų 

laiku bei greideriuojamas, kad kaip iki šiol nebūtų nusiskundimų iš vietos gyventojų. Nuo 

Nausodžio kaimo eina rajoninis kelias Nr. 2332, kuris už 6,4 km jungiasi su magistraliniu keliu 

A11 Šiauliai - Palanga. Šia kryptimi ir bus organizuojamas pagrindinis autotransporto eismas. 

Taip pat dalis išteklių bus išvežama maršrutu link Raguviškių (iš telkinio privažiavus Nausodžio 

kaime esančią asfaltuotą V. Mongirdo gatvę, nesukant tiesiai link Raguviškių V. Mongirdo gatve 

į dešinę per didžiąją dalį gyvenvietės, bet važiuojant į kairę ir po to tęsiant maršrutą pro buvusias 

fermas, link Kalvų gatvės, kur nėra jokių gyvenamųjų namų) (žiūr. 2 ir 3 pav.). Produkcija ir 

toliau bus gabenama viešo naudojimo keliais, kuriuose nėra jokių apribojimų sunkiajam 

transportui. 

Išteklių išvežimo iš karjero keliai pasirinkti atsižvelgiant į įmonės vadovų ankstesniais 

metais įgyvendintas prevencines priemones, skirtas Nausodžio gyvenvietės gyventojų gerovei 

užtikrinti. Pažymėtina, kad ankstesniais metais, įmonei UAB „Karelia real estate“ (įmonės 

vadovai tie patys kaip ir UAB „Kelveda“) eksploatuojant Prūdupio telkinį, buvo gauta vietos 

gyventojų nusiskundimų dėl sunkiasvorių transporto priemonių, vežančių išteklius, keliamo 

triukšmo, dulkių, gadinamos asfalto dangos, tinkamai neprižiūrimų žvyruotų kelių ruožų. 

Atsižvelgiant į tai, veiklos vykdytojas kartu su Žalgirio seniūnijos seniūnu organizavo 

susitikimus su vietos gyventojais, derino galimas įgyvendinti prevencines priemones ir jas 

įgyvendino: 1) įrengė žvyro dangą ant buvusio prastos būklės kelio, vedančio pro buvusias 

fermas (t.y. įrengė aplinkelį, aplenkiant didžiąją dalį Nausodžio gyvenvietės gyventojų); 2) 

įrengė kelią, kuris didesniu atstumu aplenkia vietos gyventojos (adresu Prūdupio g. 4, Nausodis) 

sodybą, tuo pačiu palei kelią ties šia sodyba įrengė apsauginį pylimą ir jį apsodino krūminiais 

augalais; 3) sunkvežimiai, vežantys išteklius, nevažiuoja ir nevažiuos tiesiai pagrindiniu 

gyvenvietės asfaltu link Raguviškių, o važiuoja ir važiuos naujai išpiltu keliu (t.y. aplinkeliu) pro 

buvusias fermas (vežant maršrutu link Raguviškių); 4) pagerino žvyro dangą ant kelio, vedančio 

link karjero ir Minijos upės; 5) sutarė, kad dėl karjero veiklos pažeidus gyvenvietės asfalto 

dangą, veiklos vykdytojas ją atstatys. Visa ši informacija yra užfiksuota protokolais bei 

susirinkimų dalyvių parašais (žiūr. 6 priedą). Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, 

planuojamo išplėsti ir eksploatuoti karjero ištekliai bus vežami jau derintais su seniūnija ir vietos 

gyventojais maršrutais, kaip jau minėta, nuo karjero link Nausodžio kaimo vedantis žvyrkelis, 
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kaip iki šiol, nuolatos bus prižiūrimas, laistomas sausuoju metų laiku bei greideriuojamas, todėl 

naujų nusiskundimų iš gyventojų dėl kelio, vedančio į karjerą eksploatacijos, nebeturėtų būti. 

Jungtis prie jokių inžinerinių tinklų nenumatoma. Laikinieji karjero numatomo 

eksploatuoti naujo ploto vidaus keliai bus įrengiami išilgai gavybos pakopos fronto. Tai bus 

numatyta rengiant žemės gelmių išteklių naudojimo planą. 

Vietos parinkimo alternatyvos gamtinių išteklių gavybai išsamiai nėra nagrinėjamos, nes 

ir toliau bus eksploatuojamas tas pats Prūdupio smėlio ir žvyro telkinys, kuriame šiuo metu 

išteklių gavyba vykdo PŪV organizatorius (žiūr. 1 - 3 pav.). Prūdupio smėlio ir žvyro telkinys 

yra eksploatuojamas jau daugelį metų. Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerijos išleistame Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadove5, 

gamtinių išteklių gavyba yra viena iš ūkinės veiklos rūšių, kuri glaudžiai susijusi su tam tikra 

vieta. Išteklių gavybą planuojama vykdyti greta šiuo metu veikiančio karjero, kur sukurta visa 

reikalinga telkinio eksploatavimo infrastruktūra, įrengti išvežimo keliai. Telkinio išplėtimas bus 

vykdomas naudojant tą pačią mobilią, pažangią karjero kasybos techniką, kuri persikels iš 

gretimo to paties telkinio ploto, todėl naudojamos technikos kiekis nepasikeis. Kiekvienas 

gamtinių išteklių telkinys yra unikalus gamtos objektas, susiformavęs tik esant itin palankioms 

geologinėms sąlygoms ir kitoje vietoje jo paprasčiausiai nėra, todėl vietos pasirinkimas gamtinių 

išteklių gavybai nepriklauso nuo PŪV organizatorius norų ar planų. Paties gamtinių išteklių 

telkinio naudojimą labiausiai sąlygoja teritorijos raida, telkinio geologinė sąranga ir regiono 

ekonominė padėtis. Svarbiausias išteklių gamtosauginis naudojimo principas yra racionalus jų 

naudojimas bei maksimalus galimas iškasimas iš telkinio. Vykdant Prūdupio smėlio ir žvyro 

telkinio išplėtimą, kasyba ir toliau bus koncentruojama vienoje vietoje, kur gretimybėse yra to 

paties telkinio naudingųjų iškasenų klodai. Įsisavinus telkinio naują plotą, būtų racionaliau 

išeksploatuoti likę detaliai išžvalgyti Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio ištekliai bei rekultivuota 

telkinio teritorija. Išsamiau visos alternatyvos nagrinėjamos PAV ataskaitos 2.10 skyriuje 

„Alternatyvų analizė ir jų vertinimas“. 

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-13 sprendimu Nr. T2-178 (bendrojo plano 

pagrindinio brėžinio ištrauką žiūr. 4 pav.), Prūdupio telkinys pažymėtas Kretingos rajono 

bendrajame plane kaip naudingųjų iškasenų zona ir PŪV teritorija patenka į kitos paskirties 

teritoriją, kurios naudojimo tipas naudingųjų iškasenų teritorija, todėl karjero išplėtimas šioje 

teritorijoje neprieštarauja Kretingos rajono bendrojo plano sprendiniams. Atlikus PŪV PAV 

procedūras ir AAA priėmus teigiamą sprendimą dėl PŪV galimybių, PŪV teritorijos 

                                                 
5 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadovas. © LR AM, 2009 
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įsisavinimui bus rengiamas žemės gelmių išteklių naudojimo planas (specialusis teritorijų 

planavimo dokumentas), kuriuo bus pakeičiama ir žemės naudojimo paskirtis (eksploatacijos 

laikotarpiui), nustatant naudojimo paskirtį - kita, naudojimo būdą - naudingųjų iškasenų 

teritorijos, kuriame bus suprojektuota išteklių kasyba bei numatyti detalūs rekultivacijos 

sprendiniai ir rekultivacijos priemonės, kuriame bus apibrėžti kiti telkinio naujo ploto 

įsisavinimo sprendiniai bei numatoma pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis po karjero 

eksploatacijos ir rekultivacijos. Žemės gelmių išteklių naudojimo planas bus rengiamas pagal 

atsakingų institucijų išduotas teritorijų planavimo sąlygas, parengtą planą tvirtins ir leidimą 

naudoti telkinio naujo ploto išteklius išduos Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos 

ministerijos. Baigus naudingųjų išteklių gavybą iškastas karjeras bus rekultivuojamas 

atsižvelgiant į galiojančius bendrojo plano sprendinius, teritoriją pritaikant ekstensyviai 

rekreacijai – įrengiant vandens telkinius, paplūdimius, želdynus. 

Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Gamtinės aplinkos žemėlapio 

ištraukoje (žiūr. 5 pav.) matyti, kad PŪV teritorijoje yra detaliai išžvalgyti naudingieji ištekliai ir 

PŪV terititorija patenka į gamtinio karkaso teritoriją. Vadovaujantis Gamtinio karkaso 

nuostatais6, gamtinio karkaso teritorijose nėra draudžiama įrengti gamtinių išteklių karjerus. 

Gamtinio karkaso nuostatų 15 punkte nurodyta, kad „Gamtinio karkaso konservacinės, miškų, 

žemės ūkio ir kitos rekreacinės paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, 

kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, formuoti kompaktiškai 

užstatytas teritorijas“. PŪV metu numatomas išplėsti karjeras nėra statinys ir karjerų veiklai 

nereikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai. Plačiau galimas PŪV poveikis 

gamtiniam karkasui ir kraštovaizdžiui aprašomas ir įvertintas PAV ataskaitos 2.5 skyriuje 

„Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė“.  

                                                 
6 Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96 
„Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-858, aktuali redakcija) 
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4 pav. Ištrauka iš Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
Pagrindinio brėžinio sprendinių 
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5 pav. Ištrauka iš Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
Gamtinės aplinkos sprendinių žemėlapio 
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UAB „Kelveda“ planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į saugomų teritorijų ir 

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų ribas, joje nėra gamtos paveldo objektų. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, 

planuojamo išplėsti ir eksploatuoti 5,1 ha ploto Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio teritorijos 

gretimybėse iš vakarų pusės yra šios saugomos teritorijos: Europos ekologinio tinklo „Natura 

2000“ teritorija - Minijos upė (buveinių apsaugai svarbi teritorija - BAST), kuri šioje vietovėje 

sutampa su Minijos ichtiologinio draustinio riba; Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

teritorija - Minijos upės slėnis (paukščių apsaugai svarbi teritorija - PAST). Planuojamos 

teritorijos padėtį saugomų teritorijų atžvilgiu žiūr. 6 paveiksle. Atsižvelgiant į tai, kad PŪV 

teritorijos gretimybėse yra minėtos saugomos teritorijos, buvo kreiptasi išvados dėl poveikio 

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą. 2 priede 

pateikiamas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos raštas, kuriame nurodoma, kad PŪV 

įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms. PŪV 

nebus vykdoma saugomose teritorijose PŪV organizatoriui priklausančiuose žemės sklypuose. 

Daugelį metų greta saugomų teritorijų vykdoma Prūdupio telkinio smėlio ir žvyro išteklių 

gavyba neturėjo jokio neigiamo poveikio saugomose teritorijose saugomoms vertybėms. Kitos 

saugomos teritorijos nutolusios didesniu nei 2 km atstumu: Kartenalės entomologinis draustinis 

2,05 km atstumu pietų kryptimi; Alanto kraštovaizdžio draustinis ir Salantų regioninis parkas 3,5 

km atstumu šiaurės rytų kryptimi; Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija - Rietavo 

miškai 3,65 km atstumu rytų kryptimi. 

Vadovaujantis Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių žemėlapiu (ištrauką žiūr. 6 

pav.), dalyje planuojamo eksploatuoti karjero teritorijos yra galimai aptikta Europos Bendrijos 

svarbos buveinė – pievos (kodas 6510). Ši buveinė šiuo metu yra tik kartografuota, tačiau nėra 

įteisinta ir nėra įregistruota saugomų teritorijų atžvilgiu, nėra jokios informacijos kiek ir kokios 

reikšmės vertingų saugotinų požymių turi šioje vietovėje galimai esanti buveinė. Pagal Saugomų 

rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenis, aptiktos buveinės plote ir artimiausioje jo 

aplinkoje nėra fiksuota jokių saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių, jokių saugomų augalų ir 

gyvūnų rūšių buvimo faktų (žiūr. 7 priedą). PAV ataskaitos 2.5 skyriuje „Kraštovaizdis ir 

biologinė įvairovė“ pateikiamas išsamus galimo poveikio buveinei įvertinimas. 

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) interneto svetainėje www.gamta.lt. 

pateiktu potvynių grėsmių ir rizikos žemėlapiu, PŪV teritorija, kurioje planuojama išplėsti ir 

eksploatuoti smėlio ir žvyro karjerą, didžiąja dalimi patenka į ekstremalių situacijų vidutinės 

tikimybės (1%) ir didelės tikimybės (10%) Minijos upės potvynių metu užliejamas teritorijas 

(žiūr. 7 pav.). Atsižvelgiant į tai, PAV ataskaitos 2.1 skyriuje „Vanduo“ ir 2.9 skyriuje „Rizikos 
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analizė ir jos vertinimas“ pateikiamas išsamus Minijos upės hidrologinis įvertinimas ties PŪV 

Prūdupio karjero teritorija, kuriuo remiantis suformuota (parinkta) reikšmingo neigiamo 

poveikio išvengimo priemonė – pylimo įrengimas. Priemonės tikslas – apsaugoti planuojamo 

išplėsti karjero teritoriją nuo galimų Minijos upės išsiliejimų potvynių metu, o tuo pačiu išvengti 

reikšmingo neigiamo poveikio ties Minijos upe įsteigtoms saugomoms teritorijoms. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastru, UAB „Kelveda“ 

planuojamo išplėsti ir eksploatuoti karjero teritorijoje nėra upių, ežerų ar tvenkinių. Artimiausi 

paviršinio vandens telkiniai nuo PŪV teritorijos yra: Prūdupio upelis (Nr. 17010530), tekantis 35 

m ir didesniu atstumu pietų pusėje; Minijos upė (Nr. 17010001), tekanti 50 m ir didesniu atstumu 

vakarų pusėje (žiūr. 8 pav.). Minijos upei ties planuojama teritorija nustatyta 50 metrų pločio 

pakrantės apsaugos juosta ir 200 m pločio apsaugos zona, o Prūdupio upeliui ties planuojama 

teritorija nustatyta 2,5-5 metrų pločio pakrantės apsaugos juosta ir 100 m pločio apsaugos zona. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, paviršinių 

vandens telkinių apsaugos zonoje PŪV nedraudžiama. Planuojamo išplėsti ir eksploatuoti karjero 

teritorija nepatenka į paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas (žiūr. 8 pav.), šiose 

teritorijose jokia išteklių gavyba ar kiti kasybos darbai nebus vykdomi. PAV ataskaitos 2.1 

skyriuje „Vanduo“ pateikiamas PŪV poveikio įvertinimas Minijos upės ir Prūdupio upelio 

hidrologiniam režimui. 

Vadovaujantis valstybinės miškų tarnybos duomenimis, artimiausi miškai nuo PŪV 

teritorijos rytinio pakraščio yra nutolę apie 30 m atstumu rytų kryptimi (žiūr. 9 pav.). Dalis šių 

miškų priskiriami II miškų grupei – specialios paskirties miškai (ekosistemų apsaugos miškai), 

kita dalis – III miškų grupei – apsauginiai miškai. Kiti miškai nutolę dar didesniu 110-405 

atstumu (žiūr. 9 pav.). Planuojamo eksploatuoti karjero teritorijoje miško ir atskirai augančių 

pavienių medžių nėra, jokie medžiai ar kiti želdiniai nebus kertami ir naikinami, neigiamas 

poveikis nenumatomas. 
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6 pav. Ištrauka iš saugomų teritorijų kadastro bei Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių žemėlapio 
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7 pav. Ištrauka iš Potvynių grėsmių ir rizikos žemėlapio 
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8 pav. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapio 
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9 pav. Ištrauka iš valstybinės miškų tarnybos duomenų bazės 

Pelkių PŪV teritorijoje nėra. Artimiausia pelkė (melioruota aukštapelkė) nuo PŪV 

teritorijos nutolusi didesniu nei 4 km atstumu šiaurės kryptimi, kitos pelkės nutolusios dar 

didesniais atstumais, todėl joms jokio neigiamo poveikio nebus. 

Vadovaujantis Žemės gelmių registro ir geologijos informacijos sistemos GEOLIS 

duomenimis, (žemėlapio ištrauką žiūr. 10 paveiksle), UAB „Kelveda“ PŪV teritorija yra 

Prūdupio smėlio ir žvyro telkinyje, kurio registro numeris yra 1690, registravimo data 2010-06-
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18. Vykdant Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išplėtimą 5,1 ha ploto detalios geologinės 

žvalgybos sklypo dalyje, kasyba ir toliau bus koncentruojama vienoje vietoje, kur gretimybėse 

yra to paties telkinio naudingųjų iškasenų klodai. Išplėtimas bus vykdomas greta UAB „Karelia 

real estate“ pabaigto eksploatuoti to paties Prūdupio telkinio 2,87 ha ploto dalies bei greta PŪV 

organizatoriaus UAB „Kelveda“ eksploatuojamo to paties Prūdupio telkinio 3,36 ha ploto dalies 

(žiūr. 1 pav.). Kitas artimiausias naudingųjų iškasenų telkinys (naftos telkinys „Nausodis“ Nr. 

1881) nuo PŪV teritorijos nutolęs 1,15 km atstumu, šio telkinio ribos nedidele dalimi 

persidengia su PŪV teritorija (žiūr. 10 pav.), tačiau naftos telkiniai paprastai būna daugiau nei 

kilometro gylyje po žeme, o Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio ištekliai yra paviršiniai, todėl 

jokio suminio tarpusavio poveikio nebus. Kitas artimiausias naudingųjų iškasenų telkinys -

Kartenos žvyro telkinys Nr. 1673, nutolęs 2,7 km atstumu (žiūr. 10 pav.). 

 
10 pav. Ištrauka iš LGT naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapio (https://epaslaugos.am.lt/) 

Artimiausia geriamojo gėlo vandens vandenvietė (Rubulių vandenvietė Nr. 4455) 

nutolusi apie 1,8 km atstumu, kiek toliau yra Budrių vandenvietė Nr. 3029, nutolusi apie 2,95 km 

atstumu (žiūr. 11 pav.). PŪV vieta nepatenka į vandenviečių apsaugos zonas bei juostas. 
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11 pav. Ištrauka iš LGT požeminio vandens vandenviečių žemėlapio (https://epaslaugos.am.lt/) 

PŪV vieta pagal LR nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio 

tvarkymo zonų žemėlapį (žiūr. 12 pav.) priskiriama agrarinio tausojančio upės slėnio 

kraštovaizdžio pobūdžio zonai (kraštovaizdžio tvarkymo zonų indeksas - a3S. Teritorijos 

vizualinei struktūrai (žiūr. 13 pav.) būdinga ypač raiški vertikalioji sąskaida (stipriai kalvotas 

bei gilių slėnių kraštovaizdis su 4-5 lygmenų videotopų kompleksais). Pagal horizontaliąją 

sąskaidą vyrauja pusiau atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio 

erdvinėje struktūroje raiškūs vertikalių ir horizontalių dominančių kompleksai, PŪV vieta 

patenka į ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealą ir vietovę - Salanto-Minijos 

santakos senslėnius. Vizualinės struktūros porajonio indeksas - V3H2-a. PAV ataskaitos 2.5 

skyriuje „Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė“ pateikiamas galimo poveikio kraštovaizdžiui 

įvertinimas. 
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12 pav. Ištrauka iš LR nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio 
tvarkymo zonų žemėlapio 
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13 pav. Ištrauka iš LR nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio  
vizualinio estetinio potencialo žemėlapio 
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Vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis (http://kvr.kpd.lt/heritage/), 

artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės PŪV teritorijos atžvilgiu yra: 350 metrų atstumu 

į pietus nutolusios Nausodžio kaimo senosios kapinės (un. obj. kodas 24250), 630 metrų atstumu 

į pietus nutolęs Nausodžio, Mišučių piliakalnis su gyvenviete (un. obj. kodas 23793), 540 metrų 

atstumu į šiaurę nutolusios Rubulių kaimo senosios kapinės (un. obj. kodas 24255) (žiūr. 14 

pav.). PŪV teritorijos pietinis pakraštys yra greta nekilnojamosios kultūros vertybės - 

Nausodžio, Mišučių piliakalnio su gyvenviete - vizualinės apsaugos pozonio (žiūr. 14 pav.), 

tačiau į jį nepatenka. Atsižvelgiant į tai, jokio reikšmingo neigiamo poveikio nekilnojamosios 

kultūros vertybėms ar jų apsaugos zonoms, pozoniams nenumatoma. 

 

14 pav. Ištrauka iš kultūros vertybių registro žemėlapio 
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1.2. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės ir techninės charakteristikos 

1.2.1. Planuojamos ūkinės veiklos etapų aprašymas 

UAB „Kelveda“ planuojama ūkinė veikla - eksploatuojamo Prūdupio smėlio ir žvyro 

telkinio dalies išplėtimas, išplečiant nauju 5,1 ha plotu. PŪV bus galima atlikus eilę procedūrų: 

 atlikus PAV procedūras ir gavus iš Aplinkos apsaugos agentūros teigiamą sprendimą dėl 

planuojamos ūkinės veiklos galimybių; 

 parengus ir suderinus Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimo žemės gelmių 

išteklių naudojimo planą; 

 gavus Lietuvos geologijos tarnybos leidimą telkinio išteklių naudojimui. 

Kaip iki šiol šiame telkinyje, taip ir toliau planuojama vykdyti plačiai paplitusią smėlio-

žvyro išteklių eksploatavimo atviru būdu technologiją, susidedančią iš šių etapų: 

 telkinio paviršiaus dangos sluoksnio nukasimas ir nustūmimas į kaupus; 

 laikinų karjero vidaus kelių įrengimas išilgai gavybos pakopos fronto; 

 smėlio ir žvyro naudingo klodo iškasimas, pakrovimas į sunkvežimius, realizacija; 

 iškasto telkinio ploto rekultivacija. 

PŪV bus vykdoma šalia šiuo metu eksploatuojamo to paties telkinio karjero teritorijos, 

todėl iškastų išteklių išvežimui bus panaudojami tie patys esami išvežimo keliai. 5,1 ha ploto 

išplėtimas bus vykdomas naudojant tą pačią mobilią, pažangią karjero kasybos techniką, kuri 

persikels iš gretimo to paties telkinio ploto, todėl naudojamos technikos kiekis nepasikeis, vienu 

metu abiejose telkinio dalyse darbai nebus vykdomi. Platesnė informacija apie technologiją, 

kasybos techniką bei jos kiekį pateikiama PAV ataskaitos 1.2.9 skyriuje. 

1.2.2. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos 

PŪV teritorijoje ištekliai jau išžvalgyti, priskirti detaliai išžvalgytiems bei aprobuoti 

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016-08-26 įsakymu Nr. 1-

172 (žiūr. 8 priedą). Detali geologinė žvalgyba buvo atlikta 7,46 ha ploto teritorijoje, išplėtimas 

planuojamas 5,1 ha ploto detalios geologinės žvalgybos sklypo dalyje, o likusioje dalyje PŪV 

organizatorius jau yra susitvarkęs visus būtinus dokumentus ir gavęs iš Lietuvos geologijos 

tarnybos leidimą išteklių naudojimui. Telkinio detalios geologinės žvalgybos darbus UAB 

„Kelveda“ užsakymu atliko B. Pinkevičiaus IĮ, detaliai išžvalgytame 7,46 ha plote aprobuota 601 

tūkst. m3 išteklių. Numatomoje išplėsti ir eksploatuoti 5,1 ha ploto detalios geologinės žvalgybos 

sklypo dalyje išteklių yra apie 411 tūkst. m3. Didesnioji dalis išteklių apvandeninti. Išteklių 

kiekis bus tikslinamas rengiant žemės gelmių naudojimo planą, įvertinus susidariusius nuostolius 

nukasant-nustumiant dangą bei karjero šlaituose ir dugne. 
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Kaip iki šiol, taip ir toliau plečiant išteklių gavybos ribas, telkinį numatoma eksploatuoti 

nesistemingai, vadovaujantis rinkos poreikiais, todėl tiksli eksploatacijos trukmė nenustatoma. 

Per metus preliminariais duomenimis planuojama iškasti apie 60 tūkst. m3 smėlio-žvyro išteklių 

(įvertinus daugiametes buvusios ir ateityje planuojamos kasybos apimtis). Esant tokioms telkinio 

gavybos apimtims telkinys būtų eksploatuojamas apie 6-7 metus. Telkinio išplėtimas naujame 

plote ir naudingo klodo gavyba pagrinde vyks šiltesniuoju metų periodu, nes šaltuoju metų 

periodu naudingųjų išteklių telkiniuose darbų apimtys įprastai sumažėja dėl sumažėjusio 

vartotojų poreikio. Plečiant telkinį, kasyba būtų tęsiama nuo šiuo metu eksploatuojamo karjero 

gavybos šlaitų, kadangi naujas plotas tiesiogiai ribojasi su PŪV organizatoriui suteiktu kasybos 

sklypu. Telkinio naujo ploto eksploatavimo tvarka bus nurodyta telkinio naujo ploto žemės 

gelmių išteklių naudojimo plane, kuriame bus suprojektuoti tikslūs įsisavinimo sprendiniai. 

Pagal metines gavybos apimtis bus sudarytas kalendorinis kasybos planas. Darbai telkinio 

teritorijoje bus vykdomi dienos metu darbo valandomis (700 - 1900 val. laikotarpyje). 

1.2.3. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją (paslaugas) ir didžiausią 
(projektinį) pajėgumą 

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma smėlio ir žvyro išteklių gavyba Prūdupio 

telkinio dalyje, 5,1 ha ploto detalios žvalgybos teritorijoje. Telkinio naudingąjį sluoksnį sudaro 

viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės fliuvioglacialinės nuogulos (fIIIbl). Pagal 

granuliometrinę sudėtį išskirtas smėlis ir žvyras. Išžvalgyti ištekliai klasifikuojami kaip detaliai 

išžvalgyti spėjamai vertingi (331) ištekliai. Vidutinis naudingojo sluoksnio storis 8,05 m. 

Ištekliai tinkami kaip žaliava visiems automobilių keliams, gatvėms, žemės sankasoms, statybos 

darbams, drenažo sluoksniams, įvairios paskirties aikštelėms, pėsčiųjų takams ir kitiems 

transporto įrenginiams pagal standarto LST 1331:2002 lt (automobilių kelių gruntai) 

reikalavimus. 

Karjerą numatoma eksploatuoti nesistemingai, vadovaujantis rinkos poreikiais, 

preliminariais duomenimis metinė gavyba vidutiniškai sieks apie 100 tūkst. t arba apie 60 tūkst. 

m3 išteklių. 

1.2.4. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą, energijos gamybą 

Dideli energijos išteklių poreikiai neplanuojami. Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio 

plečiamos dalies eksploatacijai bus pasitelkiama specializuota technika (ekskavatoriai-krautuvai, 

sunkvežimiai, buldozeris), energijos gamybai naudojanti vidaus degimo variklių kurą - dyzeliną. 

Telkinio naujo ploto eksploatacijos darbai bus vykdomi naudojant tą pačią mobilią, pažangią 

karjero kasybos techniką, kuri persikels iš gretimo to paties telkinio ploto, todėl naudojamos 

technikos kiekis nepasikeis, vienu metu abiejose telkinio dalyse darbai nebus vykdomi. Kaip iki 
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šiol taip ir toliau bus naudojami tie patys (arba analogiško tipo bei galingumo) našūs 

šiuolaikiniai mechanizmai, kurie vienam grunto tūrio vienetui iškasti, pakrauti ir pervežti 

sunaudoja žymiai mažiau (daugiau nei 2 kartus) dyzelinio kuro lyginant su seno tipo technika. 

Atsižvelgiant į numatomas gavybos apimtis, 1 lentelėje pateikiama informacija apie numatomą 

naudoti techniką, paskaičiuotas technikos darbo apimtis, energetinių resursų (kuro) poreikį. 

Darbai telkinyje bus vykdomi ir žaliava iš telkinio sunkiasvorėmis mašinomis bus išvežama 

darbo dienomis, dienos metu darbo valandomis (700 - 1900 val. laikotarpyje). Skaičiavimuose 

priimamas vidutinis darbo dienų metuose skaičius – 250. 

1 lentelė. Numatoma naudoti technika ir metinis dyzelino poreikis 

Technika Darbo apimtys per 
metus 

Bazinė kuro 
sąnaudų norma 

Kuro sąnaudos, 
t/m 

Ekskavatoriai-krautuvai 2 vnt. 
(pvz. CAT 320EL) 

1000 val./m 
(1 vnt.) 

12 ltr/val. 20,256 

Krautuvas 
(pvz. Liebherr L550) 

875 val./m 13 ltr/val. 9,601 

Buldozeris (pvz. Komatsu 
D51EX) 

320 val./m 11 ltr/val. 2,971 

Autosavivarčiai (pvz. MAN, 
RENAULT ar kt., iki 18 m3) 

~10000* km (karjero 
teritorijoje ir prieigose) 

45 ltr/100 km 3,798 

Kuro sąnaudos iš viso per metus: 36,626 
Pastaba: * - skaičiavime priimama, jog savivartis kiekvieno reiso metu telkinio teritorijoje ir jo prieigose nuvažiuos 
vidutiniškai 2 km atstumą (pirmyn ir atgal) ir savivarčiai per dieną padarys 20 reisų. 

Papildomi energetiniai resursai (elektra ar kt.) planuojamos ūkinės veiklos metu nebus 

naudojami. 

1.2.5. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ir cheminius mišinius, jų 
saugojimą 

Smėlio ir žvyro išteklių gavybos metu nebus naudojamos bei saugomos jokios žaliavos, 

papildomos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai. Iš telkinio išgaunamas smėlis-žvyras bus 

įmonės produkcija, kuri bus naudojama remonto ir modernizavimo laukiančių rajoninės reikšmės 

bei vietinių automobilių kelių pagrindams ir drenuojantiems sluoksniams įrengti, taip pat 

įvairiems statybos darbams, aplinkos ir gerbūvio tvarkymui. 

1.2.6. Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir cheminius mišinius 

Nesant poreikio, tirpiklių turinčios cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai PŪV metu 

nebus naudojami. 
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1.2.7. Duomenys apie planuojamoje ūkinėje veikloje numatomas naudoti radioaktyviąsias 
medžiagas 

PŪV metu radioaktyviosios medžiagos nebus naudojamos. 

1.2.8. Duomenys apie atliekas 

Karjero eksploatacijos metu bus vykdoma išteklių (smėlio ir žvyro) gavyba, gamybos 

procesų nebus, gamybos atliekų nesusidarys. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu7, atliekos apibūdinamos 

kaip medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti. Išteklių 

atidengimo metu nuimti gruntai nėra priskiriamos atliekoms, kadangi jie neatitinka atliekos 

apibūdinimo bei bus panaudoti rekultivuojant karjerą. Nukastas ir nustumtas telkinio paviršiaus 

dangos sluoksnis (augalinis sluoksnis, gruntas, priesmėlis, priemolis) vėliau bus panaudojamas 

šlaitų lėkštinimui ir paviršių išlyginimui, nepanaudotas rekultivacijai gruntas gali būti išvežamas 

iš karjero ir panaudojamas kitų objektų statybos ir aplinkos tvarkymo darbams. Tai nėra atliekos, 

o laikinai saugomi ir vėliau iškastų plotų rekultivavimui panaudojami gruntai, kurie karjero 

eksploatacijos eigoje laikinai bus saugomi kaupuose. Detalūs rekultivacijos sprendiniai, kaupų 

vietos bus numatytos po PAV procedūrų rengiamame Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio naujo 

ploto žemės gelmių išteklių naudojimo plane. 

Darbuotojų sukauptos konteineryje mišrios komunalinės atliekos bus reguliariai 

išvežamos atliekų vežėjų į sąvartyną. Per metus susidarys apie 1 t/m mišrių komunalinių atliekų 

(kodas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles - 20 

03 01). Atliekos bus tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, todėl 

neigiamo poveikio aplinkai nebus. Kitų nepavojingų ar pavojingų atliekų, radioaktyviųjų atliekų 

susidarymas nenumatomas. 

PŪV metu naudojama technika atitiks Europos sąjungos reikalavimus ir standartus, bus 

tinkamai prižiūrima, tvarkinga, nuolat turės būtinus galiojančius techninės apžiūros dokumentus. 

Naudojamos technikos priežiūros, o esant reikalui ir remonto darbai nebus atliekami telkinio 

teritorijoje, šie darbai bus atliekami išvežus techniką į specialiai tam skirtas priežiūros ir remonto 

dirbtuves, todėl PŪV teritorijoje jokių technikos eksploatacinių atliekų nesusidarys. 

1.2.9. Informacija apie technologinius procesus 

Kaip iki šiol šiame telkinyje, taip ir toliau planuojama vykdyti plačiai paplitusią smėlio-

žvyro išteklių eksploatavimo atviru būdu technologiją, susidedančią iš šių etapų: 

 telkinio paviršiaus dangos sluoksnio nukasimas ir nustūmimas į kaupus; 

 laikinų karjero vidaus kelių įrengimas išilgai gavybos pakopos fronto; 

                                                 
7 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr.61-1726, aktuali redakcija). 
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 smėlio ir žvyro naudingo klodo iškasimas, pakrovimas į sunkvežimius, realizacija; 

 iškasto telkinio ploto rekultivacija. 

Telkinio naujo ploto eksploatacijos darbai bus vykdomi naudojant tą pačią mobilią, 

pažangią karjero kasybos techniką, kuri persikels iš gretimo to paties telkinio ploto, todėl 

naudojamos technikos kiekis nepasikeis, technologinė apkrova nebus didinama, vienu metu 

abiejose telkinio dalyse darbai nebus vykdomi. Kaip iki šiol taip ir toliau bus naudojami tie patys 

(arba analogiško tipo bei galingumo) našūs šiuolaikiniai mechanizmai (žiūr. 9 priedą), kurie 

vienam grunto tūrio vienetui iškasti, pakrauti ir pervežti sunaudoja žymiai mažiau (daugiau nei 2 

kartus) dyzelinio kuro lyginant su seno tipo technika. Kaip iki šiol taip ir toliau bus naudojami 2 

vnt. vikšriniai ekskavatoriai (pvz. CAT 320EL), krautuvas (pvz. Liebherr L550), buldozeris (pvz. 

Komatsu D51EX), didelės keliamosios galios (27 t / 18 m3) sunkvežimiai (pvz., RENAULT, 

MAN ar kt.). Pažangių kasybos mechanizmų naudojimas iš esmės sumažina technogeninę 

apkrovą aplinkai, todėl kitokių techninių ir technologinių alternatyvų nagrinėjimas nebeturi 

prasmės. Plečiant telkinį, kasyba būtų tęsiama nuo šiuo metu eksploatuojamo karjero gavybos 

šlaitų, kadangi naujas plotas tiesiogiai ribojasi su PŪV organizatoriui suteiktu kasybos sklypu. 

Telkinio naujo ploto eksploatavimo tvarka bus nurodyta telkinio naujo ploto žemės gelmių 

išteklių naudojimo plane, kuriame bus suprojektuoti tikslūs įsisavinimo sprendiniai, pagal 

metines gavybos apimtis bus sudarytas kalendorinis kasybos planas. Schema apie preliminarias 

PŪV teritorijos darbų fronto slinkimo kryptis bei paskutinę darbo aikštelės vietą telkinio 

eksploatacijos metu pateikiama 15 paveiksle. 

Telkinio paviršiaus dangos storis svyruoja nuo 0 iki 4,2 m, vidutinis storis siekia 2,79 m, 

todėl plonasis sluoksnis bus nustumiamas, o storasis - nukasamas. Šiems darbams bus 

pasitelkiama buldozeris, ekskavatorius bei dirvožemį pervežantis sunkvežimis. Vėliau dangos 

nuogulos tiks karjero ir būsimo vandens telkinio šlaitų rekultivavimui. Nuodangos nuėmimo 

darbai apjungs visus darbus, susijusius su dengiančių nuogulų pašalinimu. Viršutinį humusingą 

dirvožemio sluoksnį numatoma sukaupti humusingo dirvožemio kaupuose ir vėliau paskleisti 

rekultivuotuose plotuose, o perteklius gali būti išvežamas ir panaudotas kituose objektuose 

gerbūvio darbams. Nuodangos sluoksnio molingas gruntas bus panaudojamas pylimo įrengimui 

(žiūr. 7 pav.), kuris saugos karjero teritoriją nuo galimų Minijos upės išsiliejimų potvynių metu. 

Apatinis nederlingas nuodangos sluoksnis bus nustumiamas ar nukasamas į dangos kaupus ir bus 

panaudojamas šlaitų lėkštinimui ir paviršių išlyginimui. Pašalinant dangos gruntą neišvengiamai 

bus nukasta ir dalis naudingosios iškasenos, nes nuodangos nuėmimas bus vykdomas buldozeriu 

ir ekskavatoriumi. Siekiant apsaugoti sustumtus kaupus nuo erozijos, kaupai bus apsėti 

daugiametėmis žolėmis,  suformuoto pylimo išorinis šlaitas (į Minijos ir pievų pusę) bus apsėtas 
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daugiametės žolės mišiniu, vidinis šlaitas (į karjero pusę) bus apsėtas daugiametės žolės mišiniu 

ir želdiniais (sudėtį suderinus su Salantų regioninio parko direkcija). 

 

15 pav. Preliminarios PŪV teritorijos darbų fronto slinkimo kryptys 

Naudingas smėlio-žvyro klodas bus kasamas ekskavatoriumi su prailginta strėle, taikant 

vienbarę darbų sistemą su lygiagrečiu kasybos baro pasislinkimu, 1-2 pakopomis, priklausomai 

nuo naudingos iškasenos sluoksnio storio, pagal poreikį krautuvu kraunamas į sunkvežimius ir 

išvežamas. Iškasti apvandeninti ištekliai prieš išvežimą bus supilami į kaupus nusausėjimui. 

Dirbtinis požeminio vandens lygio žeminimas nenumatomas. Gavybos darbai bus vykdomi 

ekskavatoriais, ekskavatoriaus darbo aikštelės bus kasybos pakopos viršuje. Gavybos darbus 

numatoma pradėti telkinio kasybos sklypo pietuose arba šiaurinėje dalyje, pamažu slenkant link 

paskutinės darbo aikštelės (žiūr. 15 pav.). Žaliava bus išvežama autosavivarčiais automobiliais, 

kurių keliamoji galia iki 27 t. Laikinieji karjero vidaus keliai bus įrengiami išilgai gavybos 

pakopos fronto, kasybos pakopos viršuje ir sujungs ekskavatoriaus darbo aikšteles su žaliavos 

išvežimo keliu. Karjero vidaus keliai įrengiami profiliuojant naudingąjį klodą buldozeriu ir jį 

sutankinant. Planuojama ūkinė veikla naujame plote bus vykdoma šalia šiuo metu 

eksploatuojamo to paties telkinio karjero teritorijos, todėl iškastų išteklių išvežimui bus 
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panaudojami tie patys esami išvežimo keliai (išsamesnė informacija pateikta PAV ataskaitos 1.1 

skyriuje). 

Tikslios gavybos apimtys ir seka bus apskaičiuotos tiktai žemės gelmių išteklių 

naudojimo plano rengimo metu. Planuojamoje išplėsti ir eksploatuoti Prūdupio smėlio ir žvyro 

telkinio dalyje (5,1 ha ploto teritorijoje) ištekliai sudaro apie 411 tūkst. m3. Kaip iki šiol, taip ir 

toliau plečiant išteklių gavybos ribas, telkinį numatoma eksploatuoti nesistemingai, 

vadovaujantis rinkos poreikiais. Per metus preliminariais duomenimis planuojama iškasti apie 

100 tūkst. t arba apie 60 tūkst. m3 smėlio-žvyro išteklių (įvertinus daugiametes buvusios ir 

ateityje planuojamos kasybos apimtis). Birių naudingųjų iškasenų kasybai, kada yra tokios 

gavybos apimtys, visame pasaulyje naudojamas tik ekskavacijos būdas, o išgaunama žaliava 

pervežama automobiliais. Gavyba pagrinde vyks darbo dienomis viena pamaina, darbai telkinyje 

bus vykdomi ir žaliava iš telkinio sunkiasvorėmis mašinomis bus išvežama dienos metu darbo 

valandomis (700 - 1900 val. laikotarpyje). Reguliarūs darbai savaitgaliais telkinyje nebus 

vykdomi, išskyrus atskirus pavienius atvejus, kai esant gavybiniam būtinumui, žaliavų išvežimas 

gali vykti ir savaitgalio metu, tačiau taip pat tik dienos metu 700 - 1900 val. laikotarpyje. Iš 

telkinio išgaunamas smėlis-žvyras bus įmonės produkcija, kuri bus naudojama remonto ir 

modernizavimo laukiančių rajoninės reikšmės bei vietinių automobilių kelių pagrindams ir 

drenuojantiems sluoksniams įrengti, taip pat įvairiems statybos darbams, aplinkos ir gerbūvio 

tvarkymui. Žaliava bus išvežama savivarčiais, per dieną padarant maksimaliai iki 20 reisų (pagal 

poreikį). 

Telkinio rekultivaciją planuojama vykdyti etapais lygiagrečiai su eksploatacija, pagal 

žemės gelmių išteklių naudojimo plane sudarytus gavybos ir rekultivacijos darbų kalendorinius 

planus. Techninės rekultivacijos darbus planuojama užbaigti praėjus vieneriems metams po 

kasybos darbų karjere pilno užbaigimo. Pagrindinę dalį išeksploatuoto karjero užims vandens 

telkinys su nulėkštintais šlaitais, ant kurių bus sodinami žoliniai augalai ir miško želdiniai, taip 

kompensuojant antropogeninį poveikį gamtai. Pagrindinius rekultivavimo darbus sudarys kai 

kurių karjero dugno vietų užpylimas mineraline danga, šlaitų nulėkštinimas ir išlyginimas, 

baigiamųjų kasybos darbų aikštelės sutvarkymas bei apželdinimas. Karjero mechaninio 

rekultivavimo darbai atliekami tomis pačiomis karjero kasybos mašinomis. Po telkinio 

rekultivacijos, žemės gelmių išteklių naudojimo planu numatoma žemės sklypams nustatyti 

vandens ūkio (bendro naudojimo telkiniai) arba žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės 

sklypai) paskirtis, atsižvelgiant į rekultivuotoje teritorijoje vyraujančių naudmenų plotus, 

specialiosios naudojimo sąlygos bus tikslinamos po telkinio rekultivacijos atliekant kadastrinius 

matavimus. Pilnai įgyvendinus žemės gelmių išteklių naudojimo plane numatytas rekultivacijos 
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priemones, ši vietovė pavirs visaverte landšafto dalimi. Detalūs rekultivacijos sprendiniai bus 

numatyti po PAV procedūrų rengiamame Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto žemės 

gelmių išteklių naudojimo plane. 

Naudingų išteklių (mėlio ir žvyro) gavybai nėra taikomi geriausi prieinami gamybos 

būdai (GPGB). Šiai pramonės sričiai nėra parengta ES GPGB informacinių dokumentų, kuriais 

reikėtų vadovautis ir vertinti geriausius aplinkosaugos praktikos atvejus ir GPGB įgyvendinimo 

galimybes. Atsižvelgiant į tai, GPGB PAV ataskaitoje išsamiau nagrinėjami. 
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II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS POVEIKIS, 
NUMATOMO REIKŠMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO, 

SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS 

2.1. Vanduo 

2.1.1. Esamos būklės aprašymas 

Hidrologiniu požiūriu PŪV vieta (t.y. Prūdupio telkinys) priklauso Nemuno baseinui, 

Minijos pabaseiniui. Artimiausią hidrografinį tinklą telkinio apylinkėse sudaro Minijos upė (LR 

upių, ežerų ir tvenkinių kadastre Nr. 17010001), esanti 50 m ir didesniu atstumu į vakarus nuo 

PŪV teritorijos, ir Prūdupio upelis (Nr. 17010530), esantis 35 m ir didesniu atstumu į pietus nuo 

planuojamos išplėsti karjero teritorijos (žiūr. 8 pav.). PŪV teritorijos gretimybėse iš rytinės pusės 

yra naudingųjų iškasenų teritorija, kurioje išteklių kasybos darbai jau užbaigti (ištekliai iškasti) ir 

yra susiformavęs vandens telkinys (karjeras). Planuojamo išplėsti ir eksploatuoti karjero 

teritorijoje nėra upių, ežerų ar tvenkinių, nėra melioracijos sistemų bei hidrotechninių įrenginių. 

Minijos upei ties planuojama teritorija nustatyta 50 metrų pločio pakrantės apsaugos 

juosta ir 200 m pločio apsaugos zona, o Prūdupio upeliui ties planuojama teritorija nustatyta 2,5-

5 metrų pločio pakrantės apsaugos juosta ir 100 m pločio apsaugos zona. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, paviršinių vandens telkinių apsaugos 

zonoje PŪV nedraudžiama. Planuojamo išplėsti ir eksploatuoti karjero teritorija nepatenka į 

paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas (žiūr. 8 pav.), jose jokia išteklių gavyba 

ar kiti kasybos darbai nebus vykdomi. PŪV teritorija, kurioje planuojama išplėsti ir eksploatuoti 

smėlio ir žvyro karjerą, didžiąja dalimi patenka į ekstremalių situacijų vidutinės tikimybės (1%) 

ir didelės tikimybės (10%) Minijos upės potvynių metu užliejamas teritorijas (žiūr. 7 pav.), todėl 

atsižvelgiant į tai, buvo atliktas išsamus Minijos upės hidrologinis įvertinimas ties PŪV Prūdupio 

karjero teritorija, kuriuo remiantis suformuota (parinkta) reikšmingo neigiamo poveikio 

išvengimo priemonė – pylimo įrengimas (žiūr. 2.1.3 skyrių). 

Vadovaujantis detalios geologinės žvalgybos duomenimis, telkinio naudingąjį sluoksnį 

sudaro viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės fliuvioglacialinės nuogulos (fIIIbl). Bendras 

detaliai išžvalgyto naujo ploto naudingojo sluoksnio storis kinta nuo 3,8 iki 13,4 m, vidutinis 

telkinyje 8,05 m, didesnioji naudingojo sluoksnio dalis yra apvandeninta. Vandeningos 

naudingosios iškasenos sluoksnis išskirtas visame plote pagal gruntinio vandens lygį greta 

esančiame karjere (16,40 m BS Baltijos aukščių sistemoje) ir jo storis kinta nuo 2,8 iki 8,0 m, 

vidutinis – 6,47 m. Sauso naudingo sluoksnio bei apvandeninto naudingo sluoksnio storių 

pasiskirstymas vaizdžiai iliustruotas 10 priede pateiktuose geologiniuose - litologiniuose 

pjūviuose. Vandeningas horizontas maitinamas atmosferiniais krituliais, iškrovos sritis - Minijos 

upė. 
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Nagrinėjamoje teritorijoje ir jos gretimybėse nėra vandens gręžinių, išgręžtų į gilesnius 

vandeningus sluoksnius, nėra vandenviečių. Artimiausias vandens gręžinys nuo planuojamo 

išplėsti ir eksploatuoti telkinio ribų yra nutolęs 785 m atstumu į rytus (gręžinio Nr. 40050). 

Artimiausia Rubulių vandenvietė Nr. 4455 yra nutolusi už 1,8 km į šiaurės vakarus (pagal 

Lietuvos geologijos tarnybos prie AM duomenis) (žiūr. 11 pav.). PŪV teritorija nepatenka į šios 

ar kitų vandenviečių apsaugos zonas bei juostas.  

2.1.2. Planuojamos ūkinės veiklos galima vandens sutelktoji ir pasklidoji tarša 

Telkinio teritorijoje nei paviršinis, nei požeminis vanduo nebus naudojamas, nuotekų 

ūkinės veiklos metu nesusidarys, todėl nuotekų išleidimas į aplinką nenumatomas. Geriamasis 

vanduo darbuotojams bus atvežamas nedidelėse talpose. Darbuotojų poreikiams tenkinti bus 

naudojamas mobilus kilnojamasis biotualetas, kuriame susikaupęs turinys periodiškai išvežamas 

utilizavimui, todėl buitinės nuotekos į aplinką nepateks. 

PŪV teritorijoje vykdant išteklių gavybą, bus atidengtas požeminio (gruntinio) vandens 

sluoksnis, tačiau telkinio klodas išteklių gavybos metu sausinamas nebus, vanduo iš karjero 

nebus dirbtinai siurbiamas, požeminio vandens lygio žeminimas nenumatomas. Iškasti 

apvandeninti ištekliai prieš išvežimą bus supilami į kaupus nusausėjimui, todėl perteklinė 

drėgmė natūraliu būdu sugrįš atgal į gruntinius vandenis.  

Kasant naudinguosius išteklius pramoninių nuotekų ir vandens teršalų nesusidaro, tačiau 

telkinio būklė naudojimo metu bus kruopščiai sekama, kad buldozerio, ekskavatorių ir kitos 

naudojamos technikos kuro talpų papildymo metu degalai nebūtų išpilami ant žemės. Kuru 

užpildant naudojamos technikos degalų bakus kasavietėje bus laikomasi technikos saugumo 

reikalavimų. Kuras bus atvežamas specialiai tam skirtu autotransportu ir užpilama siurblio 

pagalba. Bus pripilama tiktai 90 % bakų talpos, kad išvengti naftos produktų persipylimo. Kasant 

apvandenintą klodą bus vykdoma pastovi ekskavatorių techninio stovio kontrolė. Techniškai 

netvarkinga technika karjere nebus eksploatuojama. PŪV metu naudojama technika atitiks 

Europos sąjungos reikalavimus ir standartus, bus tinkamai prižiūrima, tvarkinga, nuolat turės 

būtinus galiojančius techninės apžiūros dokumentus. Naudojamos technikos priežiūros, o esant 

reikalui ir remonto darbai nebus atliekami telkinio teritorijoje, šie darbai bus atliekami išvežus 

techniką į specialiai tam skirtas priežiūros ir remonto dirbtuves, todėl PŪV teritorijoje jokių 

technikos eksploatacinių atliekų ar skysčių, galinčių patekti į aplinką ar gruntinius vandenis, 

nesusidarys. 

2.1.3. Numatomas reikšmingas poveikis 

Telkinio teritorijoje numatytas vykdyti išteklių gavybos išplėtimas ir toliau neturės jokio 

reikšmingo neigiamo poveikio aplinkiniams vandens telkiniams, paviršinių vandens telkinių 
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apsaugos zonoms, pakrantės apsaugos juostoms, gyvenamųjų sodybų gręžiniams ir šuliniams. 

Jokie teršalai į paviršinius vandens telkinius nebus išleidžiami, todėl įtakos vandens užterštumui 

nebus. Kasant išteklius bus atidengtas gruntinio vandens sluoksnis, tačiau vanduo iš karjero 

nebus dirbtinai siurbiamas, požeminio vandens lygio žeminimas nenumatomas. Planuojamo 

išplėsti ir eksploatuoti karjero teritorija nepatenka į paviršinio vandens telkinių pakrantės 

apsaugos juostas jose jokia išteklių gavyba ar kiti kasybos darbai nebus vykdomi. Paviršinių 

vandens telkinių apsaugos zonoje PŪV nedraudžiama. Artimiausių sodybų šuliniuose vandens 

lygio svyravimų dėl PŪV nebus, kadangi artimiausios sodybos yra nutolusios gana dideliu 

atstumu (310 metrų atstumu šiaurės vakarų kryptimi, 430 metrų atstumu pietryčių kryptimi (žiūr. 

3 pav.)) ir čia vyrauja labai skirtingos reljefo sąlygos: t.y. PŪV bus vykdoma Minijos slėnyje, o 

artimiausios sodybos yra ant slėnio šlaitų, kur kas aukštesnėje altitudėje, todėl jose galimai 

esantys šuliniai pasipildo gruntiniu vandeniu, atitekančiu iš priešingos PŪV teritorijai pusės. 

Gruntinio vandens lygis artimiausiose sodybose niekaip nėra susijęs su gruntinio vandens lygiu 

planuojamoje teritorijoje, todėl PŪV neturės jokios įtakos artimiausių sodybų vandens ėmimo 

įrenginiams. Arteziniai gręžiniai yra nutolę dar didesniu atstumu nei artimiausios sodybos, jie 

yra išgręžti į gilesnius vandeningus sluoksnius, kurie nuo gruntinio vandens sluoksnio atskirti 

storu nelaidžiu sluoksniu, todėl jiems karjerų eksploatacija jokios įtakos nedaro. 

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros pateiktu potvynių grėsmių ir rizikos 

žemėlapiu, planuojamas išplėsti ir eksploatuoti smėlio ir žvyro karjeras patenka į ekstremalių 

situacijų vidutinės tikimybės (1%) (t.y. užliejimas galimas kartą per 100 metų) ir didelės 

tikimybės (10%) (t.y. užliejimas galimas kartą per 10 metų) Minijos upės potvynių metu 

užliejamas teritorijas (žiūr. 7 pav.). Atsižvelgiant į tai, konsultuojantis bei bendradarbiaujant su 

inžinieriumi hidrologu, 2017 m. lapkričio mėn. buvo atliktas išsamus Minijos upės hidrologinis 

įvertinimas ties PŪV Prūdupio karjero teritorija, kurio metu buvo atlikti hidrologiniai tyrimai, 

matavimai ir skaičiavimai bei suformuota (parinkta) apsaugos priemonė – pylimo įrengimas 

(žiūr. 11 priedą). Atlikus Minijos upės ir Prūdupio karjero teritorijos hidrologinį įvertinimą, 

padaryta išvada, kad detalios žvalgybos ribose būtina įrengti pylimą, kurio viršutinė altitudė – 

21,20 m aukštyje (BS). Pylimo tikslas – apsaugoti planuojamo išplėsti karjero teritoriją nuo 

galimų Minijos upės išsiliejimų potvynių metu. Tokiu būdu kasamas naudingųjų iškasenų 

sluoksnis neturės tiesioginio ryšio su Minijos upe ir nesusidarys sąlygos Minijos upės vagos 

pasikeitimui, o tuo pačiu bus išvengta reikšmingo neigiamo poveikio ties Minijos upe įsteigtoms 

saugomoms teritorijoms. Pylimo padėtis pavaizduota 7 paveiksle ir 11 priedo 3 paveiksle. 

Pylimo įrengimo aplinkybės buvo aptartos su Salantų regioninio parko direkcijos specialistais, 

kurių nuomone, suformuotas pylimas neigiamos įtakos kraštovaizdžiui nedarys ir pastabų 

suformuotai (parinktai) priemonei neturėjo (žiūr. 12 priedą). Taip pat pylimo įrengimo 
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aplinkybės buvo pristatytos ir aptartos su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba, kai buvo 

kreiptasi išvados dėl poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, kuri pritarė pylimo 

įrengimui ir įtraukė šią apsaugos priemonę į išvadą dėl poveikio „Natura 2000“ teritorijoms 

reikšmingumo (žiūr. 2 priedą). Pylimas bus suformuotas iš nuodangos sluoksnio molingo grunto, 

pylimo išorinis šlaitas (į Minijos ir pievų pusę) bus apsėtas daugiametės žolės mišiniu, vidinis 

šlaitas (į karjero pusę) bus apsėtas daugiametės žolės mišiniu ir želdiniais (rūšinę sudėtį 

suderinus su Salantų regioninio parko direkcija). 

Minijos upės ir Prūdupio karjero teritorijos hidrologinio įvertinimo metu (žiūr. 11 priedą) 

buvo įvertintas ir poveikis Minijos upės hidrologiniam režimui, esant minimalaus vandeningumo 

ir minimalaus galimo vandens lygio nukritimui (absoliutinis minimumas ties Prūdupio karjero 

teritorija fiksuotas 1946 m. siekė 14,17 m BS). Paviršinio ir gruntinio vandens apykaita priklauso 

ne tik nuo paviršinio ir gruntinio vandens lygio kaitos, bet ir nuo hidrogeologinių sąlygų bei 

vietovės geomorfologinės sandaros. Tirtoje teritorijoje gruntinis srautas yra hidrauliškai susijęs 

su paviršiniu vandeniu. Didesnę metų dalį gruntinio srauto paviršius yra nuolaidus į upės vagą. 

Vanduo iš upės vagos į salpas palyginti siauroje pakrantės juostoje išsilieja tik kai yra aukštas 

vandens lygis. Detalios geologinės žvalgybos duomenimis, gruntinio vandens lygio aukštis 

svyruoja nuo 15,30 m BS iki 18,20 m BS. Karjero eksploatacijos metu gruntinis vandens lygis 

gali nukristi iki 0,5 m. Šiuo atveju sumažėjus aeracijos zonos storiui požeminio vandens prietaka 

į vagą nenutruks. Savo ruožtu, požeminis nuotėkis į paviršinio vandens telkinius Minijos baseine 

yra itin mažas – daugiametis hidromudulis neviršija 1,65 l/s iš km2. Didžiąją dalį požeminio 

nuotėkio (98,6%) suformuoja gruntinis vanduo kaip atmosferos kritulių ir gilesnių spūdinio 

vandens prietakos mišinys. Pagrindinis Minijos upės mitybos šaltinis – krituliai. Minijos 

aukštupyje iškrenta didžiausias Lietuvoje kritulių kiekis. Požeminis nuotėkis formuoja tik 12,7% 

viso Minijos (ypač jos aukštupyje) nuotėkio, todėl net ir 1 metro gruntinio vandens lygio 

sumažėjimas, nedarytų esminio poveikio Minijos nuotėkio režimui nuosėkio (mažo 

vandeningumo ) laikotarpiu. 

Prūdupio karjero įtaka netoli karjero esančiam Prūdupio upeliui buvo vertinta 2017 m. 

Aplinkos apsaugos agentūrai teiktuose poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose8 (dėl 

UAB „Kelveda“ planuojamos ūkinės veiklos (Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išplėtimas ir 

eksploatacija) pagal kuriuos iš Aplinkos apsaugos agentūros 2017-05-23 raštu Nr. (28.3)-A4-

5377 buvo gauta atrankos išvada9. Siekiant įvertinti gruntinio ir požeminio vandens lygio 

pasikeitimą dėl planuojamo karjero bei galimą neigiamą poveikį netoli karjero tekančiam 

Prūdupio upeliui, buvo kreiptasi į Šilutės hidrometeorologijos stotį dėl hidrologinių tyrimų. 
                                                 
8 Šaltinis: https://old.gamta.lt/files/Prudupio%20naujo%20ploto_PAV%20atranka.pdf 
9 Šaltinis: https://old.gamta.lt/files/5377.pdf 
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Tyrimai atlikti 2017 m. kovo mėn. Siekiant įvertinti galimą upelio vandeningumo sumažėjimą 

bei nustatyti upelio vagos galimus pokyčius, buvo pritaikytas hidrologinis modelis, sukurtas 

SWAT (angl. Soil and Water Assessment Tool) įrankio pagalba. Modelio pagalba buvo 

simuliuoti skirtingi PŪV teritorijos variantai, kurie sumažintų galimus neigiamus padarinius. 

Atlikus kelias simuliavimo iteracijas, modelio pagalba buvo nustatyta, kad atitraukus PŪV 

teritoriją 30 metrų nuo Prūdupio upelio vagos, esant 3 metrų aukščio pylimui prieš karjerą, 

kasamo karjero šlaitus paliekant ne didesniu kaip 45° laipsnių kampu ir į gylį kasant ne daugiau 

kaip 12 metrų, neigiamų padarinių hidrologiniam režimui išvengiama. Pritaikytos apsaugos 

priemonės yra pakankamos minimizuoti poveikį Prūdupio upelio bei aplinkinės teritorijos 

hidrologiniam režimui. Taikant šias apsaugos priemones, Prūdupio upelio vaga nesikeis, bendras 

vandens debitas taip pat nebus žymiai įtakojamas, paviršinis nuotėkis liks nepakitęs, galimi 

nežymūs gruntinių vandenų kiekio svyravimai (iki 5% - kas gali būti laikoma modelio paklaida). 

Planuojamas išplėsti ir eksploatuoti 5,1 ha ploto Prūdupio smėlio ir žvyro karjeras yra ne 30 m, o 

35 m ir didesniu atstumu nuo Prūdupio upelio, nes ties planuojamu išplėtimu upelio vaga sukasi 

ir tolsta į pietus, taip pat eksploatuojant telkinį bus taikomos tos pačios apsaugos priemonės (3 

metrų aukščio pylimas prieš karjerą, kasamo karjero šlaitai bus paliekami ne didesniu kaip 45° 

laipsnių kampu ir į gylį bus kasama ne daugiau kaip 12 metrų), todėl hidrologų duomenimis, 

suminio reikšmingo neigiamo poveikio Prūdupio upelio hidrologiniam režimui nebus ir  

neigiamų padarinių hidrologiniam režimui bus išvengiama. 

Remiantis hidrologinių tyrimų duomenimis, PŪV reikšmingo neigiamo poveikio Minijos 

ar Prūdupio upių vandens balanso pasikeitimui neturės, išteklių gavybos išplėtimas vietovės 

suminiam hidrologiniam ir hidrogeologiniam režimui reikšmingos įtakos neturės. 

2.1.4. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės 

Darbuotojų poreikiams tenkinti bus naudojamas mobilus kilnojamasis biotualetas, 

kuriame susikaupęs turinys periodiškai pagal sutartį su vežėju bus išvežamas utilizavimui, todėl 

buitinės nuotekos į aplinką nepateks. 

Kuru užpildant naudojamos technikos degalų bakus kasavietėje bus laikomasi technikos 

saugumo reikalavimų. Kuras bus atvežamas specialiai tam skirtu autotransportu ir užpilama 

siurblio pagalba. Bus pripilama tiktai 90 % bakų talpos, kad išvengti naftos produktų 

persipylimo. PŪV metu naudojama technika atitiks Europos sąjungos reikalavimus ir standartus, 

bus tinkamai prižiūrima, tvarkinga, nuolat turės būtinus galiojančius techninės apžiūros 

dokumentus. Naudojamos technikos priežiūros, o esant reikalui ir remonto darbai nebus 

atliekami telkinio teritorijoje, šie darbai bus atliekami išvežus techniką į specialiai tam skirtas 
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priežiūros ir remonto dirbtuves, todėl PŪV teritorijoje jokių technikos eksploatacinių atliekų ar 

skysčių, galinčių patekti į aplinką ar gruntinius vandenis, nesusidarys. 

Remiantis Minijos upės hidrologiniu įvertinimu ties PŪV Prūdupio karjero teritorija, 

suformuota (parinkta) reikšmingo neigiamo poveikio išvengimo priemonė – pylimo įrengimas. 

Priemonės tikslas – apsaugoti planuojamo išplėsti karjero teritoriją nuo galimų Minijos upės 

išsiliejimų potvynių metu. Tokiu būdu kasamas naudingųjų iškasenų sluoksnis neturės 

tiesioginio ryšio su Minijos upe ir nesusidarys sąlygos Minijos upės vagos pasikeitimui, o tuo 

pačiu bus išvengta reikšmingo neigiamo poveikio ties Minijos upe įsteigtoms saugomoms 

teritorijoms. Būtino įrengti pylimo viršutinė altitudė – 21,20 m aukštyje (BS), pylimo padėtis 

pavaizduota 7 paveiksle ir 11 priedo 3 paveiksle. Pylimas bus suformuotas iš nuodangos 

sluoksnio molingo grunto, pylimo išorinis šlaitas (į Minijos ir pievų pusę) bus apsėtas 

daugiametės žolės mišiniu, vidinis šlaitas (į karjero pusę) bus apsėtas daugiametės žolės mišiniu 

ir želdiniais (rūšinę sudėtį suderinus su Salantų regioninio parko direkcija). 

2.2. Aplinkos oras 

2.2.1. Esamos būklės aprašymas 

PŪV vieta yra Klaipėdos apskrityje, Kretingos rajono savivaldybėje, Žalgirio seniūnijoje, 

Nausodžio kaime. Vadovaujantis Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos (toliau - LHMT) duomenimis PŪV teritorijoje, patenkančioje į 

Žemaičių klimato rajoną, Žemaičių aukštumos parajonį, vyrauja šios meteorologinės sąlygos: 

 vidutinė metinė temperatūra nuo +6,3 iki +6,7 ºC (Lietuvoje - nuo +5,8 iki +7,6 °C); 

 vidutinė karščiausio mėnesio (liepos) temperatūra nuo +17,0 iki + 17,5 ºC (Lietuvoje - 

nuo +16,4 iki +18,6 °C); 

 vidutinė šalčiausio mėnesio (sausio-vasario) temperatūra nuo -3,4 iki -2,9 ºC (Lietuvoje 

nuo -1,4 iki -5,2 °C); 

 vidutinis metinis kritulių kiekis – 810-820 mm (Lietuvoje - 570-820 mm) 

 saulėtų valandų skaičius - apie 1930; 

 bendroji saulės spinduliuotė – 3400 MJ/m2 (Lietuvoje – 3200 – 3500 MJ/m2); 

 vidutinis didžiausias dirvožemio įšalo gylis – 30 cm (Lietuvoje – 25 - 60 cm); 

 vidutinis vėjo greitis 4,0 m/s (Lietuvoje - 2,5-6,0 m/s). 

Aplinkos oro kokybę PŪV vietoje apsprendžia geografinė padėtis, teritorijos reljefo 

ypatybės, tolimosios pernašos, Kretingos rajono pramonės įmonės ir transporto keliai. Teritorijos 

foninio aplinkos oro užterštumo duomenys parenkami vadovaujantis Aplinkos apsaugos 

agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 patvirtintų Foninio aplinkos oro 

užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų 
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(Žin., 2008, Nr. 82-3286, aktuali redakcija) 3 ir 4 punktuose nurodyta eiliškumo tvarka bei 

vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 2021-09-06 raštu Nr. (30.3)-A4E-10260 „Dėl 

foninių aplinkos oro užterštumo duomenų“ (žiūr. 13 priedą), kuriame nurodoma naudoti su raštu 

pateikiamų objekto gretimybėse (2 km spinduliu) esančių kitų ūkinės veiklos objektų oro taršos 

šaltinių parametrus ir iš jų išmetamus teršalus bei kuriame nurodoma įvertinti santykinai švarių 

Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes, 

pateiktas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://aaa.lrv.lt. 2020 m. Klaipėdos 

regione nustatytos šios aplinkos oro teršalų koncentracijos: kietųjų dalelių KD10 - 10,1 μg/m3; 

KD2,5 – 7,1 μg/m3; azoto oksidų NOx - 7,4 μg/m3; anglies monoksido CO - 0,19 mg/m3; sieros 

dioksido SO2 - 2,6 μg/m3; benzeno C6H6 - 0,86 μg/m3 (žiūr. 13 priedą). 

Kartu su PŪV metu susidarančiais teršalais įvertinus foninio aplinkos oro užterštumo 

duomenis, gaunamas suminis poveikis ir tarša nagrinėjamoje aplinkoje, kaip tai apibrėžia 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1 -885 patvirtinto 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 8.8 ir 15 punktai. 

2.2.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai 

PŪV bus vykdoma šalia šiuo metu eksploatuojamo to paties telkinio karjero teritorijos, 

veiklą vykdys ta pati įmonė UAB „Kelveda“, todėl 5,1 ha ploto išplėtimas bus vykdomas 

naudojant tą pačią mobilią, pažangią karjero kasybos techniką, kuri persikels iš gretimo to paties 

telkinio ploto, todėl naudojamos technikos kiekis nepasikeis, vienu metu abiejose telkinio dalyse 

darbai nebus vykdomi. Iškastų išteklių išvežimui bus panaudojami tie patys esami išvežimo 

keliai. 

Numatoma, kad telkinio naujo ploto išteklių gavyba pagrinde vyks darbo dienomis viena 

pamaina, darbai telkinyje bus vykdomi ir žaliava iš telkinio sunkiasvorėmis mašinomis bus 

išvežama dienos metu darbo valandomis (700 - 1900 val. laikotarpyje). Per metus telkinyje bus 

dirbama ne daugiau kaip 250 dienų. Kaip iki šiol, taip ir toliau plečiant išteklių gavybos ribas, 

telkinį numatoma eksploatuoti nesistemingai, vadovaujantis rinkos poreikiais. Per metus 

planuojama iškasti apie 60 tūkst. m3 smėlio-žvyro išteklių. Birių naudingųjų iškasenų kasybai, 

kada yra tokios gavybos apimtys, visame pasaulyje naudojamas tik ekskavacijos būdas, o 

išgaunama žaliava pervežama transportu. Žaliava bus išvežama savivarčiais, per dieną pagal 

poreikį padarant maksimaliai iki 20 reisų (abiem kelio kryptimis – 40 savivarčių). 

Planuojama Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio plečiamos dalies eksploatacija žymaus 

neigiamo poveikio aplinkos oro kokybei neturės. Eksploatuojant karjerą stacionarių oro taršos 

šaltinių nebus. Žaliavos išgavimo ir transportavimo įrenginiai mobilūs, todėl telkinio išplėtimo 

metu nuolat nuosekliai judės pagal kasybos darbų vietos pasislinkimą. Naudingo klodo gavyba – 
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pagrinde sezoninis darbas, šaltuoju metų periodu naudingųjų išteklių telkiniuose darbų apimtys 

sumažėja dėl sumažėjusio vartotojų poreikio, todėl poveikis aplinkos orui metų laikotarpyje 

telkinio teritorijoje būtų nepastovus. 

Atliekant kasybos ir išteklių išvežimo darbus, mobilieji oro taršos šaltiniai (kasybos-

krovos technika, savivarčiai) sudarys taršą iš dyzelinių vidaus degimo variklių išmetamomis 

dujomis, išteklius išvežantys savivarčiai galimai sudarys taršą nuo kelio žvyruotos dangos 

sukeliančiomis dulkėmis, taip pat dulkės galimai susidarys sausuoju laikotarpiu kraunant klodo 

viršutinės dalies naudinguosius išteklius (smėlį ir žvyrą) į savivarčius. 

Planuojamo naudoti ploto kasybos darbuose bus naudojama kasimo, pakrovimo ir 

transportavimo technika, aprašyta PAV ataskaitos 1.2.4 ir 1.2.9 skyriuose. Kaip iki šiol taip ir 

toliau bus naudojami tie patys (arba analogiško tipo bei galingumo) našūs šiuolaikiniai 

mechanizmai, kurie vienam grunto tūrio vienetui iškasti, pakrauti ir pervežti sunaudoja žymiai 

mažiau (daugiau nei 2 kartus) dyzelinio kuro lyginant su seno tipo technika. Numatomos kuro 

sąnaudos pateikiamos PAV ataskaitos 1.2.4 skyriuje. Kuro markės bei išmetamų dujų 

toksiškumas nustatyti automobilių ir kitų savaeigių mechanizmų techninėmis eksploatacijos 

taisyklėmis. Telkinio naujo ploto eksploatacijos eigoje reguliariai bus tikrinamas karjero 

mechanizmų vidaus degimo variklių darbo režimo atitikimas normatyviniame dokumente LAND 

15-2015 nustatytoms normoms. 

Norint įvertinti šioje vietovėje galimą cheminės taršos padidėjimą aplinkos ore dėl 

numatomų savaeigių mechanizmų darbų, skaičiuojamas iš šių transporto priemonių pateksiančių 

teršalų kiekis į aplinką. Bendras metinis teršalų kiekis, kuris pateks į aplinkos orą planuojamoje 

teritorijoje suskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintą 

„Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo 

metodiką“. Skaičiavimų rezultatai pateikiami 2 lentelėje, skaičiavimų duomenys ir patys 

skaičiavimai pateikti 14 priede. 
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2 lentelė. Iš technikos išmetamų teršalų kiekiai 

Taršos šaltinis 
 

Taršos 
šaltinių 
skaičius 

Taršos rūšis 
(cheminė tarša) 

Orientacinis teršalų kiekis 

1 2 3 4 

Darbai karjere 
(karjero technika) 

 
4 

1) CO 
2) NOx 
3) K.d. 
4) SO2 
5) LOJ 

8,149 t/m 
0,925 t/m 
0,130 t/m 
0,033 t/m 
2,223 t/m 

Žaliavos 
transportavimas 
(sunkvežimiai) 

20 reisų 

1) CO 
2) NOx 
3) K.d. 
4) SO2 
5) LOJ 

0,943 t/m 
0,107 t/m 
0,015 t/m 
0,004 t/m 
0,257 t/m 

Bendra tarša iš vidaus degimo 
variklių 

1) CO 
2) NOx 
3) K.d. 
4) SO2 
5) LOJ 

9,092 t/m 
1,031 t/m 
0,145 t/m 
0,037 t/m 
2,480 t/m 

Iš 14 priede ir 2 lentelėje pateikiamų duomenų matyti, kad metiniai išmetamų teršalų 

kiekiai nebus dideli. Tai bus pasiekta pasirinkus našius šiuolaikinius mechanizmus. Planuojamos 

ūkinės veiklos metu mobili specializuota technika dirbs nekoncentruotai (pasiskirsčiusi 

atskiruose telkinio plotuose ir palaipsniui judėdama iš vienos vietos į kitą), todėl iš mobilių 

taršos šaltinių išmetami teršalai pasklis žymiai platesnėje erdvėje nei nuo vieno stacionaraus 

šaltinio ir jų koncentracija bus minimali. Be to telkinio naudingo klodo gavyba pagrinde vyks 

šiltesniuoju metų periodu, šaltuoju metų periodu naudingųjų išteklių telkiniuose darbų apimtys 

paprastai sumažėja dėl sumažėjusio vartotojų poreikio, todėl poveikis aplinkos orui metų 

laikotarpyje bus nepastovus. Atsižvelgiant į tai bei į aukščiau pateiktą informaciją galima teigti, 

kad vertinama planuojama ūkinė veikla, naudojanti mobilius taršos šaltinius, vietovės aplinkos 

oro kokybę įtakos nežymiai. 

Taip pat galima tarša dėl kietųjų dalelių išmetimo (nudulkėjimo) krovos metu bei dėl iš 

po sunkvežimių ratų sausros metu nuo grunto kylančių dulkių. 

Karjere kasami ir į sunkvežimius kraunami ištekliai turi pakankamai natūralios drėgmės, 

didesnioji dalis telkinio išteklių yra apvandeninti, todėl drėgni ir apvandeninti ištekliai jų kasimo 

metu nedulka. Atidengtas karjero paviršius gali išdžiūti vasaros metu, ir dėl šios priežasties 

vykdant krovos darbus, galimai padidės ore kietųjų dalelių kiekis. Vykdant išteklių pakrovimo 

darbus vienos tonos nudulkėjimo koeficientas 0,03 kg/t. Prognozuojamas kietųjų dalelių kiekis 

apskaičiuojamas vadovaujantis metodikų rinkinyje („Сборник методик по расчёту выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ различными производствами“. Гидрометеоиздат. 
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Ленинград, 1986 г.) pateikta metodika („Расчёт выбросов загрязняющих веществ при 

производстве строительных материалов“, lietuvių kalba - „Teršalų, išmetamų į atmosferą, 

gaminant statybines medžiagas, kiekio skaičiavimas“), kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 1999-12-13 įsakymu Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio 

apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo 

asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 

108-3159; aktuali redakcija) patvirtintą metodikų sąrašą (30.6 punkte). Prognozuojamas kietųjų 

dalelių kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

P = D · B · (1 – r) / 1000, 

čia: 

D – santykinis nudulkėjimas, kg/t; 

B – metinės grunto krovos apimtys, t/m; 

r – drėgnumas, %. 

Vidutiniškai per metus būtų iškasama 60 tūkst. m3 išteklių (apie 100 tūkst. t). 

Prognozuojamas kietųjų dalelių kiekis (nudulkėjimas) krovos metu: 

P = 0,03 · 100000 · (1 – 0,7) / 1000 =  0,900 t/m. 

Papildomai sausros metu į aplinkos orą gali patekti nuo žvyrkelio (privažiavimo kelio, 

neturinčio kietos asfalto dangos) pakylančios dulkės iš po sunkvežimių ratų. Jų kiekis 

apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos metodiniais nurodymais „Kelių su žvyro danga dulkėjimo mažinimas“. Žvyro ir 

smėlio dangos dėvėjimasis skaičiuojamas pagal formulę:  

 h = (a + 1 · b · VMPEI / 1000) · 0,5,  

čia: 

a – koeficientas, kurio dydis priklauso nuo klimato sąlygų ir žvyro dalelių atsparumo 

dėvėjimuisi,  a – 5; 

b – koeficientas, kurio reikšmė priklauso nuo žvyro dalelių atsparumo dėvėjimuisi, 

drėkinimo laipsnio, transporto važiavimo greičio, b – 26; 

VMPEI – vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, aut./parą, VMPEI = 40 aut./parą (į 

abi puses); 

1 – koeficientas, kurio dydis priklauso nuo kelio pločio, kai kelias 6–7 m pločio, šio 

koeficiento reikšmė lygi 1.  

h = (5 + 1 · 26 · 40/ 1000) · 0,5 = 3,02 mm/metus. 
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Iš viso nuo žvyrkelio išsiskiriančių dulkių kiekis paskaičiuojamas pagal formulę:  

 M = 1,75 · 10ˉ³ · h · l · c,   

čia:  

 l – žvyrkelio ilgis, m; 

 c – žvyrkelio plotis, m; 

1,75 – smėlio ir žvyro tankis, t/m³.   

Žvyrkelio nudulkėjimas skaičiuotas imant 1000 m atstumą – maksimali kelio atkarpa, kur 

6 m pločio žvyrkeliu iškasti naudingieji ištekliai bus transportuojami iki asfaltuotos kelio 

dangos: 

M = 1,75 · 10ˉ³ · 3,02 · 1000 · 6 = 31,710 t/metus. 

Žvyrkelio dulkes į orą pakelia važiuojančių transporto priemonių ratai. Dulkėtumo 

mažinimui karjero vidaus keliuose ir produkcijos išvežimo kelyje su žvyruota danga 

sunkvežimių judėjimo greitis bus ribojamas iki 20 km/val. Esant tokiam greičiui keliai dulka 

minimaliai. Be to dulkėtumo mažinimui kaip ir iki šiol bus taikoma prevencinė priemonė - 

sausros metu dulkėtumo mažinimui ir dulkėms gesinti karjero vidaus keliai ir žvyrkelis 

(privažiavimo kelias, neturintis kietos asfalto dangos), bus laistomi palaikant drėgną paviršių. 

Laistymas bus vykdomas veiklos vykdytojo lėšomis. Privažiavimo kelio laistymo periodiškumas 

nenustatomas, kadangi laistymo poreikis labai priklauso nuo kelio dangos drėgmės, o ši – nuo 

sunkiai nuspėjamų ir bet kada galinčių pasikeisti meteorologinių sąlygų, aplinkos drėgmės, 

temperatūros. Šiuo metu nėra tokios praktikos ar metodikos, pagal kurią būtų galima operatyviai 

nustatyti kelio dangos ir oro dulkėtumo parametrus, todėl laistymo poreikis bus nustatomas 

vizualiai. Drėgnu laikotarpiu, kai vyrauja lietingi orai, žvyrkeliai nedulka, o užsitęsus sausros 

laikotarpiui, žvyrkelių paviršius išdžiūsta ir atsiranda poreikis laistymui. Įmonės specialistai 

nuolat stebės privažiavimo kelio (su žvyruota danga) būklę, kelio laistymas bus vykdomas pagal 

poreikį, kad būtų pastoviai palaikomas drėgnas paviršius. Vadovaujantis Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos parengta metodika (2004 m. „Kelių su žvyro danga 

dulkėjimo mažinimas“), naudojant dulkėjimą mažinančias priemones, t. y. dirbtinai padidinant 

kelio dangos drėgmę, išsiskiriančių dulkių kiekis gali būti sumažintas 70-90 % (priimama 70 %). 

Taikant šią prevencinę priemonę metinis dulkių kiekis, išsiskiriantis važiuojant transporto 

priemonėms žvyrkeliu, sumažės nuo 31,71 iki  9,513 t/metus. 

Pažymėtina, kad ties arčiausiai nuo privažiavimo kelio (su žvyruota danga) esančia 

sodybviete (adresu Prūdupio g. 4, Nausodis), veiklos vykdytojas jau ankstesniais metais pagal 

privažiavimo kelią yra įrengęs dirbtinį barjerą - pylimą, apsėtą daugiametėmis žolėmis ir 
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krūminiais augalais (žiūr. 3 pav.). Šis pylimas veikia kaip apsaugos priemonė nuo kietųjų dalelių 

taršos padidėjimo sodybvietės aplinkos atžvilgiu, nes galimai dulkių sklaidai iš po sunkvežimių 

ratų nuo žvyruotos dangos kelio sudaromas dirbtinis barjeras, stabdomas vėjo greitis. 

Visi aukščiau aprašyti ir įvertinti oro taršos šaltiniai skirstomi į dvi grupes: 

 Kasybos darbai karjere (karjero technikos variklių degimo produktai, nudulkėjimas 

krovos metu) - neorganizuotas atmosferos taršos šaltinis Nr. 601; 

 Transporto eismas (variklių degimo produktai ir žvyrkelio nudulkėjimas transportuojant 

naudinguosius išteklius sąlyginiu 1 km atstumu) - neorganizuotas atmosferos taršos 

šaltinis Nr. 602. 

Visi aprašyti taršos šaltiniai traktuojami kaip neorganizuoti, kadangi vadovaujantis 

aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją bei teršalų išmetimo į 

atmosferą apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais – tai toks šaltinis - įrenginys ar vieta, 

neskirti specialiai teršalams į aplinkos orą išmesti. Tai gali būti atviros žaliavų ar atliekų 

išgavimo, saugojimo, aikštelės ar kt. 

Planuojamos veiklos sąlygojamų aplinkos oro taršos šaltinių charakteristikos pateikiamos 

3 lentelėje: 

3 lentelė. Neorganizuotų taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai Išmetamų dujų rodikliai  

Pavadinimas Nr. koordinatės 

au
kš

ti
s,

 m
 

išmetimo 
angos 

matmenys, 
m 

srauto 
greitis, 

m/s T
em

pe
ra

-
tū

ra
, 0 C

 

tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

Teršalų 
išmetimo 
trukmė, 
val./m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Darbai karjere 601 
X= 6198250 
Y= 338258 

10 0,5 5,0 0 0,98 3000 

Žaliavos 
transportavimas: 
(variklių degimo 
produktai ir žvyrkelio 
nudulkėjimas vežant 1 
km atstumu) 

602 
Linijinis 

taršos 
šaltinis 

0,5 1,0 0,1 50 0,08 3000 

Prognozuojamiems cheminių teršalų sklaidos skaičiavimams išsiskirsiančių cheminių 

teršalų kiekiai pateikiami 4 lentelėje. 
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4 lentelė. Tarša į aplinkos orą 

Veiklos 
rūšis 

taršos šaltiniai 
Teršalai 

Numatoma tarša 

Pavadinimas 
Pavadinimas Nr. 

vienkartinis dydis metinė, 
t/m vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 

Karjero 
eksploatacija 

Darbai karjere: 
karjero technikos 

išmetamosios dujos, 
dulkės krovos metu 

601 

Anglies monoksidas 
Angliavandeniliai 
Azoto oksidai 
Sieros dioksidas 
Kietosios dalelės  

g/s 
g/s 
g/s 
g/s 
g/s 

0,75454 
0,20583 
0,08565 
0,00306 
0,09537 

8,149 
2,223 
0,925 
0,033 
1,030 

Žaliavos transportavimas: 
variklių degimo produktai 
ir žvyrkelio nudulkėjimas 
vežant 1 km atstumu 

602 

Anglies monoksidas 
Angliavandeniliai 
Azoto oksidai 
Sieros dioksidas 
Kietosios dalelės  

g/s/m 
g/s/m 
g/s/m 
g/s/m 
g/s/m 

8,73*10-5 
2,38*10-5 
9,91*10-6 
3,70*10-7 
8,82*10-4 

0,943 
0,257 
0,107 
0,004 
9,528 

2.2.3. Numatomas reikšmingas poveikis aplinkos orui 

Į aplinkos orą pateks dyzelinių vidaus degimo variklių išmetamos dujos, iš po savivarčių 

ratų sausros metu nuo grunto pakylančios dulkės bei dalis kietųjų dalelių naudingųjų išteklių 

krovos metu. Norint įvertinti šioje vietoje galimą cheminės taršos padidėjimą teritorijos aplinkos 

ore dėl numatomų savaeigių mechanizmų darbų, vertinamas esamas foninis užterštumas, tuo 

pačiu skaičiuojamas ir vertinamas dėl PŪV pateksiančių teršalų kiekis į aplinką ir 

prognozuojama suminė jų sklaida aplinkos ore. 

Aplinkos oro užterštumo prognozė. 

Oro teršalų sklaidos modeliavimas - metodas, naudojamas paskaičiuoti, numatyti 

(prognozuoti) ar įvertinti aplinkos oro užterštumo tam tikru teršalu lygį. Oro taršos sklaidos 

modelis yra priemonė, kaip suskaičiuoti teršalų koncentracijas ore turint informaciją apie 

išmetimus ir atmosferos būseną. Įvairūs teršalai skirtingais būdais patenka į atmosferą, o teršalų 

kiekis, patenkantis į atmosferą, gali būti nustatomas turint žinių apie vykstantį procesą arba 

naudojant faktinius matavimus. Tam, kad būtų galima nustatyti, ar išmetimai paveiks ribinių 

verčių viršijimą, būtina įvertinti priežeminės koncentracijos pasiskirstymą tam tikru atstumu nuo 

šaltinio. Šiam tikslui ir reikalingas oro taršos sklaidos modelis. 

Skaičiuojant teršalų, išsiskirsiančių objekto eksploatacijos metu, sklaidą, buvo naudojama 

kompiuterinė programinė įranga „ADMS 5.2“. Tai naujos kartos daugiašaltinis dispersijos 

modelis, kurį naudoti rekomenduoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (vadovaujantis 

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-12-09 įsakymu Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos 

poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 

patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5768, aktuali redakcija)). Šis modelis vertina sausą ir šlapią 

teršalų nusodinimą, radioaktyvių teršalų sklidimą, teršalų kamuolio matomumą, kvapus, pastatų 

įtaką, sudėtingą reljefą ir pakrantės įtaką. Modelis vertina užduoto laikotarpio metu išsiskyrusių 
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teršalų koncentracijas. Koncentracijas „ADMS 5.2“ skaičiuoja iki 3000 m aukščio. Šis modelis 

skaičiuoja teršalų sklaidą aplinkos ore įvertindamas geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, 

medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. Vertinant miesto oro kokybę, dauguma mažų 

taršos šaltinių apjungiama į vieną didesnį, tuo tarpu didelių taškinių taršos šaltinių įtaką 

skaičiuoja individualiai. Modelis gali skaičiuoti iki 300 taškinių, ploto, tūrio ir linijinių šaltinių 

išmetamų teršalų sklaidą vienu metu, daugiausia 10 teršalų vienam šaltiniui ir daugiausia 5 

teršalų grupes. Naudoja miesto ir kaimo vietovės dispersijos koeficientą, gali skaičiuoti 

procentilius. 

„ADMS“ modelio veikimo principas pagrįstas formule: 

          222222222222
2/22/22/22/2/2/

2
zszszszszsy zhzzhzzhzzzzzy

zy

s eeeeee
U

Q
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kur: sQ - teršalo emisija, g/s ; 

y
- horizontalusis dispersijos parametras, m; 

z - vertikalusis dispersijos parametras, m; 

U – vėjo greitis, m/s; 

h – šaltinio aukštis, m; 

z – receptoriaus aukštis, m. 

Teršalų koncentracijų išsisklaidymo žemėlapius programa „ADMS 5.2“ pateikia 

koordinačių sistemoje arba ant žemėlapio, koncentracijas išreiškia mg/m3, μg/m3 ar kitais 

programai užduotais matavimo vienetais. 

Teršalų sklaidos skaičiavimuose naudoti šie duomenys: 

 Meteorologiniai parametrai. Siekiant užtikrinti maksimalų „ADMS 5.2“ modelio 

tikslumą, į jį reikia suvesti itin detalius meteorologinių duomenų kiekius - meteorologinių 

parametrų reikšmes kiekvienai metų valandai. Aplinkos oro teršalų sklaidos 

skaičiavimuose naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti 5 metų (2016-

2020 m.) Klaipėdos miesto meteorologiniai duomenys: temperatūra, vėjo greitis ir 

kryptis, kritulių kiekis ir debesuotumas. Dokumentai, patvirtinantys meteorologinių 

duomenų įsigijimą iš LHMT, pateikti 15 priede. 

Sklaidos modeliavimo metu naudotą meteorologinę duomenų rinkmeną grafiškai 

vizualizavus matome šios meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožę (žiūr. 16 pav.), 

kur elemento kampas atvaizduoja vėjo kryptį, o radialinis atstumas nuo centro 

atvaizduoja atsiradimų dažnumą; 
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16 pav. Meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožė 

 Reljefo pataisos koeficientas lygus 0,5 (atviros teritorijos); 

 Platuma lygi 55,9; 

 Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių; 

 Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 

 Modelio erdvinė skiriamoji geba 100 m (vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 

direktoriaus 2008-12-09 įsakymu Nr. AV-200 patvirtintų Ūkinės veiklos poveikiui 

aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 

5.3 punktu (Žin., 2008, Nr. 143-5768, aktuali redakcija)); 

 Teritorijos foninio aplinkos oro užterštumo duomenys parenkami vadovaujantis Aplinkos 

apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 patvirtintų Foninio 

aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 

įvertinti rekomendacijų (Žin., 2008, Nr. 82-3286, aktuali redakcija) 3 ir 4 punktuose 

nurodyta eiliškumo tvarka bei vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 2021-09-06 

raštu Nr. (30.3)-A4E-10260 „Dėl foninių aplinkos oro užterštumo duomenų“ (žiūr. 13 

priedą), kuriame nurodoma naudoti su raštu pateikiamų objekto gretimybėse (2 km 

spinduliu) esančių kitų ūkinės veiklos objektų oro taršos šaltinių parametrus ir iš jų 

išmetamus teršalus bei kuriame nurodoma įvertinti santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų 

vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes, pateiktas Aplinkos 

apsaugos agentūros interneto svetainėje http://aaa.lrv.lt. 2020 m. Klaipėdos regione 

nustatytos šios aplinkos oro teršalų koncentracijos: kietųjų dalelių KD10 - 10,1 μg/m3; 
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KD2,5 – 7,1 μg/m3; azoto oksidų NOx - 7,4 μg/m3; anglies monoksido CO - 0,19 mg/m3; 

sieros dioksido SO2 - 2,6 μg/m3; benzeno C6H6 - 0,86 μg/m3 (žiūr. 13 priedą). 

 Atliekant modeliavimą „ADMS 5.2“ modeliu naudojami kasvalandiniai meteorologiniai 

duomenys. Remiantis šiais duomenimis modelis kiekvienai valandai apskaičiuoja 

maksimalias koncentracijas pažemio sluoksnyje (t. y. gaunama 8760 reikšmių). Parinkus 

bet kokią vidurkinio laiko atkarpą modelis susumuoja į jį patenkančias vidutines 

valandines koncentracijas ir padalina gautą rezultatą iš valandų skaičiaus tame intervale. 

Taip gaunama vidutinė teršalo pažemio koncentracija atitinkamoje laiko atkarpoje. Tai 

leidžia nustatyti vidutines teršalo koncentracijas ne tik bet kurią metų valandą, bet ir, 

pavyzdžiui, pasirinktą parą, savaitę, mėnesį, sezoną. Taip pat ir visų metų vidutinę 

koncentraciją. Kaip jau minėta, rezultatų vidurkinio laiko intervalas smarkiai įtakoja 

galutinį rezultatą: kuo parenkama laiko atkarpa ilgesnė, tuo labiau valandinės 

koncentracijos išsilygina (susiniveliuoja koncentracijų pikai) ir absoliuti koncentracijos 

reikšmė mažėja.  

Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkio laiko 

intervalai, atitinkantys modeliuojamų teršalų ribinių verčių vidurkio laiko intervalus, 

nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2007-06-11 įsakyme 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“ (Žin., 2007, Nr.67-2627, aktuali redakcija) bei Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2010-07-07 įsakyme Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos 

ministro 2001-12-11 įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų 

nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 82-4364, aktuali redakcija); 

 Skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas 

vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-

112 patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos 

poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286, aktuali 

redakcija) (toliau – Rekomendacijos) (žiūr. 5 lentelę).  

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu 

Nr. AV-200 patvirtintų Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos 

skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 5.12. punktu, nustatant teršalų, kurių 
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kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, koncentraciją aplinkos ore, 

skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės 

valandos ribine verte. Procentilio paskirtis - atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo 

rezultatus. Procentiliai būna labai įvairūs ir rodo procentinę statistiškai patikimais 

laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų 

koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą vaizdą; 

 Objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius – įvertintas taršos šaltinių darbo 

laikas (val./m); 

 Kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5). „ADMS 5.2“ modeliu tiesiogiai negalima apskaičiuoti 

kietųjų dalelių KD10 ar KD2,5 koncentracijų kaip įvesties duomenis naudojant bendrą iš 

taršos šaltinių išmetamą kietųjų dalelių kiekį. Vadovaujantis Rekomendacijų 8 punktu, 

įvesties ir foninių koncentracijų duomenims naudojamas koeficientas 0,7 kietųjų dalelių 

koncentracijų perskaičiavimui į KD10 ir koeficientas 0,5 - KD10 koncentracijos 

perskaičiavimui į KD2,5 koncentraciją. 

Paskaičiuotos koncentracijos išreikštos µg/m3 arba mg/m3 ir lyginamos su ribinėmis 

vertėmis (toliau – RV). Ribinė vertė - mokslinėmis žiniomis pagrįstas oro užterštumo lygis, 

nustatytas siekiant išvengti, užkirsti kelią ar sumažinti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ir 

(ar) aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą laiką, o pasiekus neturi būti viršijamas. 

Taršos šaltinių išskiriamų teršalų RV aplinkos ore nustatomos Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-06-11 įsakyme 

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“ (Žin., 2007, Nr.67-2627, aktuali redakcija) bei 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2010-07-07 įsakyme Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 

2001-12-11 įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“ 

(Žin., 2010, Nr. 82-4364, aktuali redakcija). Šios RV pateiktos 5 lentelėje. Teršalų skaičiavimai 

atliekami įvertinant per metus leistiną RV viršijimų skaičių (procentilį). 
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5 lentelė. Teršalų ribinės vertės (RV) 

Teršalo pavadinimas 
Vidurkinimo 
laikotarpis 

Taikomas 
procentilis 

Ribinė vertė aplinkos 
ore 

Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 val. 98,5 1,0 mg/m3  
Anglies monoksidas (CO) 8 val.  100 10,0 mg/m3 (8 val.) 

Azoto oksidai (NOx) 
1 val. 99,8 200 μg/m3  

kalendorinių metų - 40 μg/m3 

Kietosios dalelės (KD10) 
24 val. 90,4 50 μg/m3  

kalendorinių metų - 40 μg/m3 
Kietosios dalelės (KD2,5) kalendorinių metų - 20 μg/m3 

Sieros dioksidas (SO2) 
1 val. 99,7 350 μg/m3 
24 val. 99,2 125 μg/m3 

Prognozuojamų aplinkos oro teršalų pasklidimo skaičiavimai, įvertinus vyraujančius 

vėjus, kitas meteorologines sąlygas bei esamą foninį užterštumą, parodė, jog PŪV metu į 

aplinkos orą išmetamų teršalų pažemio koncentracijos neviršys ribinių reikšmių. Aplinkos oro 

taršos skaičiavimo sklaidos žemėlapiai pateikti 16 priede, rezultatų skaitinės reikšmės – 6 

lentelėje. 

6 lentelė. Teršalų sklaidos skaičiavimų maksimalios reikšmės 

Teršalo pavadinimas 
Maksimali teršalo koncentracija skaičiavimo lauke (su fonu) 

mg/m3 arba μg/m3 Ribinė vertė 
1 2 3 

Kietosios dalelės KD10: 
Paros 
Kalendorinių metų 

 
32,162 μg/m3 
18,592 μg/m3 

 
50 
40 

Kietosios dalelės KD2,5 
Kalendorinių metų 

 
11,343 μg/m3 

 
20 

Anglies monoksidas 
8 valandų 

 
1,024 mg/m3 

 
10,0 

Azoto oksidai 
1 valandos 
kalendorinių metų 

 
38,678 μg/m3 
8,321 μg/m3 

 
200 
40 

Sieros dioksidas: 
1 valandos 
Paros 

 
3,606 μg/m3 
2,927 μg/m3 

 
350 
125 

Angliavandeniliai (LOJ) 
0,5 valandos 

 
0,073 mg/m3 

 
1,0 

Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos 

sklaidai sąlygoms, dėl numatomo karjero išplėtimo ir eksploatacijos aplinkos oro teršalų suminės 

koncentracijos neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių ir 

reikšmingas neigiamas poveikis visuomenės sveikatai (PŪV atžvilgiu esančioms artimiausioms 

gyvenamosioms sodyboms-teritorijoms) nenumatomas. 
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2.2.4. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės 

Kaip iki šiol taip ir toliau telkinyje išteklių gavybos metu bus naudojami našūs 

šiuolaikiniai mechanizmai, kurie vienam išteklių tūrio vienetui iškasti, pakrauti ir pervežti 

sunaudoja žymiai mažiau dyzelinio kuro, lyginant su seno tipo technika, o tuo pačiu mažinamas 

technikos kiekio poreikis. Tai leidžia sumažinti telkinio eksploatacijos metu sukeliamą bendrą 

technogeninę apkrovą PŪV vietovės aplinkai. PŪV metu naudojama technika atitiks Europos 

sąjungos reikalavimus ir standartus, bus tinkamai prižiūrima, tvarkinga, nuolat turės būtinus 

galiojančius techninės apžiūros dokumentus. 

Dulkėtumo mažinimui karjero vidaus keliuose ir produkcijos išvežimo kelyje su žvyruota 

danga sunkvežimių judėjimo greitis bus ribojamas iki 20 km/val. Be to dulkėtumo mažinimui 

kaip ir iki šiol bus taikoma prevencinė priemonė - sausros metu dulkėtumo mažinimui ir dulkėms 

gesinti karjero vidaus keliai ir žvyrkelis (privažiavimo kelias, neturintis kietos asfalto dangos), 

bus laistomi palaikant drėgną paviršių. Drėgnu laikotarpiu, kai vyrauja lietingi orai, žvyrkeliai 

nedulka, o užsitęsus sausros laikotarpiui, žvyrkelių paviršius išdžiūsta ir atsiranda poreikis 

laistymui. Įmonės specialistai kaip ir iki šiol nuolat stebės privažiavimo kelio (su žvyruota 

danga) būklę, kelio laistymas bus vykdomas pagal poreikį, kad būtų pastoviai palaikomas 

drėgnas paviršius. Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos parengta metodika (2004 m. „Kelių su žvyro danga dulkėjimo mažinimas“), 

naudojant dulkėjimą mažinančias priemones, t. y. dirbtinai padidinant kelio dangos drėgmę, 

išsiskiriančių dulkių kiekis gali būti sumažintas 70-90 %. 

Ties arčiausiai nuo privažiavimo kelio (su žvyruota danga) esančia sodybviete (adresu 

Prūdupio g. 4, Nausodis), veiklos vykdytojas jau ankstesniais metais įrengė naują privažiavimo 

kelią, kuris didesniu atstumu aplenkia esančią sodybvietę, ir pagal privažiavimo kelią įrengė 

dirbtinį barjerą - pylimą, apsėtą daugiametėmis žolėmis ir krūminiais augalais, kuris veikia kaip 

apsaugos priemonė nuo kietųjų dalelių taršos padidėjimo sodybvietės aplinkos atžvilgiu. 

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020-11-11 įsakymą Nr. D1-682 „Dėl 

minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas 

patvirtinimo“ (TAR, 2020, Nr. 23677), numatomo išplėsti telkinio teritorijoje esantys žvyro 

ištekliai nepriskiriami jokiai dispersiškumo klasei, o pagal granuliometrinės analizės duomenis 

dominuojantis vidutinis ir rūpus smėlis priskiriamas S4, rečiau pasitaikantis smulkus smėlis S3 

dispersiškumo klasei. S3 ir S4 dispersiškumo klasėms priskiriamos medžiagos laikomos mažo 

dispersiškumo medžiagos. 



Eksploatuojamo Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimo Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
 

 
 UAB „Ekosistema“, 2022  Puslapis | 60  
 

Didžioji dalis telkinyje esančių išteklių slūgso apvandenintame klode. Iškasti iš klodo 

ištekliai ir toliau išlaikys natūralią gamtinę drėgmę bei papildomai įgers atmosferos ir kritulių 

drėgmę. Lokalus, labai neintensyvus dulkėjimas gali susidaryti tik sausros metu pakraunant 

viršutinį produkcijos sluoksnį į sunkvežimius. Tačiau pakraunant produkciją į sunkvežimius 

nesusidarys nuolatinio dulkių srauto, o pats dulkėjimas bus momentinis. Iškasus išteklius, jų 

vietoje susiformuos švaraus vandens telkinys, kuris palaipsniui didės slenkant gavybos frontui. 

Vykdant veiklą karjere numatoma, kad žaliava bus laikoma sąvartose vidinėje karjero 

dalyje. Palei karjero šiaurinį, vakarinį ir pietinį pakraštį bus formuojamas grunto pylimas, todėl 

technika darbuosis dalinai uždaroje teritorijoje. Sunkusis transportas į karjerą atvažiuos tik 

pasiimti produkcijos, tranzitinis transportas nejudės pro karjerą. Visi sunkvežimiai, išvežantys 

išteklius iš karjero, bus dengiami tentais. Kraunant produkciją bus stengiamasi išlaikyti, kuo 

mažesnį medžiagos pylimo greitį ir aukštį, o krovimo vieta parinkta taip, kad visa kraunama 

medžiaga patektų į transporto priemonę. 

Karjere visa veikla bus organizuojama taip, kad mažiau reikėtų pakrauti ir pervežti tą 

pačią žaliavą. Visos paminėtos priemonės reikšmingai sumažins dulkėtumą. 

2.3. Klimatas 

2.3.1. Esamos būklės aprašymas 

Informacija apie PŪV vietovėje esančias meteorologines ir klimato sąlygas pateikta PAV 

ataskaitos 2.2.1 skyriuje. PŪV vietovėje nebūdingi pavojingi gamtos reiškiniai, susidarantys dėl 

klimato kaitos. PAV ataskaitos 2.1 skyriuje aprašytas ekstremalus reiškinys (t.y. kad PŪV 

teritorija, kurioje planuojama išplėsti ir eksploatuoti smėlio ir žvyro karjerą, didžiąja dalimi 

patenka į ekstremalių situacijų vidutinės tikimybės (1%) ir didelės tikimybės (10%) Minijos upės 

potvynių metu užliejamas teritorijas) niekaip nesusijęs su klimato kaitos pasekmėmis, tiesiog 

šiuo atveju PŪV vietovės geografinė padėtis nulemia šio ekstremalaus reiškinio atsiradimo 

tikimybę, nes PŪV vieta yra Minijos upės slėnyje, kur daugelį metų priklausomai nuo 

sezoniškumo vyksta mažesnio ar didesnio lygio užliejimai. Visa informacija, susijusi su 

užliejamų teritorijų reiškiniu bei apie numatomas įgyvendinti reikšmingo neigiamo poveikio 

išvengimo priemones pateikta PAV ataskaitos 2.1 skyriuje. 

Planuojamoje praplėsti telkinio teritorijoje teršalus iš dyzelinių vidaus degimo variklių į 

orą ir toliau išmes vos keletas dirbančių mobilių mechanizmų. Dyzelinis kuras naudojamos 

technikos (t.y. ekskavatorių-krautuvų, sunkvežimių, buldozerio) darbui yra įprastinis energijos 

šaltinis. Specializuota technika dirbs nekoncentruotai (pasiskirsčiusi atskiruose telkinio plotuose 

ir palaipsniui judėdama iš vienos vietos į kitą), todėl iš mobilių taršos šaltinių išmetami teršalai 

pasklis žymiai platesnėje erdvėje nei nuo, pavyzdžiui, stacionarių taršos šaltinių, ir jų 
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koncentracija bus minimali. Dirbant šiems mechanizmams atviroje, atokioje kaimiškoje 

aplinkoje, į atmosferą iš vidaus degimo variklių patenkanti tarša iš karto išsisklaidys, kaip rodo 

oro taršos sklaidų skaičiavimai, išmetamų teršalų pažemio koncentracijos bus gerokai mažesnės 

už ribines reikšmes, todėl mobilūs oro taršos šaltiniai, dirbantys karjere, neturės jokios įtakos 

vietovės meteorologinėms ar klimato sąlygoms. Tai nėra stacionarūs oro taršos šaltiniai, be to ir 

veiklos mastas oro taršos atžvilgiu labai nedidelis, lyginant su stambiais pramoniniais objektais 

ar didžiuliais pramonės rajonais miestų pakraščiuose. Visi smėlio ir žvyro telkinyje į aplinkos 

orą išmetamų teršalų kiekiai apskaičiuoti PAV ataskaitos 2.2 skyriuje. 

2.3.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio eksploatacijos metu į aplinkos orą bus išmetami tik 

neišvengiamai susidarantys teršalai iš specializuotos technikos. Smėlio ir žvyro karjeras nėra 

stambus pramoninis objektas, kuriam reikalingas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimas arba taršos leidimas. Visi smėlio ir žvyro telkinyje į aplinkos orą išmetamų teršalų 

kiekiai apskaičiuoti PAV ataskaitos 2.2 skyriuje. Kaip rodo oro taršos sklaidų skaičiavimai, 

išmetamų teršalų pažemio koncentracijos bus gerokai mažesnės už ribines reikšmes, todėl 

reikšmingo poveikio vietovės meteorologinėms ar klimato sąlygoms nebus. 

2.3.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės 

Kaip iki šiol taip ir toliau išteklių gavybos metu bus naudojami našūs šiuolaikiniai 

mechanizmai, kurie vienam išteklių tūrio vienetui iškasti, pakrauti ir pervežti sunaudoja žymiai 

mažiau dyzelinio kuro, lyginant su seno tipo technika, o tuo pačiu mažinamas technikos kiekio 

poreikis bei mažiau teršiama aplinka. 

2.4. Žemė (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis 

2.4.1. Esamos būklės aprašymas 

PŪV teritorijoje ištekliai jau išžvalgyti, priskirti detaliai išžvalgytiems bei aprobuoti 

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016-08-26 įsakymu Nr. 1-

172 (žiūr. 8 priedą). Detali geologinė žvalgyba buvo atlikta 7,46 ha ploto teritorijoje, išplėtimas 

planuojamas 5,1 ha ploto detalios geologinės žvalgybos sklypo dalyje, o likusioje dalyje PŪV 

organizatorius jau ankstesniais metais yra susitvarkęs visus būtinus dokumentus ir gavęs iš 

Lietuvos geologijos tarnybos leidimą išteklių naudojimui. Norint rajono statyboms ir kelių 

tiesimo bei remonto darbams užtikrinti žaliavos šaltinį ilgesniam laikui, PŪV organizatorius 

siekia gauti naują Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimą smėlio ir 

žvyro išteklių naudojimui telkinio naujame plote. Įsisavinus telkinio naują plotą, būtų racionaliau 

išeksploatuotas detaliai išžvalgytas Prūdupio smėlio ir žvyro telkinys. Vykdant Prūdupio smėlio 
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ir žvyro telkinio išplėtimą, kasyba ir toliau bus koncentruojama vienoje vietoje, kur gretimybėse 

yra to paties telkinio naudingųjų iškasenų klodai. 

Telkinio detalios geologinės žvalgybos darbus UAB „Kelveda“ užsakymu 2015-2016 m. 

atliko B. Pinkevičiaus IĮ, detaliai išžvalgytame 7,46 ha plote aprobuota 601 tūkst. m3 išteklių. 

Numatomoje išplėsti ir eksploatuoti 5,1 ha ploto detalios geologinės žvalgybos sklypo dalyje 

išteklių yra apie 411 tūkst. m3. Didesnioji dalis išteklių apvandeninti. Išteklių kiekis bus 

tikslinamas rengiant žemės gelmių naudojimo planą, įvertinus susidariusius nuostolius nukasant-

nustumiant dangą bei karjero šlaituose ir dugne. 

Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio naujas plotas geologiniu požiūriu yra Holoceno ir viršutinio 

Pleistoceno Baltijos posvitės darinių zonoje. Dangą telkinyje sudaro augalinis sluoksnis, piltinis 

gruntas, aliuvinis priesmėlis, priemolis ir smulkiagrūdis stipriai aleuritingas ir molingas smėlis. 

Dangos storis svyruoja nuo 0 iki 4,2 m, vidutinis storis siekia 2,79 m. 

Telkinio teritorijoje ir aplink jį vyrauja velėniniai jauriniai glėjiški, priemolio, priesmėlio 

dirvožemiai, derlingumo atžvilgiu vyrauja vidutinio derlingumo dirvožemiai. Žemės ūkio 

naudmenų našumo balas svyruoja nuo 21,9 iki 34 (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis, 

žiūr. 5 priedą). 

Telkinio naudingąjį sluoksnį sudaro viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės 

fliuvioglacialinės nuogulos (fIIIbl). Pagal granuliometrinę sudėtį išskirtas smėlis ir žvyras. 

Išžvalgyti ištekliai klasifikuojami kaip detaliai išžvalgyti spėjamai vertingi (331) ištekliai. 

Ištekliai tinkami kaip žaliava visiems automobilių keliams, gatvėms, žemės sankasoms, statybos 

darbams, drenažo sluoksniams, įvairios paskirties aikštelėms, pėsčiųjų takams ir kitiems 

transporto įrenginiams pagal standarto LST 1331:2002 lt (automobilių kelių gruntai) 

reikalavimus. Bendras detaliai išžvalgyto naujo ploto naudingojo sluoksnio storis kinta nuo 3,8 

iki 13,4 m, vidutinis telkinyje 8,05 m. Didesnioji naudingojo sluoksnio dalis yra apvandeninta. 

Vandeningos naudingosios iškasenos sluoksnis išskirtas visame plote pagal gruntinio vandens 

lygį greta esančiame karjere (16,40 m BS) ir jo storis kinta nuo 2,8 iki 8,0 m, vidutinis – 6,47 m. 

Aslojantys dariniai - Baltijos posvitės dugninės morenos (gIIIbl) melsvai pilkas priemolis su 

nuosėdinių ir magminių uolienų žvirgždu bei gargždu, į kurį detalios geologinės žvalgybos metu 

įsigilinta iki 1,4 m bei Baltijos posvitės fliuvioglacialiniai dariniai (fIIIbl), nepriskirti 

naudingajam sluoksniui. Dangos nuogulų, sauso naudingo sluoksnio bei apvandeninto naudingo 

sluoksnio storių pasiskirstymas vaizdžiai iliustruotas 10 priede pateiktuose geologiniuose - 

litologiniuose pjūviuose. 
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Išteklių atidengimo metu nukastas ir nustumtas telkinio dirvožemio sluoksnis (augalinis 

sluoksnis, gruntas, priesmėlis, priemolis) bus saugomas dirvožemio kaupuose ir vėliau bus 

panaudojamas šlaitų lėkštinimui ir paviršių išlyginimui, nepanaudotas rekultivacijai gruntas gali 

būti išvežamas iš karjero ir panaudojamas kitų objektų statybos ir aplinkos tvarkymo darbams. 

Detalūs rekultivacijos sprendiniai, kaupų vietos bus numatytos po PAV procedūrų rengiamame 

Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto žemės gelmių išteklių naudojimo plane. 

Vadovaujantis Žemės gelmių registro ir geologijos informacijos sistemos GEOLIS 

duomenimis, PŪV atžvilgiu kitas artimiausias naudingųjų iškasenų telkinys (naftos telkinys 

„Nausodis“ Nr. 1881) nuo PŪV teritorijos nutolęs 1,15 km atstumu. Šio telkinio ribos nedidele 

dalimi persidengia su PŪV teritorija (žiūr. 10 pav.), tačiau naftos telkiniai paprastai būna 

daugiau nei kilometro gylyje po žeme, o Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio ištekliai yra 

paviršiniai, todėl jokio suminio tarpusavio poveikio nebus. Kitų eksploatuojamų ar išžvalgytų 

žemės gelmių telkinių išteklių (naudingų iškasenų, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių), 

įskaitant dirvožemį, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir jos gretimybėse nėra, taip pat nėra 

geologinių procesų ir reiškinių (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos) ar geotopų. Iš 

paminėtų išteklių ir reiškinių arčiausiai nuo PŪV teritorijos yra naudingųjų iškasenų telkinys -

Kartenos žvyro telkinys Nr. 1673, nutolęs 2,7 km atstumu (žiūr. 10 pav.). Artimiausia geriamojo 

gėlo vandens vandenvietė (Rubulių vandenvietė Nr. 4455) nutolusi apie 1,8 km atstumu, kiek 

toliau yra Budrių vandenvietė Nr. 3029, nutolusi apie 2,95 km atstumu (žiūr. 11 pav.). PŪV vieta 

nepatenka į vandenviečių apsaugos zonas bei juostas. Artimiausi geologiniai procesai ir 

reiškiniai ar geotopai yra nutolę didesniu nei 4,5 km atstumu, todėl informacija apie juos 

nebepateikiama. 

2.4.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

PŪV metu žemės paviršius bus pažeistas kasybos darbais, todėl tokių išteklių kaip 

smėlis, žvyras ar pan. gavyba turi neišvengiamą poveikį žemės paviršiui. Tiesioginis poveikis 

bus sąlygojamas neatsinaujinančių gamtos išteklių (smėlis ir žvyras) iškasimo. Priešingu atveju 

šių išteklių nebūtų įmanoma išgauti ir panaudoti visuomenės poreikiams. 

Paties gamtinių išteklių telkinio naudojimą labiausiai sąlygoja teritorijos raida, telkinio 

geologinė sąranga ir regiono ekonominė padėtis. Svarbiausias išteklių gamtosauginis naudojimo 

principas yra racionalus jų naudojimas bei maksimalus galimas iškasimas iš telkinio, patiriant 

kuo mažiau nuostolių (šlaituose, nejudinamose juostose, dugne ir kt.). Šiuo atveju telkinio dalies 

išplėtimas ir  naujo ploto įsisavinimas gamtosauginiu aspektu turi prioritetą, nes vykdant 

Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išplėtimą, kasyba ir toliau bus koncentruojama vienoje vietoje, 

kur gretimybėse yra to paties telkinio naudingųjų iškasenų klodai ir kur jau daugelį metų 
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vykdoma išteklių gavybos veikla. Įsisavinus telkinio naują plotą, būtų racionaliau išeksploatuoti 

likę detaliai išžvalgyti Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio ištekliai bei rekultivuota telkinio 

teritorija. 

2.4.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės 

Viršutinį humusingą dirvožemio sluoksnį numatoma sukaupti dirvožemio kaupuose ir 

vėliau paskleisti rekultivuotuose plotuose, o perteklius gali būti išvežamas ir panaudotas kituose 

objektuose gerbūvio darbams. Nuodangos sluoksnio molingas gruntas bus panaudojamas pylimo 

įrengimui (žiūr. 7 pav.), kuris saugos karjero teritoriją nuo galimų Minijos upės išsiliejimų 

potvynių metu. Apatinis nederlingas nuodangos sluoksnis bus nustumiamas ar nukasamas į 

dangos kaupus ir bus panaudojamas šlaitų lėkštinimui ir paviršių išlyginimui. Siekiant apsaugoti 

sustumtus kaupus nuo erozijos, kaupai bus apsėti daugiametėmis žolėmis,  suformuoto pylimo 

išorinis šlaitas (į Minijos ir pievų pusę) bus apsėtas daugiametės žolės mišiniu, vidinis šlaitas (į 

karjero pusę) bus apsėtas daugiametės žolės mišiniu ir želdiniais (sudėtį suderinus su Salantų 

regioninio parko direkcija). 

Telkinio rekultivaciją planuojama vykdyti etapais lygiagrečiai su eksploatacija, pagal 

žemės gelmių išteklių naudojimo plane sudarytus gavybos ir rekultivacijos darbų kalendorinius 

planus. Techninės rekultivacijos darbus planuojama užbaigti praėjus vieneriems metams po 

kasybos darbų karjere pilno užbaigimo. Pagrindinę dalį išeksploatuoto karjero užims vandens 

telkinys su nulėkštintais šlaitais, ant kurių bus sodinami žoliniai augalai ir miško želdiniai, taip 

kompensuojant antropogeninį poveikį gamtai. Pagrindinius rekultivavimo darbus sudarys 

dirvožemio sluoksnio atstatymas neapvandenintoje karjero dalyje, kai kurių karjero dugno vietų 

užpylimas mineraline danga, šlaitų nulėkštinimas ir išlyginimas, baigiamųjų kasybos darbų 

aikštelės sutvarkymas bei apželdinimas. Pilnai įgyvendinus žemės gelmių išteklių naudojimo 

plane numatytas rekultivacijos priemones, ši vietovė pavirs visaverte landšafto dalimi. Detalūs 

rekultivacijos sprendiniai bus numatyti po PAV procedūrų rengiamame Prūdupio smėlio ir žvyro 

telkinio naujo ploto žemės gelmių išteklių naudojimo plane. 

2.5. Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė 

2.5.1. Esamos būklės aprašymas 

Prūdupio telkinio plotas priklauso Vakarų Žemaičių plynaukštei, aprėpia Žemaičių 

aukštumos vakarinį šlaitą, kurio reljefą formavo laipsniškai jūros link besitraukianti ledyninė 

plaštaka, palikusi keletą pakraštinių moreninių darinių ruožų. Pats PŪV teritorijos plotas plyti 

aiškioje geomorfologinėje formoje, iš vakarų yra ribojamas Minijos upės salpinės terasės, o iš 

rytų - slėnio šlaito. Santykiniai reljefo peraukštėjimai siekia vos 1-2 m. PŪV teritorijos žemės 
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paviršius - daugelį metų dirbama žemė, kurioje buvo sėjamos grūdinės, šakniavaisinės kultūros, 

esanti kaimo vietovėje, atokiau nuo gyvenamosios ir viešosios paskirties objektų. 

PŪV vieta pagal LR nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio 

tvarkymo zonų žemėlapį (žiūr. 12 pav.) priskiriama agrarinio tausojančio upės slėnio 

kraštovaizdžio pobūdžio zonai (kraštovaizdžio tvarkymo zonų indeksas - a3S. Teritorijos 

vizualinei struktūrai pagal LR nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano vizualinio estetinio 

potencialo žemėlapį (žiūr. 13 pav.) būdinga ypač raiški vertikalioji sąskaida (stipriai kalvotas 

bei gilių slėnių kraštovaizdis su 4-5 lygmenų videotopų kompleksais). Pagal horizontaliąją 

sąskaidą vyrauja pusiau atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio 

erdvinėje struktūroje raiškūs vertikalių ir horizontalių dominančių kompleksai, PŪV vieta 

patenka į ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealą ir vietovę - Salanto-Minijos 

santakos senslėnius. Vizualinės struktūros porajonio indeksas - V3H2-a. Pasitelkiant 

kompetentingus kraštovaizdžio specialistus atliktas PŪV poveikio kraštovaizdžiui vertinimas bei 

PŪV įtaka ypač saugomam ir raiškiam kraštovaizdžiui, atsižvelgiant į estetinį potencialą, 

vizualinį reikšmingumą, kontrasto laipsnį, poveikio pobūdį bei PŪV vietą artimiausių 

piliakalnių, regyklų ir apžvalgos vietų atžvilgiu (žiūr. 17 priedą). 

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-13 sprendimu Nr. T2-178 (bendrojo plano 

pagrindinio brėžinio ištrauką žiūr. 4 pav.), Prūdupio telkinys pažymėtas Kretingos rajono 

bendrajame plane kaip naudingųjų iškasenų zona ir PŪV teritorija patenka į kitos paskirties 

teritoriją, kurios naudojimo tipas naudingųjų iškasenų teritorija, todėl karjero išplėtimas šioje 

teritorijoje neprieštarauja Kretingos rajono bendrojo plano sprendiniams. PŪV teritorija pagal 

Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Gamtinės aplinkos žemėlapio 

sprendinius patenka į gamtinio karkaso teritoriją, kurioje yra detaliai išžvalgyti naudingieji 

ištekliai (žiūr. 5 pav.). Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais10, gamtinio karkaso 

teritorijose nėra draudžiama įrengti gamtinių išteklių karjerus. Gamtinio karkaso nuostatų 15 

punkte nurodyta, kad „Gamtinio karkaso konservacinės, miškų, žemės ūkio ir kitos rekreacinės 

paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimai, formuoti kompaktiškai užstatytas teritorijas“. PŪV metu 

numatomas išplėsti karjeras nėra statinys ir karjerų veiklai nereikalingi taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimai. Saugomų teritorijų įstatymo11 22 straipsnio 6 dalyje nurodoma, 

kad gamtinio karkaso teritorijose leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę 

                                                 
10 Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96 
„Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-858, aktuali redakcija) 
11 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188, aktuali redakcija). 
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pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų 

planavimo dokumentus. Pažymėtina, kad PŪV bus vykdoma pagal Kretingos rajono bendrojo 

plano sprendinius (PŪV teritorija patenka į detaliai išžvalgytų naudingųjų iškasenų teritoriją 

(žiūr. 4 ir 5 pav.), todėl naudingųjų išteklių eksploatavimas šioje teritorijoje turi prioritetą), PŪV 

organizatoriui priklausančiuose žemės sklypuose smėlio ir žvyro ištekliai ir toliau bus 

eksploatuojami ekstensyviai, kas užtikrins ekosistemų stabilumą ir ekologinę pusiausvyrą (ilgus 

metus gamtinio karkaso teritorijoje vykdoma išteklių gavyba iki šiol neturėjo jokio reikšmingo 

neigiamo poveikio ekosistemų stabilumui ir ekologinei pusiausvyrai). 

UAB „Kelveda“ planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į saugomų teritorijų ir 

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų ribas, joje nėra gamtos paveldo objektų. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, 

planuojamo išplėsti ir eksploatuoti 5,1 ha ploto Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio teritorijos 

gretimybėse iš vakarų pusės yra šios saugomos teritorijos: Europos ekologinio tinklo „Natura 

2000“ teritorija - Minijos upė (buveinių apsaugai svarbi teritorija - BAST), kuri šioje vietovėje 

sutampa su Minijos ichtiologinio draustinio riba; Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

teritorija - Minijos upės slėnis (paukščių apsaugai svarbi teritorija - PAST). Planuojamos 

teritorijos padėtį saugomų teritorijų atžvilgiu žiūr. 6 paveiksle. „Natura 2000“ saugomos 

teritorijos Minijos upė steigimo tikslas: - kartuolės, ovaliosios geldutės, paprastojo kirtiklio, 

paprastojo kūjagalvio, pleištinės skėtės, ūdros ir upinės nėgės apsauga. Minijos ichtiologinio 

draustinio steigimo tikslas: išsaugoti lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių nerštavietes, saugomas 

rūšis: raudonąją gegūnę, baltijinę gegūnę, juodąjį apoloną, baltajuostį melsvį, griežlę, juodąją 

meletą, vapsvaėdį, ligutę, paprastąją medšarkę bei Europos Bendrijos svarbos natūralias 

buveines: 6270 rūšių turtingus smilgynus, 9050 žolių turtingus eglynus. „Natura 2000“ 

saugomos teritorijos Minijos upės slėnis steigimo tikslas: - griežlės (Crex crex) ir tulžių (Alcedo 

atthis) apsauga. Planuojamo išplėsti Prūdupio smėlio ir žvyro karjero teritorija vakariniu 

pakraščiu ribojasi su nurodytomis saugomomis teritorijomis, bet į jas nepatenka. Gretimybėje 

esančiose saugomose teritorijose jokios veiklos vykdyti nenumatoma, tokiu būdu paliekant šias 

teritorijas nepaliestas. Kitos saugomos teritorijos nutolusios didesniu nei 2 km atstumu: 

Kartenalės entomologinis draustinis 2,05 km atstumu pietų kryptimi; Alanto kraštovaizdžio 

draustinis ir Salantų regioninis parkas 3,5 km atstumu šiaurės rytų kryptimi; Europos ekologinio 

tinklo „Natura 2000“ teritorija - Rietavo miškai 3,65 km atstumu rytų kryptimi. 

Vadovaujantis Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių žemėlapiu (ištrauką žiūr. 6 

pav.), dalyje planuojamo eksploatuoti karjero teritorijos yra galimai aptikta Europos Bendrijos 

svarbos buveinė – pievos (kodas 6510). Ši buveinė šiuo metu yra tik kartografuota, tačiau nėra 
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įteisinta ir nėra įregistruota saugomų teritorijų atžvilgiu, nėra jokios informacijos kiek ir kokios 

reikšmės vertingų saugotinų požymių turi šioje vietovėje galimai esanti buveinė. Tik nedidelė 

dalis galimai aptiktos buveinės patenka į planuojamo karjero teritoriją, 6 paveiksle matyti, kad 

didžioji dalis galimai aptiktos buveinės patenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

saugomas teritorijas Minijos upė (BAST) ir Minijos upės slėnis (PAST), bet šiose teritorijose 

jokia veikla nebus vykdoma. Labai tikėtina, kad galimi aptiktos pievų buveinės saugotini 

požymiai yra arčiau Minijos upės esančioje „Natura 2000“ saugomų teritorijų aplinkoje, o ne 

planuojamo karjero teritorijoje, kur pievų buveinės saugotinų požymių net negali būti, nes čia 

yra dirbamos žemės plotai ir net tarybiniais laikais jau buvo sėjamos grūdinės, šakniavaisinės 

kultūros, skirtos gyvulių pašarui. Kad galimi aptiktos pievų buveinės saugotini požymiai yra 

arčiau Minijos upės esančioje aplinkoje, o ne planuojamo karjero teritorijoje, akivaizdžiai matyti 

ir žemės sklypų kad. Nr. 5601/0005:46 ir 5601/0005:330, dokumentuose (žiūr. 5 priede 

pateikiamus sklypų planus). Žemės sklypų planuose aiškiai matyti, kad sklypams taikomų 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne 

miškų ūkio paskirties žemėje; XXXI. Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos bei 

ganyklos) zonos išsidėsčiusios palei Minijos upės bei Prūdupio upelio pakrantes, kur jokia veikla 

nebus vykdoma. Siekiant kuo išsamiau įvertinti galimą veiklos poveikį, pasitelkiant 

kompetentingą biologijos-ekologijos specialistę, buvo atliktas išsamus biologinės įvairovės 

vertinimas (inventorizavimas) PŪV teritorijoje (žiūr. 18 priedą). Augalijos ir gyvūnijos lauko 

tyrimai buvo atliekami 2020 m. liepos mėnesį ir 2021 m. gegužės mėnesį. Be atliktų lauko 

tyrimų medžiagos, išanalizuoti įvairūs duomenys apie greta planuojamos ūkinės veiklos 

teritorijos esančias Europos Bendrijos svarbos ir kitas saugomos gamtines teritorijas, taip pat 

duomenys sukaupti Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS) (žiūr. 7 priedą). Plačiau 

esama situacija, galimas poveikis bei išvados pateikiamos kvalifikuotos biologijos specialistės 

parengtame vertinimo dokumente. 

Planuojamo eksploatuoti karjero teritorijoje miško ir atskirai augančių pavienių medžių 

nėra, jokie medžiai ar kiti želdiniai nebus kertami ir naikinami, joks reikšmingas neigiamas 

poveikis nenumatomas. 

Vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis (http://kvr.kpd.lt/heritage/), 

artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės PŪV teritorijos atžvilgiu yra: 350 metrų atstumu 

į pietus nutolusios Nausodžio kaimo senosios kapinės (un. obj. kodas 24250), 630 metrų atstumu 

į pietus nutolęs Nausodžio, Mišučių piliakalnis su gyvenviete (un. obj. kodas 23793), 540 metrų 

atstumu į šiaurę nutolusios Rubulių kaimo senosios kapinės (un. obj. kodas 24255) (žiūr. 14 

pav.). PŪV teritorijos pietinis pakraštys yra greta nekilnojamosios kultūros vertybės - 
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Nausodžio, Mišučių piliakalnio su gyvenviete - vizualinės apsaugos pozonio (žiūr. 14 pav.), 

tačiau į jį nepatenka. Atsižvelgiant į tai, jokio reikšmingo neigiamo poveikio nekilnojamosios 

kultūros vertybėms ar jų apsaugos zonoms, pozoniams nenumatoma. 

2.5.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Prūdupio smėlio ir žvyro telkinys yra eksploatuojamas jau daugelį metų, todėl 

vertinamoje vietoje kraštovaizdžio natūrali struktūra jau senai pakeista. Šiuo atveju vykdant 

telkinio dalies išplėtimą, būtų įsisavinti tik tame pačiame telkinyje greta esantys detaliai 

išžvalgyti plotai, taip racionaliau įsisavinant paties telkinio naudinguosius išteklius. Įsisavinant 

telkinio naujus plotus išteklių gavyba ir toliau būtų koncentruojama vienoje vietoje, naudojantis 

ankstesniais karjero veikimo metais sukurta infrastruktūra. PŪV telkinio plotas lyginant su visu 

kraštovaizdžio pobūdžio, į kurį patenka PŪV teritorija, plotu yra labai mažas. Pati naudingųjų 

iškasenų gavyba kraštovaizdžio natūralumą pakeičia tik lokaliai, skirtingai nei inžinerinės 

infrastruktūros tiesimas (keliai, elektros linijos, vėjo jėgainių įrengimas, įvairi komunikacija), 

pramonės vystymas, kas daro daug didesnę įtaką regioniniu mastu (pagal LR Kraštovaizdžio 

erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studiją). Vadovaujanti Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu parengta Vizualinės taršos gamtiniams 

kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodika12, vizualinės taršos objektais 

pripažįstami sąvartynai, nerekultivuoti karjerai, apleisti ūkiniai ir gyvenamieji pastatai, 

kilnojamieji nameliai/vagonėliai, antžeminės elektros linijos (jų stulpai, atramos ir kt.), vėjo 

jėgainės, komercinės reklamos stendai, telekomunikacijų bokštai. Kaip taršos objektas 

įvardijamas tik nerekultivuotas karjeras. Šiuo atveju karjeras yra veikiantis ir bus palaipsniui 

rekultivuojamas pagal žemės gelmių išteklių naudojimo plane sudarytus gavybos ir 

rekultivacijos darbų kalendorinius planus. 

Vertinamos vietovės kraštovaizdyje neatsiras vertikalių dominuojančių elementų 

(aukštuminių pastatų, statinių), kurie iškiltų virš esamų kraštovaizdžio elementų. PŪV metu 

pagal numatomo eksploatuoti karjero šiaurinę, vakarinę ir pietinę ribas bus įrengiamas 

neaukštuminis statinys - pylimas, kurio tikslas – apsaugoti planuojamo išplėsti karjero teritoriją 

nuo galimų Minijos upės išsiliejimų potvynių metu. Dėl pylimo įrengimo ir jo galimos įtakos 

kraštovaizdžiui, pylimo įrengimo aplinkybės buvo aptartos su Salantų regioninio parko 

direkcijos specialistais, kuriems buvo pateiktos detalios žvalgybos ribos, kuriose numatoma 

išplėsti eksploatuojamą karjerą ir įrengti apsauginį pylimą. Salantų regioninio parko direkcijos 

specialistų nuomone, suformuotas pylimas neigiamos įtakos kraštovaizdžiui nedarys ir pastabų 

suformuotai (parinktai) priemonei neturėjo (žiūr. 12 priedą). Pylimas bus suformuotas iš 
                                                 
12 UAB „Infraplanas“. Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodika. 
2015. 
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nuodangos sluoksnio molingo grunto, pylimo išorinis šlaitas (į Minijos ir pievų pusę) bus apsėtas 

daugiametės žolės mišiniu, vidinis šlaitas (į karjero pusę) bus apsėtas daugiametės žolės mišiniu 

ir želdiniais (rūšinę sudėtį suderinus su Salantų regioninio parko direkcija). 

PŪV poveikio kraštovaizdžiui vertinimas buvo atliktas pagal kraštovaizdžio estetinio 

rekreacinio vertinimo metodiką, pagal vizualinį reikšmingumą, kontrasto laipsnį ir poveikio 

pobūdį (žiūr. 17 priedą). Vertinimas ir fotofiksacija atlikta 2021 m. balandžio 15 ir birželio 18 

dienomis. Remiantis pateiktomis metodinio ekspertinio vertinimo išvadomis, PŪV teritorija yra 

žemoje reljefo vietoje (Minijos upės slėnyje), kur patenkama keliu važiuojant nuo Nausodžio 

gyvenvietės. Stebint nuo pačios ūkinės veiklos teritorijos (stebėjimo-vertinimo vieta pasirinkta 

pačioje ūkinės veiklos teritorijoje, aukštesnėje reljefo vietoje), gamtovaizdžių požymių 

estetiškumas įvertintas 41 balais (be planuojamos ūkinės veiklos) ir 44 balais (su planuojama 

ūkine veikla). Pagal balų skaičių iš stebėjimo-vertinimo vietos stebimas kraštovaizdis 

priskiriamas prie vidutinės estetinės kokybės. Pagal surinktą balų skaičių skirtumą matyti, kad 

planuojama ūkinė veikla kraštovaizdžio vizualinei – estetinei kokybei neigiamos įtakos neturės. 

Priešingai, užbaigus ūkinę veiklą (išeksploatavus telkinį) teritorijos vaizdingumas (dėl naujo 

vandens telkinio) nors ir nereikšmingai, bet 3 balais padidės. Atlikus poveikio kraštovaizdžiui 

vertinimą pagal vizualinį reikšmingumą, kontrasto laipsnį ir poveikio pobūdį, nustatyta, kad pati 

teritorija nuo arčiausios (Nausodžio) gyvenvietės nėra matoma (dėl reljefo ir želdinių). Dėl 

minimos situacijos (reljefo ir Minijos slėnyje ir šlaituose esančių želdinių) PŪV teritorija yra 

matoma tik nusileidus į patį slėnį (1 ir 8 stebėjimo-vertinimo vietos, žiūr. 17 priedo 1 ir 2 

priedus). Iš kitų reikšmingų regyklų, t.y. nuo Nausodžio, Mišučių ir Kartenos piliakalnių (žiūr. 

17 priedo 4 lentelę bei 1 ir 2 priedus) šiuo metu vykdomos ūkinės veiklos ir po papildomo 

išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos bendra teritorija nėra ir nebus matoma ar pastebima, todėl 

jokio reikšmingo suminio poveikio pagal vizualinį reikšmingumą, kontrasto laipsnį ir poveikio 

pobūdį nebus.  

PŪV metu numatomas išplėsti karjeras patenka į gamtinio karkaso migracijos koridorių. 

Pagal Saugomų teritorijų įstatyme pateikiamą apibrėžimą, migraciniai koridoriai - tai slėniai, 

raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir 

gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija. Biologinės įvairovės 

apsaugai gamtinio karkaso teritorijose gali būti išskiriamas ekologinis tinklas, jungiantis 

didžiausią bioekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijos 

koridorius. Šiuo atveju nagrinėjamame gamtinio karkaso migracijos koridoriuje taip ir yra 

padaryta, yra išskirtas ekologinis tinklas: PŪV teritorijos gretimybėje yra „Natura 2000“ 

ekologinio tinklo teritorijos (Minijos upė BAST bei Minijos upės slėnis PAST), kurios apima 
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gamtinio karkaso migracijos koridoriaus teritoriją ties Minijos upe ir jos pakrantėmis. 

Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad didžiausią bioekologinę svarbą turinčios buveinės, jų aplinka 

bei gyvūnų ir augalų migracijos koridoriai, galimos gyvūnų maitinimosi, veisimosi ar žiemojimo 

vietos yra arčiau Minijos upės esančioje aplinkoje, o ne planuojamo karjero teritorijoje, kur 

nuolat buvo ir yra dirbamos žemės plotai, kuriuose dirbo ir dirba žemės ūkio technika ir kur 

tarybiniais laikais buvo sėjamos grūdinės, šakniavaisinės kultūros, skirtos gyvulių pašarui. Tai 

parodo ir atliktas išsamus PŪV poveikio biologinei įvairovei vertinimas (žiūr. 18 priedą), kurio 

rezultatai rodo, kad PŪV teritorijoje vertingų, retų ir saugotinų gyvūnų ar augalų rūšių, jų 

sankaupų nenustatyta. 

Nors dalyje planuojamo eksploatuoti karjero teritorijos yra galimai aptikta Europos 

Bendrijos svarbos buveinė – šienaujama mezofitų pieva (kodas 6510), tačiau ši buveinė šiuo 

metu yra tik kartografuota, nėra įteisinta ir nėra įregistruota saugomų teritorijų atžvilgiu. PŪV 

poveikio biologinei įvairovei vertinimo (inventorizacijos) metu (žiūr. 18 priedą) buveinės 

saugotinų požymių nenustatyta, PŪV teritorijos paviršių dengia botaniniu požiūriu 

nereikšmingos žolės. PŪV teritorijoje aptiktų augalų sąžalynai neatitinka „Laukinės augalijos 

išteklių apskaitos metodikoje“ nurodomų kriterijų, todėl kaip laukinės augalijos ištekliai nėra 

vertingi. Medžių, krūmų, krūmokšnių, samanų ardai ir kerpių padengimas inventorizuotoje 

teritorijoje nebūdingi. Pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenis nagrinėjamame 

plote ir artimiausioje jo aplinkoje nėra fiksuota jokių saugomų augalų ir gyvūnų rūšių buvimo 

faktų. Tik už PŪV teritorijos ribų buvo rastos 2 radavietės: 1 - Ciconia ciconia 470 m atstumu į 

šiaurės vakarus nuo karjero teritorijos ribų ir 1 Lepus timidus 210 m atstumu į rytus nuo 

planuojamo karjero ribos. Dėl gana didelio atstumo šioms radavietėms neigiamas PŪV poveikis 

nenumatomas. Planuojamas smėlio ir žvyro gavybai plotas gamtosaugine prasme neturi jokios 

ypatingos vertės. Tai nėra kuom nors išskirtinis biotopas patrauklus saugomoms ir retoms 

gyvūnų bei augalų rūšims, kurioms dažnai reikalingos specifinės aplinkos sąlygos. Laikantis 

galiojančių teisės aktų ir telkinyje pratęsus smėlio ir žvyro išteklių gavybą, nebus sutrikdyta 

natūrali gamtinė rūšių pusiausvyra. 

Planuojamoje išplėsti Prūdupio smėlio ir žvyro karjero teritorijos vietoje sutinkamos 

įprastinės gyvūnų ir augalų rūšys, kurios nėra retos ir saugotinos Lietuvoje. Europos ekologinio 

tinklo „Natura 2000“ įsteigtoms teritorijoms (Minijos upė BAST bei Minijos upės slėnis PAST) 

būdingų saugomų augalų ir gyvūnų rūšių biologinės įvairovės inventorizacijos metu PŪV 

teritorijoje nenustatyta. Neigiamas poveikis saugomoms gamtinėms vertybėms nenumatomas. 

„Natura 2000“ ekologinio tinklo teritorijose jokia veikla nebus vykdoma. Ekologinio tinklo 

„Natura 2000“ gamtosauginiai tikslai - padėti užtikrinti biologinę įvairovę, apsaugant natūralias 
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buveines ir laukinę fauną bei florą europinėje valstybių narių teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, bei 

kad PŪV teritorijos gretimybėje yra „Natura 2000“ ekologinio tinklo teritorijos, buvo kreiptasi 

išvados dėl poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo į Valstybinę saugomų teritorijų 

tarnybą. 2 priede pateikiamas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos raštas, kuriame nurodoma, 

kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo poveikio „Natura 2000“ 

teritorijai. Daugelį metų greta saugomų teritorijų vykdoma Prūdupio telkinio smėlio ir žvyro 

išteklių gavyba iki šiol neturėjo jokio neigiamo poveikio saugomose teritorijose saugomoms 

vertybėms. Veiklos tęstinumas telkinio naujame plote ir toliau neturės jokio reikšmingo 

neigiamo poveikio artimiausioms saugomoms teritorijoms. 

2.5.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės 

Iškastas karjeras bus rekultivuojamas atsižvelgiant į galiojančius bendrojo plano 

sprendinius, teritoriją pritaikant ekstensyviai rekreacijai – įrengiant vandens telkinį, paplūdimius, 

želdynus. Įgyvendinus telkinio rekultivavimo sąlygas, pagerės vietovės rekreacinė būklė, vietoj 

dabar esamo dirbamos žemės ploto, gamtosaugine prasme neturinčio jokios ypatingos vertės, bus 

sukuriami vertingi biotopai: bus suformuotas vandens telkinys, neapvandenintos teritorijos 

apsėjamos žoliniais augalais ar apsodinamos miško želdiniais. Vandens baseine susikurs labai 

patrauklus biotopas vandens augalijai, varliagyviams bei vandens paukščiams. Tokiu būdu 

vietovė integruosis į esamą kraštovaizdį. 

Telkinio rekultivaciją planuojama vykdyti etapais lygiagrečiai su eksploatacija, pagal 

žemės gelmių išteklių naudojimo plane sudarytus gavybos ir rekultivacijos darbų kalendorinius 

planus. Pagrindinę dalį išeksploatuoto karjero užims vandens telkinys su nulėkštintais šlaitais, 

ant kurių bus sodinami žoliniai augalai ir miško želdiniai, taip kompensuojant antropogeninį 

poveikį gamtai. Pagrindinius rekultivavimo darbus sudarys dirvožemio sluoksnio atstatymas 

neapvandenintoje karjero dalyje, kai kurių karjero dugno vietų užpylimas mineraline danga, 

šlaitų nulėkštinimas, išlyginimas bei apželdinimas. Nulėkštinant šlaitus, karjeras bus pritaikytas 

prie supančių reljefo formų, todėl neigiamos įtakos bendrai kraštovaizdžio struktūrai nebus. 

Pilnai įgyvendinus žemės gelmių išteklių naudojimo plane numatytas rekultivacijos priemones, 

bus padidintas teritorijos vandeningumas ir miškingumas, tuo pačiu pakils kraštovaizdžio 

estetinė vertė, ši vietovė pavirs visaverte landšafto dalimi, nes pagrindiniai faktoriai lemiantys 

landšafto estetinę vertę yra jo reljefo skaida, miškingumas ir ežeringumas. Detalūs rekultivacijos 

sprendiniai bus numatyti po PAV procedūrų rengiamame Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio naujo 

ploto žemės gelmių išteklių naudojimo plane. Rengiant žemės gelmių išteklių naudojimo planą ir 

numatant detalius rekultivacijos sprendinius, rekomenduojama atsižvelgti į PŪV poveikio 

kraštovaizdžiui vertinime (žiūr. 17 priedą) pateiktus rekomendacinius pasiūlymus. 
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Greta esančiose saugomose teritorijose jokios veiklos vykdyti nenumatoma, tokiu būdu 

teritorijos liks nepažeistos. Smėlio ir žvyro ištekliai ir toliau bus eksploatuojami ekstensyviai, 

kas užtikrins ekosistemų stabilumą ir ekologinę pusiausvyrą. Pagal karjero sklypą bus 

suformuojamas apsauginis pylimas, apsaugantis karjero teritoriją nuo galimų Minijos upės 

išsiliejimų potvynių metu, todėl neigiamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis saugomoms 

teritorijoms ir jose saugomoms žinduolių, žuvų ar paukščių rūšims nenumatomas. 

2.6. Materialinės vertybės 

2.6.1. Esamos būklės aprašymas 

PŪV teritorija, kurioje numatomas Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išplėtimas, patenka į 

žemės ūkio bei naudingųjų iškasenų paskirties žemės sklypus. Gretimybėse PŪV teritoriją supa 

naudingųjų iškasenų teritorijos bei žemės ūkio paskirties sklypai: iš vakarinės pusės ribojasi su 

žemės ūkio paskirties teritorijomis, už kurių 50 m ir didesniu atstumu nuo PŪV teritorijos teka 

Minijos upė, iš pietinės pusės ribojasi su naudingųjų iškasenų teritorija, iš rytinės pusės ribojasi 

su žemės ūkio paskirties teritorija bei su naudingųjų iškasenų teritorijomis, kurių dalyje vykdomi 

kasybos darbai, o likusioje dalyje išteklių kasybos darbai jau užbaigti (ištekliai iškasti) ir yra 

susiformavęs vandens telkinys (karjeras), iš šiaurinės pusės ribojasi su žemės ūkio paskirties 

teritorija. Gretimybėje esančių žemės sklypų ribos pažymėtos ir informacija apie juos pateikiama 

kadastro žemėlapio ištraukoje (žiūr. 3 pav.). PŪV bus vykdoma šalia šiuo metu eksploatuojamo 

to paties telkinio karjero teritorijos, todėl iškastų išteklių išvežimui bus panaudojami esami 

keliai, tarp jų ir esami karjero privažiavimo keliai. 

Planuojama įsisavinti Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalis randasi neurbanizuotoje 

vietovėje, atokiau nuo gyvenamosios aplinkos, Minijos slėnyje, atstume tarp PŪV teritorijos ir 

artimiausios gyvenamosios aplinkos yra gana aukšti slėnio šlaitai, apaugę tankia augmenija bei 

brandžiu mišku. Artimiausia gyvenamoji aplinka (esama sodybvietė) nuo planuojamo 

eksploatuoti karjero šiaurės vakarinio pakraščio yra 310 metrų atstumu šiaurės vakarų kryptimi, 

sekanti artimiausia gyvenamoji aplinka (esama sodybvietė) nuo planuojamo eksploatuoti karjero 

rytinio pakraščio yra 430 metrų atstumu pietryčių kryptimi (žiūr. 3 pav.). Remiantis VĮ „Registrų 

centras“ duomenimis, Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS), 

PŪV teritorijai artimoje aplinkoje nėra suplanuotų naujų gyvenamųjų, visuomeninių ar 

rekreacinių teritorijų. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai, tai apie 4,5 km atstumu į 

šiaurės rytus Kartenos mieste esantys švietimo, ugdymo objektai, artimiausios kurortinės 

teritorijos nuo PŪV teritorijos yra pajūryje: 20 km atstumu į vakarus (Palangos miestas). 
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2.6.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

PŪV teritorijos artimiausioje aplinkoje esančios gyvenamosios teritorijos nutolusios 

pakankamai dideliais atstumais, todėl numatoma veikla joms neturės jokios neigiamos įtakos. 

Eksploatuojant karjerą pagal parengtą ir patvirtintą žemės gelmių išteklių naudojimo planą, 

nebus pažeistos gretimos teritorijos, o tuo pačiu nenukentės ir materialinės vertybės. Aplink 

karjerus nėra išskiriamos sanitarinės apsaugos zonos, todėl aplinkinėms teritorijoms ir 

gretimiems žemės sklypams dėl PŪV nebus nustatyta jokių papildomų apribojimų. 

Nagrinėjamoje teritorijoje nenumatomas reikšmingas poveikis materialinėms vertybėms. 

2.6.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės 

PŪV bus vykdoma pagal parengtą ir patvirtintą žemės gelmių išteklių naudojimo planą, 

nepažeidžiant kasybos sklypo ar gretimų žemės sklypų ribų. Reikšmingas neigiamas poveikis 

materialinėms vertybėms nenumatomas, todėl ir poveikio išvengimo, sumažinimo ar 

kompensavimo priemonės nėra numatomos. 

2.7. Nekilnojamosios kultūros vertybės 

2.7.1. Esamos būklės aprašymas 

Telkinio teritorijoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių. 

Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės PŪV teritorijos atžvilgiu yra (žiūr. 14 pav.): 

 350 metrų atstumu į pietus nutolusios Nausodžio kaimo senosios kapinės (un. obj. kodas 

24250); 

 630 metrų atstumu į pietus nutolęs Nausodžio, Mišučių piliakalnis su gyvenviete (un. obj. 

kodas 23793); 

 540 metrų atstumu į šiaurę nutolusios Rubulių kaimo senosios kapinės (un. obj. kodas 

24255). 

Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės nutolusios dar didesniais atstumais. PŪV 

teritorijos pietinis pakraštys yra greta nekilnojamosios kultūros vertybės - Nausodžio, Mišučių 

piliakalnio su gyvenviete - vizualinės apsaugos pozonio (žiūr. 14 pav.), tačiau į jį nepatenka. 

2.7.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

PŪV teritorija nuo artimiausių nekilnojamosios kultūros vertybių yra nutolusi gana 

dideliu atstumu, todėl veiklos išplėtimas telkinyje ir toliau neturės jokios įtakos nekilnojamosios 

kultūros vertybių atžvilgiu. Nors PŪV teritorijos pietinis pakraštys yra greta nekilnojamosios 

kultūros vertybės - Nausodžio, Mišučių piliakalnio su gyvenviete - vizualinės apsaugos pozonio, 

tačiau į jį nepatenka, ir vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
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Klaipėdos teritorinio skyriaus 2020-11-04 raštu Nr. (9.38-Kl)2Kl-860 „Dėl UAB „Kelveda“ 

poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“, PŪV teritorijoje nėra tikslinga atlikti 

archeologinius tyrimus. 

PŪV nesukels jokio reikšmingo neigiamo poveikio nekilnojamosios kultūros vertybėms 

ar jų apsaugos zonoms, pozoniams. 

2.7.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės 

Nesant reikšmingo neigiamo poveikio, poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ar 

kompensavimo priemonės nenumatomos. Pažymėtina, kad vykdant išteklių gavybos darbus ir  

aptikus nekilnojamosios kultūros vertybių požymių turinčių objektų ar radinių, veiklos 

vykdytojas stabdys radavietėje gavybos darbus ir vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių 

apsaugos įstatymu13 apie tai praneš savivaldybės paveldosaugos padaliniui. 

2.8. Visuomenės sveikata 

PŪV vieta yra Klaipėdos apskrityje, Kretingos rajono savivaldybėje, Žalgirio seniūnijoje, 

Nausodžio kaimo vakarinėje pusėje atokiai nuo gyvenamosios ir viešosios paskirties objektų. 

Gretimybėse teritoriją supa naudingųjų iškasenų teritorijos bei žemės ūkio paskirties sklypai 

(išsamesnė informacija pateikta PAV ataskaitos 1.1 skyriuje bei 3 pav.). Vykdant Prūdupio 

smėlio ir žvyro telkinio išplėtimą, kasyba ir toliau bus koncentruojama vienoje vietoje 

naudojantis ankstesniais karjero veikimo metais sukurta infrastruktūra, kur gretimybėse yra to 

paties telkinio naudingųjų iškasenų klodai ir kur jau daugelį metų vykdoma išteklių gavybos 

veikla. PŪV vieta yra 4,6 km atstumu į pietvakarius nuo Kartenos miesto centro, 10 km atstumu 

į rytus nuo Kretingos miesto centro. 

PŪV teritorijoje ar jos gretimybėse nėra visuomeninės, rekreacinės, kurortinės ar 

pramoninės paskirties urbanizuotų teritorijų, nėra visuomeninės ar gyvenamosios paskirties 

pastatų ar statinių. PŪV teritorija randasi neurbanizuotoje vietovėje, Minijos slėnyje, atstume 

tarp PŪV teritorijos ir artimiausios gyvenamosios aplinkos yra gana aukšti slėnio šlaitai, apaugę 

tankia augmenija bei brandžiu mišku. Artimiausia gyvenamoji aplinka (esama sodybvietė) nuo 

planuojamo eksploatuoti karjero šiaurės vakarinio pakraščio yra 310 metrų atstumu šiaurės 

vakarų kryptimi, sekanti artimiausia gyvenamoji aplinka (esama sodybvietė) nuo planuojamo 

eksploatuoti karjero rytinio pakraščio yra 430 metrų atstumu pietryčių kryptimi (žiūr. 3 pav.). 

Kitos gyvenamosios teritorijos nutolusios nuo karjero didesniu atstumu. Artimiausi 

visuomeninės paskirties objektai, tai apie 4,5 km atstumu į šiaurės rytus Kartenos mieste esantys 

                                                 
13 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr.3-37, aktuali redakcija). 
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švietimo, ugdymo objektai, artimiausios kurortinės teritorijos nuo PŪV teritorijos yra pajūryje: 

20 km atstumu į vakarus (Palangos miestas). 

Planuojama ūkinė veikla naujame plote bus vykdoma šalia šiuo metu eksploatuojamo to 

paties telkinio karjero teritorijos, todėl iškastų išteklių išvežimui bus panaudojami tie patys esami 

išvežimo keliai ir maršrutai, kurie ankstesniais metais jau yra derinti su vietos gyventojais 

(išsamesnė informacija pateikta PAV ataskaitos 1.1 skyriuje). Nuo karjero link Nausodžio kaimo 

vedantis žvyrkelis ir toliau nuolatos bus prižiūrimas, laistomas sausuoju metų laiku bei 

greideriuojamas, todėl nepasitenkinimo iš gyventojų dėl kelio, vedančio į karjerą eksploatacijos, 

nebeturėtų būti. 

Kaip iki šiol taip ir toliau išteklių gavybos metu bus naudojama Europos sąjungos 

reikalavimus ir standartus atitinkanti technika, kuri bus tinkamai prižiūrima, tvarkinga, nuolat 

turės būtinus galiojančius techninės apžiūros dokumentus, todėl profesinės rizikos veiksniai 

darbuotojų sveikatai išliks minimalūs. Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio naujas plotas yra nutolęs 

nuo gyvenamųjų ir viešo naudojimo teritorijų, todėl veiklos įtaka psichologiniams veiksniams 

reikšmingo poveikio nesukels. Smėlio ir žvyro gavyba planuojamo praplėsti telkinio naujame 

plote ir toliau neįtakos visuomenės ar atskirų asmenų elgsenos ir gyvensenos veiksnių (mitybos 

įpročių, žalingų įpročių, fizinio aktyvumo ir kt.), sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų 

prieinamumo bei šių paslaugų kokybės. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, aplink 

karjerus nėra išskiriamos sanitarinės apsaugos zonos. 

2.8.1. Esamos būklės aprašymas 

Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai 

Nausodžio kaime pagal 2011 metų gyventojų surašymo duomenis buvo registruoti 136 

nuolatiniai gyventojai, Žalgirio seniūnijoje - 3359 nuolatiniai gyventojai. Vadovaujantis Lietuvos 

statistikos departamento duomenimis Kretingos rajono savivaldybėje, 989 km2 teritorijoje 2021 

metų pradžioje gyveno 37323 gyventojai. Lietuvoje gyventojų skaičius 2021 metų pradžioje 

siekė 2795680. 

Nausodžio kaimo ar Žalgirio seniūnijos atskirų sveikatos rodiklių duomenų bazės nėra, 

todėl apžvelgiant visuomenės sveikatos būklę nagrinėjami viso Kretingos rajono populiacijos 

rodikliai, kurie palyginami su bendrais Lietuvos Respublikos (LR) rodikliais. 

Vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos 

rodiklių informacine sistema14, Kretingos rajono savivaldybėje vidutinis metinis gyventojų 

                                                 
14 Šaltinis: https://www.hi.lt/lt/lsris.html 
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skaičius 2019 metais siekė 37500 nuolatinių gyventojų (Lietuvoje – 2794137 nuolatiniai 

gyventojai) (žiūr. 7 lentelę). 

7 lentelė. Vidutinis metinis gyventojų skaičius 

Metai Kretingos r. savivaldybė Lietuva 

1 2 3 
2010 42034 3097282 
2011 41170,5 3028115 
2012 40738 2987773 
2013 40364 2957689 
2014 39946 2932367 
2015 39440 2904910 
2016 38839,5 2868231 
2017 38252 2828403 
2018 37760 2801543 
2019 37500 2794137 

Iš duomenų matyti, kad Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje gyventojų skaičius 

palaipsniui mažėja ir per paskutinį dešimtmetį sumažėjo apie 11 procentų (bendrai Lietuvoje 

sumažėjo apie 10 proc.). 

Vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos 

rodiklių informacine sistema, 2019 metais pasiskirstymas pagal lytį Kretingos rajono 

savivaldybėje stebimas panašus kaip ir visoje Lietuvoje (žiūr. 8 lentelę). Lietuvoje bendra 

tendencija, kad moterų procentinė dalis yra didesnė, išlieka. 

8 lentelė. Gyventojų sudėtis pagal lytį 

Metai 
Vyrų dalis,% Moterų dalis, % 

Kretingos r. Lietuva Kretingos r. Lietuva 
1 2 3 4 5 

2010 46,86 46,13 53,14 53,87 
2011 46,82 46,08 53,18 53,92 
2012 46,78 46,06 53,22 53,94 
2013 46,76 46,06 53,24 53,94 
2014 46,75 46,08 53,25 53,92 
2015 46,75 46,06 53,25 53,94 
2016 46,76 46,05 53,24 53,95 
2017 46,8 46,13 53,2 53,87 
2018 46,88 46,28 53,13 53,72 
2019 47,06 46,53 52,94 53,48 

Gyventojų senėjimo procesą nulemia dvi pagrindinės priežastys – dėl mažo gimstamumo 

mažėja vaikų, o dėl padidėjusios vidutinės gyvenimo trukmės gausėja pagyvenusių ir senyvo 

amžiaus gyventojų. Demografinio senėjimo pokyčiai lemia socialines ir ekonomines problemas, 

gyventojų socialinio būsto aprūpinimo bei sveikatos priežiūros poreikio didėjimą. 
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2019 metais Kretingos rajono savivaldybėje gimė 388 kūdikiai, mirė 521 gyventojai. 

Pastarąjį dešimtmetį stebimas neigiamas gyventojų prieaugis kaip ir visoje šalyje. Natūralaus 

gyventojų prieaugio Kretingos rajone ir LR rodikliai pateikti 9 lentelėje. 

9 lentelė. Natūralus gyventojų prieaugis 

Metai 
Gimstamumas 
1000 gyventojų 

Gyvų gimusių 
skaičius 

Mirtingumas 
1000 gyventojų 

Mirusiųjų 
skaičius 

Natūralus 
prieaugis 1000 

gyventojų 
Kr.r.* LR Kr.r.* LR Kr.r.* LR Kr.r.* LR Kr.r.* LR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2010 10,92 9,9 459 30676 13,82 13,6 581 42120 -2,9 -3,69 
2011 10,2 10 420 30268 13,24 13,55 545 41037 -3,04 -3,56 
2012 10,24 10,19 417 30459 11,59 13,7 472 40938 -1,35 -3,51 
2013 9,81 10,1 396 29885 12,36 14,03 499 41511 -2,55 -3,93 
2014 10,1 10,3 403 30369 12,6 13,7 505 40252 -2,6 -3,4 
2015 9,9 10,8 392 31475 13,4 14,4 529 41776 -3,5 -3,6 
2016 10,2 10,7 396 30623 14,5 14,3 565 41106 -4,4 -3,6 
2017 10,7 10,1 411 28696 14 14,2 537 40142 -3,3 -4 
2018 10,2 10 386 28149 13,6 14,1 515 39574 -3,4 -4,1 
2019 10,35 9,8 388 27393 13,89 13,7 521 38281 -3,55 -3,9 

* - Kr.r. – Kretingos rajonas. 

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 

Kretingos rajono savivaldybėje natūralus gyventojų prieaugio rodiklis, kaip ir Lietuvos 

mastu, išlieka neigiamas. Mirčių struktūra būdinga daugeliui ekonomiškai išsivysčiusių šalių ir 

jau daugelį metų nekinta: pagrindinės mirčių priežastys 2017-2019 metais buvo kraujotakos 

sistemos ligos, piktybiniai navikai, kvėpavimo sistemos ligos. 

Standartizuotas mirtingumas Kretingos rajono savivaldybėje palyginus su visos LR 

duomenimis didesnis buvo nuo piktybinių navikų, nervų sistemos ligų, kraujotakos sistemos 

ligų, kvėpavimo sistemos ligų, dėl transporto įvykių ir savižudybių. Pagal likusius įvairius 17 

pav. išvardintus rodiklius mirtingumas Kretingos mieste ir rajone buvo mažesnis nei vidutiniškai 

visoje Lietuvoje. 

Kūdikių mirtingumas 1000 gyvų gimusių Kretingos rajono savivaldybėje kasmet kinta ir 

aiškių kitimo tendencijų neturi (žiūr. 10 lentelę). 

10 lentelė. Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas tenkantis 1000 gyvų gimusiųjų 
Metai Kretingos r. Lietuva 

1 2 3 
2010 6,54 4,99 
2011 2,38 4,76 
2012 2,4 3,87 
2013 5,05 3,68 
2014 7,4 3,9 
2015 5,1 4,2 
2016 5,1 4,5 
2017 9,7 2,9 
2018 0 3,41 
2019 2,58 3,29 
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Kretingos r.
Rodikliai 2017 2018 2019

8060  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas 100000 gyv.
Min:1203.1

Srities Min.:1307.14
Maks:1923.32
Srities Maks.:1720.17

1400.49

Lietuva=1425.53

Min:889.82
Srities Min.:1278.21

Maks:2133.95
Srities Maks.:1702.51

1342.05

Lietuva=1392.48

Min:1100.52
Srities Min.:1196.55

Maks:2129.63
Srities Maks.:1673.14

1370.15

Lietuva=1329.26

8080  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo 
infekcinių ligų (A00-B99) 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:11

Maks:58.58
Srities Maks.:33.34

24.93

Lietuva=21.94

Min:0
Srities Min.:9.69

Maks:54.41
Srities Maks.:33.6

33.6

Lietuva=21.03

Min:0
Srities Min.:9

Maks:177.78
Srities Maks.:33.63

13.27

Lietuva=21.53

8120  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo 
piktybinių navikų (C00-C97) 100000 gyv.

Min:174.04
Srities Min.:241.24

Maks:455.94
Srities Maks.:334.72

334.72

Lietuva=275.2

Min:140.91
Srities Min.:244.74

Maks:376.38
Srities Maks.:313.02

276.49

Lietuva=274.59

Min:209.97
Srities Min.:244.21

Maks:366.23
Srities Maks.:336.6

286.82

Lietuva=273.53

8370  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo nervų 
sist. ligų (G00-G99) 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:11.81

Maks:56.24
Srities Maks.:35

39.07

Lietuva=24.47

Min:0
Srities Min.:11.83

Maks:97.33
Srities Maks.:40.98

29.69

Lietuva=26.51

Min:0
Srities Min.:13.27

Maks:108.45
Srities Maks.:40.89

29.64

Lietuva=27.57

8390  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo 
kraujotakos sist.ligų (I00-I99) 100000 gyv.

Min:650.76
Srities Min.:740.85

Maks:1230.66
Srities Maks.:1026.04

801.15

Lietuva=815.62

Min:419.44
Srities Min.:683.85

Maks:1282.33
Srities Maks.:993.7

768.45

Lietuva=783.54

Min:575.73
Srities Min.:672.77

Maks:1467.07
Srities Maks.:992.29

786.31

Lietuva=732.99

8490  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo 
kvėpavimo sist. ligų (J00-J99) 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:29.08

Maks:205.87
Srities Maks.:73.84

54.72

Lietuva=46.53

Min:16.48
Srities Min.:32.4

Maks:133.64
Srities Maks.:84.46

62.99

Lietuva=48.29

Min:0
Srities Min.:28.6

Maks:124.46
Srities Maks.:77.98

51.25

Lietuva=41.5

8650  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl 
nelaimingų atsitikimų (V01-X59) 100000 gyv.

Min:21.27
Srities Min.:36.44

Maks:133.75
Srities Maks.:95.55

32.54

Lietuva=58.16

Min:0
Srities Min.:35.93

Maks:154.36
Srities Maks.:84.71

35.35

Lietuva=54

Min:20.9
Srities Min.:33.28

Maks:172.28
Srities Maks.:78.65

33.28

Lietuva=48.58

8670  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl 
transporto įvykių (V01-V99) 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:3.64

Maks:34.55
Srities Maks.:18.21

7.13

Lietuva=8.7

Min:0
Srities Min.:0

Maks:26.32
Srities Maks.:15.88

19.87

Lietuva=7.95

Min:0
Srities Min.:3.36

Maks:58.89
Srities Maks.:14.91

7.64

Lietuva=7.55

8770  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl 
savižudybių (X60-X84) 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:15.68

Maks:65.51
Srities Maks.:50

10.68

Lietuva=25.78

Min:0
Srities Min.:17.46

Maks:90.09
Srities Maks.:45.67

14.21

Lietuva=23.83

Min:0
Srities Min.:14.79

Maks:119.4
Srities Maks.:40.39

23.98

Lietuva=23.04

8810  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo 
alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:10.2

Maks:59.45
Srities Maks.:37.89

9.92

Lietuva=19.62

Min:0
Srities Min.:0

Maks:42.13
Srities Maks.:28.24

0

Lietuva=14.23

Min:0
Srities Min.:7.37

Maks:71.45
Srities Maks.:38.24

5.71

Lietuva=18.56

80% reikšmių yra srityje

Regiono rodiklio reikšmė -vidutinė šalies reikšmė  

17 pav. Standartizuoti mirtingumo rodikliai Kretingos rajone ir Lietuvoje 
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Kretingos rajono gyventojų vidutinė būsimojo gyvenimo trukmė nėra pateikiama, o šalies 

gyventojų vidutinė būsimojo gyvenimo trukmė pagal 2019 metų duomenis yra 76,43 metai. 

Pagal Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių 

informacinės sistemos pateikiamus rodiklius 2001-2019 metais Kretingos rajono savivaldybės 

gyventojų apsilankymų skaičius pas gydytojus išaugo, bet išliko mažesnis už bendrą Lietuvos 

vidurkį. 

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje beveik dvigubai išaugo sergamumas kraujotakos 

sistemos ligomis – tai manoma įtakos turėjo aplinkos ir maisto kokybės sumažėjimas, fizinio 

krūvio stoka bei didėjantis stresas. Stebima, jog Kretingos rajono savivaldybėje pastaraisiais 

metais šis rodiklis buvo ženkliai didesnis už bendrą šalies vidurkį. 

Sergamumas piktybiniais navikais ir nervų sistemos ligomis per pastarąjį dešimtmetį 

Kretingos rajono savivaldybėje buvo mažesnis už bendrą Lietuvos vidurkį, o sergamumas 

kvėpavimo sistemos ligomis – didesnis. Sergamumas cukriniu diabetu drastiškai pradėjo didėti 

nuo 2012 m. ir 2014 - 2018 m. viršijo Lietuvos vidurkį. 

Svarbiausios priežastys, lemiančios neigiamus Kretingos rajono gyventojų ir bendrai 

visos visuomenės sveikatos pokyčius: 

 Demografinės problemos - neigiamas natūralus gyventojų prieaugis, kurį lemia 

mažėjantis gimstamumas, didėjantis mirtingumas, auganti emigracija, nedidėjantis 

santuokų ir augantis ištuokų skaičius, gyventojų senėjimas. 

 Gyvenimo kokybės problemos - stiprėjantys gyventojų grupių socialiniai ir ekonominiai 

skirtumai, nepakankamas pagyvenusių žmonių ekonominis, socialinis, psichologinis ir 

net fizinis saugumas, kai kurių šeimų, kaip socialinio vieneto, degradavimas, atskirų 

gyventojų grupių nesubalansuota ir nepilnavertė mityba. 

 Darbo ir aplinkos problemos - ne visada reikalavimus atitinkančios darbo sąlygos, 

gyvenamosios aplinkos tarša transporto išmetamosiomis dujomis, triukšmas, nesaugios 

gatvės, gyventojų higienos reikmes tenkinančių statinių stoka. 

 Sveikos gyvensenos problemos - visuomenės atsakomybės už savo sveikatą stoka, 

menkas visuomenės sveikos gyvensenos supratimas ir neišvystyti įgūdžiai, tabako, 

alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas, nepakankamas gyventojų fizinis aktyvumas. 

 Sergamumo problemos - didėjantis sergamumas lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, didelis 

traumų, smurto ir nelaimingų atsitikimų keliuose skaičius, nemažėjantis sergamumas 

užkrečiamomis ligomis. 
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Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė 

Svarbiausias gyventojų rizikos grupes sudarytų - vaikai, pagyvenę ir nedarbingi žmonės. 

Vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių 

informacine sistema Kretingos rajono savivaldybėje 2019 metų pradžioje registruoti 37500 

(Lietuvoje – 2794137) nuolatiniai gyventojai, 15,6 proc. gyventojų sudarė 0-14 metų vaikai. 

11 lentelė. 0-14 metų amžiaus gyventojų dalis, % 

Metai Kretingos rajonas Lietuva 
1 2 3 

2010 16,35 14,92 
2011 16,09 14,84 
2012 15,79 14,74 
2013 15,56 14,65 
2014 15,36 14,59 
2015 15,22 14,62 
2016 15,14 14,75 
2017 15,29 14,91 
2018 15,48 15,05 
2019 15,6 15,11 

Kaip matyti iš pateikiamų daugiamečių Kretingos rajono ir visos Lietuvos duomenų 

(žiūr. 11-12 lenteles), vaikų iki 14 metų amžiaus kasmet mažėja, o asmenų vyresnių nei 65 metų 

amžiaus – didėja. Visuomenė sensta. 

Pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičiaus santykis su 15-64 metų 

gyventojais, Kretingos rajone yra šiek tiek didesnis už visos Lietuvos rodiklį ir 2019 m. siekė 

30,86 kuomet Lietuvos rodiklis sudarė 30,49 (žiūr. 13 lentelę). 

12 lentelė. 65 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų dalis, % 
Metai Kretingos rajonas Lietuva 

1 2 3 
2010 17,6 17,6 
2011 17,82 17,98 
2012 17,98 18,17 
2013 18,25 18,34 
2014 18,57 18,58 
2015 18,92 18,86 
2016 19,22 19,15 
2017 19,48 19,48 
2018 19,7 19,71 
2019 19,9 19,83 
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13 lentelė. 65 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų skaičiaus santykis su 15-64 metų 
gyventojais, % 

Metai Kretingos rajonas Lietuva 
1 2 3 

2010 26,65 26,08 
2011 26,97 26,75 
2012 27,15 27,07 
2013 27,55 27,37 
2014 28,09 27,81 
2015 27,31 26,98 
2016 29,27 28,98 
2017 29,86 29,69 
2018 30,4 30,2 
2019 30,86 30,49 

Kretingos rajono dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. 

darbingumo lygis, 2001 m. sudarė 9,92 % dirbančiųjų ir buvo gerokai mažesnis už Lietuvos 

vidurkį (13,8 %) (žiūr. 18 pav.). 2002-2008 m. stebimas šio rodiklio didėjimas, vėliau – žymus 

mažėjimas. Tai galimai susiję su nedarbingumo nustatymo tvarkos pakeitimais, bet ne su staigiu 

sumažėjusio darbingumo kritimu. 2012, 2014, 2018 ir 2019 m. šis rodiklis Kretingos rajone buvo 

šiek tiek didesnis nei Lietuvos vidurkis. 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Kretingos r.
Lietuva

Dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 
0-55 proc. darbingumo lygis, skaičius 1000 darb.amž.gyv.

 

18 pav. Dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo 
lygis, skaičius 1000 darb. amž. gyv. 



Eksploatuojamo Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimo Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
 

 
 UAB „Ekosistema“, 2022  Puslapis | 82  
 

2.8.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Šiuolaikinės visuomenės sveikatos būklę daugiausia lemia fizinė ir socialinė aplinka, 

žmonių gyvensena. Minėtų veiksnių sąlygojamos pagrindinės sveikatos problemos sietinos su 

aplinkos sąlygojamomis ligomis. Todėl gerinant gyvenimo kokybę ypatingas dėmesys skiriamas 

aplinkos keliamai rizikai mažinti. Mokslininkai neabejoja, jog aplinkos kokybė turi lemiamos 

įtakos, o kenksmingi aplinkos veiksniai skatina ligų plitimą. 

PŪV bus vykdoma šalia šiuo metu eksploatuojamo to paties telkinio karjero teritorijos, 

veiklą vykdys ta pati įmonė UAB „Kelveda“, todėl jau daugelį metų naudojamo telkinio 

išplėtimas bus vykdomas naudojant tą pačią mobilią, pažangią karjero kasybos techniką, kuri 

persikels iš gretimo to paties telkinio ploto, todėl naudojamos technikos kiekis nepasikeis, vienu 

metu abiejose telkinio dalyse darbai nebus vykdomi. Iškastų išteklių išvežimui bus panaudojami 

tie patys esami išvežimo keliai. 

Išnagrinėjus PŪV pobūdį bei mastą, įvertinus technologinius procesus, literatūros 

duomenis, galima teigti, kad praplečiant karjerą į naują plotą pagrindiniai galimi poveikio 

visuomenės sveikatai veiksniai kaip iki šiol bus dėl kasybos ir išteklių išvežimo darbų į orą 

išmetami teršalai bei naudojamos technikos sukeliamas triukšmas. Kitokio poveikio aplinkai (t.y. 

kvapas, vibracija, šviesa, šiluma, elektromagnetinė spinduliuotė ir pan.) smėlio ir žvyro gavybos 

veikla nesukels.  

Oro tarša 

Planuojama Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio plečiamos dalies eksploatacija žymaus 

neigiamo poveikio aplinkos oro kokybei neturės. Eksploatuojant karjerą stacionarių oro taršos 

šaltinių nebus. Žaliavos išgavimo ir transportavimo įrenginiai mobilūs, todėl telkinio išplėtimo 

metu nuolat nuosekliai judės pagal kasybos darbų vietos pasislinkimą. Atliekant kasybos ir 

išteklių išvežimo darbus, mobilieji oro taršos šaltiniai (kasybos-krovos technika, savivarčiai) 

sudarys taršą iš dyzelinių vidaus degimo variklių išmetamomis dujomis, išteklius išvežantys 

savivarčiai galimai sudarys taršą nuo kelio žvyruotos dangos sukeliančiomis dulkėmis, taip pat 

dulkės galimai susidarys sausuoju laikotarpiu kraunant klodo naudinguosius išteklius (smėlį ir 

žvyrą) į savivarčius. 

PAV ataskaitos 2.2 skyriuje „Aplinkos oras“ pateiktas išsamus oro taršos vertinimas, į 

aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidai įvertinti panaudota kompiuterinė programinė įranga 

„ADMS 5.2“. Vertinamoje teritorijoje apskaičiuota suminė tarša, į foninę taršą įtraukiant ir kitų 

ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekius. Remiantis modeliavimo rezultatais, 

matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, dėl numatomo karjero 

išplėtimo ir eksploatacijos aplinkos oro teršalų suminės koncentracijos ir toliau neviršys žmonių 
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sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių ir reikšmingas neigiamas poveikis 

visuomenės sveikatai (PŪV atžvilgiu esančioms artimiausioms gyvenamosioms sodyboms-

teritorijoms) nebus daromas. 

Triukšmas 

Iš atmosferinių sąlygų didžiausią įtaką triukšmui turi vėjas ir temperatūra. Vėjo greitis 

didėja didėjant aukščiui, kuris nukreipia garso sklidimą pavėjui ir sudaro garso „šešėlį“ 

priešingoje vėjo krypčiai pusėje. Temperatūrinis gradientas sukelia panašų poveikį kaip ir vėjo 

gradientas, išskyrus tai, kad jis yra toks pats visomis kryptimis. Saulėtą ir nevėjuotą dieną, 

temperatūra mažėja kylant aukščiui ir taip sudarydama „šešėlio“ poveikį triukšmo sklidimui. 

Žvaigždėtą naktį, temperatūra gali kilti didėjant aukščiui ir nukreipti garsą į žemės paviršių. 

Krituliai gali įtakoti garso sklaidą. Pavyzdžiui krentantis sniegas gali duodi juntamą garso 

sumažėjimą ir taip pat gali padidinti teigiamą temperatūrinį gradientą. Oras nevienodai sugeria 

skirtingų dažnių garso bangas. Mažiausiai yra sugeriamas žemų dažnių garsas, stipriausiai - 

aukštų dažnių. 

Žemės paviršiaus įtaka triukšmo sklaidai priklauso nuo žemės paviršiaus akustinių 

savybių: ar paviršius yra kietas (betonas, vanduo), minkštas (žolė, medžiai, augalai) ar jis yra 

maišytas. Garso susilpnėjimas dėl žemės paviršiaus dažnai yra skaičiuojamas oktaviniuose 

dažniuose, įvertinant kokios dažninės charakteristikos yra triukšmo šaltinis ir žemės paviršius iki 

poveikio šaltinio. Kada garso bangos susiduria su paviršiumi, dalis jų yra atspindimos, dalis 

perduodamos per kliūtį ir dalis yra absorbuojama. Jeigu adsorbcija ir perdavimas yra nestiprūs, 

didžioji dalis bangų yra atspindima ir toks paviršius yra laikomas akustikai kietu. Todėl tokiame 

poveikio taške garsas yra nuo tiesioginių bangų ir nuo atsispindėjusių. 

Vadovaujantis naujausiais žmogaus veiklos neurofiziologijos pagrindais, triukšmo 

poveikis organizmui vertinamas kaip poveikis centrinei nervų sistemai, o ne tik kaip poveikis 

klausos organui. Pasaulinės sveikatos organizacijos (toliau - PSO) akcentuojamos triukšmo 

keliamos sveikatos problemos: klausos pakenkimas, kalbos nesupratimas, miego sutrikimai 

fiziologinių funkcijų sutrikimai, psichikos sutrikimai, mokslo ir kitų pasiekimų blogėjimas, 

socialiniai ir elgsenos pakitimai (dirglumas, agresyvumas ir kt.). Lengviausiai triukšmo 

pažeidžiamos grupės: vaikai, ligoniai, neįgalieji, pamainomis dirbantys, seni asmenys, ilgai 

būnantys triukšme žmonės ir pan. 

Analizuojant Lietuvos gyventojų sergamumą, užregistruotą ambulatorinę pagalbą 

teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose, pastebima, kad daugėja ligų, santykinai susijusių su 

triukšmo poveikiu: kraujotakos sistemos, nervų sistemos, virškinimo sistemos ligos. Žmogus, 

kurį veikia intensyvus triukšmas, sunaudoja vidutiniškai 10 - 20% daugiau fizinių ir nervinių - 
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psichinių jėgų, kad galėtų išlaikyti tokį pat veiklos lygį, pasiektą esant mažesniam nei 70 dB 

triukšmo lygiui. 

Triukšmui labiausiai jautrios (pagal PSO) yra gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, 

kurortai, mokyklos, ikimokyklinės įstaigos, gydymo įstaigos. Akustinio triukšmo ribines vertes 

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

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“15 (toliau - HN 33:2011). Triukšmas 

gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje įvertinamas modeliavimo būdu, gautus rezultatus 

palyginant su atitinkamais šios higienos normos 1 lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais 

triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje. 

14 lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties 
pastatų aplinkoje [HN 33:2011] 

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

Triukšmo 
ribiniai 
dydžiai 

Ekvivalentinis 
garso lygis, 

dB(A) 

Maksimalus 
garso lygis, 

dB(A) 

Paros 
laikas, 

val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami 
aplinkos triukšmo kartografavimo 

rezultatams įvertinti 
Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 

Dienos 65 70 7-19 
65 65 60 55 Vakaro 60 65 19-22 

Nakties 55 60 22-7 
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 

aplinkoje, veikiamoje pramonės sukeliamo triukšmo ( išskyrus transporto sukeliamą triukšmą) 
Triukšmo 
ribiniai 
dydžiai 

Ekvivalentinis 
garso lygis, 

dB(A) 

Maksimalus 
garso lygis, 

dB(A) 

Paros 
laikas, 

val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami 
aplinkos triukšmo kartografavimo 

rezultatams įvertinti 
Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 

Dienos 55 60 7-19 
55 55 50 45 Vakaro 50 55 19-22 

Nakties 45 50 22-7 

PŪV sukeliamas triukšmas 

Pagrindinis triukšmo šaltinis vertinamoje teritorijoje bus mobilūs taršos šaltiniai - 

kasybos mašinų-įrenginių keliamas triukšmas ir transportas (savivarčiai). Stacionarių triukšmo 

taršos šaltinių nenumatoma. 

PŪV bus vykdoma šalia šiuo metu eksploatuojamo to paties telkinio karjero teritorijos, 

veiklą vykdys ta pati įmonė UAB „Kelveda“, todėl jau daugelį metų naudojamo telkinio 

išplėtimas bus vykdomas naudojant tą pačią mobilią, pažangią karjero kasybos techniką, kuri 

persikels iš gretimo to paties telkinio ploto, todėl naudojamos technikos kiekis nepasikeis, vienu 

metu abiejose telkinio dalyse darbai nebus vykdomi. Atsižvelgiant į tai, jokio reikšmingo 

                                                 
15 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymas Nr.V-604 „Dėl Lietuvos higienos 
normos HN33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.75-3638, aktuali redakcija). 
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suminio poveikio aplinkai dėl triukšmo nesusidarys, vertinant triukšmą vertinama tik PŪV metu 

dirbsianti technika ir transportas. Iškastų išteklių išvežimui bus panaudojami tie patys esami 

išvežimo keliai (išsamesnė informacija pateikta PAV ataskaitos 1.1 skyriuje). 

PŪV metu galimas triukšmo padidėjimas telkinio teritorijoje dėl kasybos, krovos darbų ir 

išgautos žaliavos išvežimo iš teritorijos. Numatoma, kad telkinio naujo ploto išteklių gavyba 

pagrinde vyks darbo dienomis viena pamaina, darbai telkinyje bus vykdomi ir žaliava iš telkinio 

sunkiasvorėmis mašinomis bus išvežama dienos metu darbo valandomis (700 - 1900 val. 

laikotarpyje). Per metus telkinyje bus dirbama ne daugiau kaip 250 dienų. Kaip iki šiol, taip ir 

toliau plečiant išteklių gavybos ribas, telkinį numatoma eksploatuoti nesistemingai, 

vadovaujantis rinkos poreikiais. Išgaunama žaliava bus išvežama savivarčiais, per dieną pagal 

poreikį padarant maksimaliai iki 20 reisų (abiem kelio kryptimis – 40 savivarčių). Triukšmo 

vertinime priimamas maksimalus privažiuojamuoju keliu sunkvežimių srautas iki 10 vnt. per 

valandą dienos metu. Per valandą pirmyn ir atgal pravažiavus 10 vnt. sunkvežimių, toks pats 

srautas galės judėti ne daugiau kaip dar 3 valandas, arba sekančiomis valandomis jų srautas bus 

gerokai mažesnis. Bet kokiu atveju, per dieną nebus viršijamas 40 sunkvežimių (abiem kelio 

kryptimis) srautas. Galimai bus ir tokių dienų, kai privažiuojamuoju keliu nepravažiuos nei 

vienas sunkvežimis. Telkinio naudingo klodo gavyba vyks tik dienos metu (laikotarpyje nuo 700 

iki 1900 val.), kai leidžiami aukščiausi triukšmo lygiai, specializuota technika dirbs 

nekoncentruotai (pasiskirsčiusi atskiruose telkinio plotuose ir palaipsniui judėdama iš vienos 

vietos į kitą), todėl triukšmo padidėjimas dienos laikotarpyje bus nepastovus. 

Pagal numatomo eksploatuoti karjero šiaurinę, vakarinę ir pietinę ribas bus įrengiamas 

pylimas, kurio tikslas – apsaugoti planuojamo išplėsti karjero teritoriją nuo galimų Minijos upės 

išsiliejimų potvynių metu. Tuo pačiu šis pylimas tarnaus ir kaip triukšmo sklaidos barjeras. Taip 

pat pažymėtina, kad ties arčiausiai nuo privažiavimo kelio esančiu gyvenamuoju namu (adresu 

Prūdupio g. 4, Nausodis) veiklos vykdytojas ankstesniais metais yra įrengęs 3 m aukščio 

apsauginį pylimą, apsėtą daugiametėmis žolėmis (žiūr. 3 pav.), kuris ir toliau tarnaus kaip 

apsaugos priemonė pravažiuojančių sunkvežimių triukšmo mažinimui. 

PŪV metu, vykdant smėlio ir žvyro gavybos darbus, triukšmą sukels savaeigiai 

mechanizmai, pateikti žemiau esančioje lentelėje. Taip pat pateikiamas įrenginių darbo 

maksimalus valandų skaičius per dieną. 
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15 lentelė. Triukšmą keliantys savaeigiai mechanizmai 

Taršos šaltinio pavadinimas 
Taršos 
šaltinių 
skaičius 

Mechanizmo 
triukšmo galios 

lygis, dBA 

Darbo valandų 
skaičius per 

dieną (maks.) 
Ekskavatoriai-krautuvai (pvz. CAT 
320EL) 

2 103 8 val. 

Krautuvas 
(pvz. Liebherr L550) 

1 104 8 val. 

Buldozeris (pvz. Komatsu D51EX) 1 106 8 val. 

Autosavivarčiai (pvz. MAN, 
RENAULT ar kt., iki 18 m3) 

10 vnt./val. 80 - 

Planuojamų naudoti įrenginių (arba analogiško tipo bei galingumo įrenginių) techninės 

charakteristikos su nurodytais triukšmo galios lygiais pateiktos 9 priede. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimai 

Mobilių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA 

programinę įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement - kompiuterinė triukšmo 

mažinimo sistema) - tai programinė įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, 

vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinės 

akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos 

Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai. Programa CadnaA, yra įtraukta į LR 

Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. 

Programos veikimas pagrįstas Europos Sąjungos patvirtintomis metodikomis (kelių transportui – 

NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – SRM II, bei oro transportui – ECAC. 

Doc. 29) bei Europos Parlamento ir Tarybos Aplinkos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos 

triukšmo įvertinimo ir valdymo. 

Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnį ir II-ą priedą bei Lietuvos higienos normą HN 

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

jų aplinkoje“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu 

Nr. V-604 (Žin., 2011, Nr. 75-3638, aktuali redakcija), triukšmo nustatymo skaičiavimams 

naudotos šios metodikos: 

- Pramoninės veiklos triukšmas - Lietuvos standartas LST ISO 9613:2:2004 „Akustika. 

Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo 

metodas“ (tapatus ISO 9613:2:1996). 

- Kelių transporto triukšmas - Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-

Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)“, nurodyta Prancūzijos Respublikos 

aplinkos ministro 1995-05-05 įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo, ir 

Prancūzijos standartas „XPS 31-133“. Šiuose dokumentuose spinduliuojamojo 
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triukšmo įvesties duomenys gaunami vadovaujantis „Sausumos transporto triukšmo 

vadovas, triukšmo lygių prognozavimas, CETUR 1980“ („Guide du bruit des 

transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980“) 

nurodymais. 

Skaičiuojant triukšmą buvo priimtos tokios sąlygos: 

- oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%; 

- triukšmo slopinimas - PŪV teritorijos dangų absorbcinės charakteristikos 

neįvertintos, bet įvertinti triukšmo sklaidos barjerai (būsimas pylimas pagal išorinį 

telkinio pakraštį iš šiaurinės, vakarinės ir pietinės pusių; taip pat 3 m aukščio pylimas 

pagal privažiavimo kelią ties arčiausiai nuo kelio esančiu gyvenamuoju namu); 

- triukšmo lygio skaičiavimo aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m; 

- įvertintas PŪV triukšmo šaltinių darbo režimas. 

Pagal technologinius procesus neįmanoma, kad visi planuojami naudoti mechanizmai 

karjere dirbtų vienoje vietoje ir vienu laiku. Specializuota technika dirbs nekoncentruotai, 

pasiskirsčiusi atskiruose telkinio plotuose ir palaipsniui judėdama iš vienos vietos į kitą. Tačiau 

vertinant triukšmą vis tiek priimamos nepalankiausios sąlygos, kad vienoje vietoje vienu metu 

maksimaliai gali dirbti visi technikos įrenginiai, o jų galima važinėjimo/darbo teritorija priimama 

visa telkinio kasybos teritorija ir vertinama kaip atskiras (kiekvieno įrenginio) plokštuminis 

(plotinis) triukšmo šaltinis. 

Skaičiuojant triukšmo sklaidą ekskavatorių-krautuvų (2 vnt.) skleidžiamas triukšmas 

vertinamas kaip plokštuminis triukšmo šaltinis, kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmas - 103 

dBA. 

Krautuvo skleidžiamas triukšmas vertinamas kaip plokštuminis triukšmo šaltinis, kurio 

skleidžiamas triukšmas - 104 dBA. 

Buldozerio skleidžiamas triukšmas vertinamas kaip plokštuminis triukšmo šaltinis, kurio 

skleidžiamas triukšmas - 106 dBA.  

Į karjero teritoriją atvyksiančio/išvyksiančio sunkiojo transporto (savivarčių) eismo 

keliamas triukšmas, vertinamas kaip linijiniai triukšmo taršos šaltiniai: priimtas maksimalus 

eismo intensyvumas (pirmyn-atgal) - 10 vnt. per valandą, triukšmo galios lygis - 80 dBA, 

važiavimo greitis - 20 km/h. 

Būsimas pylimas pagal išorinį telkinio pakraštį iš šiaurinės, vakarinės ir pietinės pusių bei 

3 m aukščio pylimas pagal privažiavimo kelią ties arčiausiai nuo kelio esančiu gyvenamuoju 

namu atliks triukšmo sklaidos barjerų funkciją, jų efektyvumas įvertintas skaičiavimo modelyje. 
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Taip pat modelyje įvertintas ir didžiulis miškas, esantis telkinio rytinėje pusėje, kuris taip pat 

slopins iš telkinio sklindantį triukšmą link Nausodžio kaimo. 

Pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymą (Žin., 2004, Nr. 164-5971, 

aktuali redakcija) apibrėžiami triukšmo rodikliai: Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn, kurie apibrėžiami, 

kaip: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (Ldvn) - triukšmo sukelto dirginimo rodiklis. 

Skaičiavimuose buvo vertinamas dienos (Ldienos) triukšmo rodiklis. Vakaro ir nakties 

triukšmo rodikliai nevertinami, kadangi šiais paros periodais triukšmo šaltiniai neveiks. 

Prognozuojami PŪV triukšmo lygiai 

PŪV triukšmo lygio įvertinimui buvo atliktas mobilių triukšmo taršos šaltinių sukeliamo 

triukšmo lygio sklaidos modeliavimas dienos metu, sklaidos žemėlapis pateikiamas 19 priede. 

Triukšmo sklaidos žemėlapyje pateikiamos ekvivalentinio triukšmo reikšmės dienos 

periodu, skirtingos triukšmo zonos pavaizduotos atitinkamomis spalvomis ir spalvų deriniais 5 

dBA intervalu. Taip pat žemėlapyje pateikiamas triukšmo lygis konkrečiuose receptoriuose - 

taškuose (T1-T3) ties artimiausia gyvenamąja aplinka. Receptorių taškai pažymėti triukšmo 

sklaidos žemėlapyje (žiūr. 19 priedą). 

Sumodeliuotos triukšmo vertės taškuose T1-T3 pateikiamos 16 lentelėje. 

16 lentelė. Triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai taškuose T1-T3 
Triukšmo skaičiavimo taškai 

Ldienos triukšmo rodikliai, dBA (ribinė vertė - 55 dBA) 
T1 T2 T3 

34,9 27,1 40,0 

Įvertinus karjero teritorijoje planuojamų mobilių triukšmo taršos šaltinių kelsiantį 

triukšmą nustatyta, kad PŪV metu ekvivalentinis triukšmo lygis ties artimiausia gyvenamąja 

aplinka neviršys didžiausio leidžiamo triukšmo ribinio dydžio dienos (Ldiena) metu (t.y. 55 dBA), 

taikomo gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkai pagal HN 
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33:2011. Į karjerą atvykstančio ir išvykstančio autotransporto (sunkvežimių) sukeliamas 

triukšmo lygis važiuojamosios kelio dalies ribose neviršys ribinio 65 dBA lygio pagal HN 

33:2011. Planuojamos veiklos keliamas triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje sieks: 

T1 taške 34,9 dBA, T2 taške 27,1 dBA, T3 taške 40,0 dBA, ir neviršys ribinės triukšmo vertės 

dienos (Ldiena) metu, taikomos gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų 

aplinkai pagal HN 33:2011. Vakaro ir nakties periodu bendrovė veiklos nevykdys. 

Remiantis atliktu triukšmo vertinimu galima teigti, kad planuojama ūkinė veikla neturės 

reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai bei visuomenės sveikatai triukšmo aspektu. 

Galima įtaka artimiausiai gyvenamajai aplinkai ir jos foniniam triukšmui 

Siekiant įvertinti, ar UAB „Kelveda“ planuojamos ūkinės veiklos paskaičiuotas triukšmo 

lygis gali įtakoti artimiausios gyvenamosios aplinkos foninį triukšmo lygį, atliekami papildomi 

skaičiavimai.  

Triukšmo sklaidos žemėlapyje (žiūr. 19 priedą) matyti, kad PŪV objekto sukeliamas 

ekvivalentinis triukšmo lygis ties artimiausia gyvenamąja aplinka (receptoriai T1-T3) sieks: T1 

taške 34,9 dBA, T2 taške 27,1 dBA, T3 taške 40,0 dBA. Kaip pavyzdys pateikiamos kai kurių 

natūralių triukšmo šaltinių reikšmės decibelais: kišeninis laikrodis 20 dBA, lapų šlamėjimas 30 

dBA, šnabždesys 40 dBA, įprastinė kalba 50 dBA. Kaip matyti, dėl PŪV kilsiantis triukšmo 

lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bus gana mažas, lyginant su natūralių triukšmo 

šaltinių reikšmėmis ir nuo PŪV atsklidęs triukšmas triukšmingumu (triukšmo lygiu) niekuo 

neišsiskirs iš natūralių triukšmo šaltinių. Tai nulemia pakankamai didelis atstumas tarp PŪV 

teritorijos ir artimiausios gyvenamosios aplinkos (310-430 m). 

Kaip pavyzdys, pateikiamas suminio triukšmo lygio (LS) skaičiavimas, susumuojant PŪV 

objekto sukeliamo ekvivalentinio triukšmo lygį ir galimai esamą foninį triukšmo lygį. 

Pažymėtina, kad Kretingos rajono miestams, o tuo labiau kaimiškoms gyvenvietėms nėra 

parengtų strateginių triukšmo žemėlapių, iš kurių būtų galima nusistatyti foninį triukšmo lygį ties 

nagrinėjama gyvenamąja aplinka. Šiuo metu PŪV vietovėje pagrindinis antropogeninis triukšmo 

šaltinis galėtų būti pavienė žemės ūkio technika ir kaimo keliais pravažiuojantis pavienis 

autotransportas, o pats gamtinis fonas kaimiškose vietovėse sudaro 40-45 dBA. Neatsižvelgiant į 

tai, skaičiavimuose priimamas pats blogiausias variantas, kad foninis triukšmo lygis ties 

nagrinėjama gyvenamąja aplinka (tuose pačiuose taškuose T1-T3) yra maksimaliai artimas HN 

33:2011 reglamentuojamam dienos triukšmo ribiniam lygiui ir yra lygus 54 dBA. Šiuo metu 

veikiančio karjero technikos sukeliamas triukšmas kaip fonas nevertinamas, kadangi, kaip jau 

buvo minėta, telkinio išplėtimą vykdys ta pati įmonė UAB „Kelveda“ naudojant tą pačią mobilią 

karjero kasybos techniką, kuri persikels iš gretimo to paties telkinio ploto, todėl naudojamos 
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technikos kiekis nepasikeis, vienu metu abiejose telkinio dalyse darbai nebus vykdomi ir jokio 

reikšmingo suminio poveikio aplinkai dėl triukšmo nesusidarys. Tuo pačiu pažymėtina, kad po 

PAV procedūrų, telkinio dalies išplėtimui bus vykdomos žemės gelmių išteklių naudojimo plano 

parengimo, derinimo bei Lietuvos geologijos tarnybos leidimo gavimo procedūros, 

užtrunkančios daug laiko, todėl labai tikėtina, kad šiuo metu eksploatuojama telkinio dalis gali 

būti baigta. 

Priimto (galimai esamo) foninio triukšmo lygio ir dėl PŪV kilsiančio triukšmo lygio ties 

artimiausia gyvenamąja aplinka (tuose pačiuose taškuose T1-T3) suminiai triukšmo lygiai (LS) 

apskaičiuojami pagal sekančią formulę, nurodytą International standard ISO 9613-2 „Acoustics – 

Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method of calculation“ (ISO 

9613-2 Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo 

metodas): 

  
n L

S
iL

1

1,010log10  

kur n – bendras atskirai sumuojamų triukšmo šaltinių skaičius; 

Li – atskiro šaltinio triukšmo lygis, dBA. 

Suminis foninio triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje (taške T1) dienos metu: 

 

Kituose taškuose suminiai foninio triukšmo lygiai paskaičiuojami analogiškai. 

Skaičiavimo rezultatai pateikiami 17 lentelės 5 stulpelyje. 

17 lentelė. Suminis triukšmo lygis skaičiavimo taškuose T1-T3 

Receptorius 
Paros 

laikotarpis 

Foninis 
triukšmo 

lygis, dBA 

Prognozuojamas dėl 
PŪV kilsiantis 

ekvivalentinis triukšmo 
lygis, dBA 

Suminis 
triukšmo 

lygis, dBA 

Suminio ir foninio 
triukšmo lygių 
skirtumas, dBA 

1 2 3 4 5 6 

T1 
(gyvenamoji 

aplinka) 

Ldienos 
700 - 1900 val. 

54 34,9 54,1 0,1 

T2 
(gyvenamoji 

aplinka) 

Ldienos 
700 - 1900 val. 

54 27,1 54,0 0,0 

T3 
(gyvenamoji 

aplinka) 

Ldienos 
700 - 1900 val. 

54 40,0 54,2 0,2 

Iš skaičiavimo rezultatų matyti, kad UAB „Kelveda“ PŪV labai nežymiai gali įtakoti 

gyvenamosios aplinkos foninį triukšmo lygį. Jei gyvenamosios aplinkos foninis triukšmo lygis 

neviršija ribinių verčių, bet yra artimas joms (kaip priimta 54 dBA), tai PŪV labai nežymiai 
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įtakoja foninį triukšmo lygį (vos 0-0,2 dBA) ir leidžiamas dienos (55 dBA) triukšmo ribinis lygis 

pagal HN 33:2011 nebus viršijamas. Esant didesniam gyvenamosios aplinkos foniniam triukšmo 

lygiui, ūkinės veiklos santykinė įtaka gyvenamajai aplinkai triukšmo aspektu būtų dar mažesnė. 

Remiantis atliktais skaičiavimais galima teigti, kad PŪV neturės reikšmingo neigiamo poveikio 

aplinkai bei visuomenės sveikatai triukšmo aspektu. 

Psichoemocinis poveikis 

Psichinė sveikata – tai geros savijautos pojūtis, emocinė ir dvasinė būsena, kuri leidžia 

žmogui džiaugtis gyvenimo pilnatve, išgyventi skausmą ir liūdesį, gebėjimas užmegzti ir 

palaikyti asmeninius santykius, įveikti sunkumus, išreikšti save tokiais būdais, kurie teikia 

malonumą pačiam individui ir aplinkiniams, pačiam daryti sprendimus ir už juos atsakyti. 

Psichikos sveikata – tai ne vien psichikos ligos ar sutrikimo nebuvimas (PSO). Kiekviena ūkinė 

veikla tam tikru atveju gali gyventojams kelti erzinantį poveikį, nepasitenkinimą. Šiuo atveju dėl 

PŪV didžiausia nepasitenkinimo priežastis galėtų būti gyventojų baiminimasis dėl galimos 

neigiamos įtakos jų sveikatai, gyvenimo kokybei, asmeninės nuosavybės vertei. Psichoemocinę 

įtampą gali kelti ir abejonės dėl PŪV skleidžiamo triukšmo ar į aplinkos orą išmetamos taršos 

įtakos arčiausiai gyvenančių žmonių sveikatai. 

2019 metais yra išleistos Valstybinio visuomenės sveikatos psichikos centro 

„Planuojamos ūkinės veiklos psichoemocinio poveikio vertinimo rekomendacijos“16 nėra 

privalomos, tačiau rekomenduojamos kaip gairės, padėsiančios įvertinti minimus veiksnius. 

Vienas iš rekomenduojamų būdų - vertinant visuomenės sveikatos būklę - naudotis oficialiomis 

statistinių duomenų bazėmis, oficialiais statistikos leidiniais, taip pat paskelbtais vietoje atliktų 

tyrimų rezultatais (pavyzdžiui, Higienos instituto, Lietuvos statistikos departamento duomenų 

bazėmis, visuomenės sveikatos biurų skelbiama informacija ir kt.). Esamos gyventojų sveikatos 

būklės aprašymas pateikiamas PAV ataskaitos 2.8.1 skyriuje, o atliktos projekto viešinimo 

procedūros bei planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus bendravimas tiek su visuomene, tiek 

su vietos savivaldos institucijomis mažina konfliktines situacijas. 

Poveikio aplinkai vertinimo etapo metu visuomenei, bendruomenėms ir savivaldos 

institucijoms suteikta teisė pareikšti savo nuomonę ir susipažinti su rengiamu projektu bei 

vertinimo rezultatais. Informacijos suteikimas suinteresuotiems asmenims naudingas, nes 

visuomenė gali suteikti papildomos naudingos informacijos apie vietos sąlygas, pasiūlyti 

projekto įgyvendinimo veiklų alternatyvų ar kompensacinių priemonių. Visuomenės 

dalyvavimas užtikrina vertinimo ir sprendimų priėmimo procesų viešumą, skaidrumą ir 

                                                 
16 Šaltinis: 
http://smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Aplinkos%20sveikatos%20skyrius/PVSV%20pletojimas%
20Lietuvoje/PUV_psichoemocinio_poveikio_vert.pdf 
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objektyvumą, suteikia suinteresuotiems asmenims kontrolės ir įsitraukimo jausmą, o tai gali 

padėti išvengti vėlesnių konfliktų ir bereikalingos psichoemocinės įtampos. 

Visuomenės nepasitenkinimas dėl planuojamos veiklos neturėtų kilti, atsižvelgiant į tai, 

jog: 

 karjero išplėtimas šioje teritorijoje neprieštarauja Kretingos rajono bendrojo plano 

sprendiniams, patvirtintiems Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-13 

sprendimu Nr. T2-178 (PŪV teritorija patenka į kitos paskirties teritoriją, kurios 

naudojimo tipas - naudingųjų iškasenų teritorija; bendrojo plano pagrindinio brėžinio 

ištrauką žiūr. 4 pav.); 

 reikšmingas neigiamas fizikinės ir/ar kitos taršos poveikis gyvenamajai aplinkai 

nenumatomas; 

 iškastų išteklių išvežimui bus panaudojami iki šiol naudoti tie patys esami išvežimo keliai 

ir maršrutai, kurie ankstesniais metais jau yra derinti su vietos gyventojais (išsamesnė 

informacija pateikta PAV ataskaitos 1.1 skyriuje); 

 nuo karjero link Nausodžio kaimo vedantis žvyrkelis ir toliau nuolatos bus prižiūrimas, 

laistomas sausuoju metų laiku bei greideriuojamas; 

 bus taikomos reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir 

kompensavimo priemonės, aprašytos PAV ataskaitos 2.1.4, 2.2.4, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.3, 

2.6.3 ir 2.8.3 skyriuose. 

2.8.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės 

Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio naujas plotas yra nutolęs nuo gyvenamųjų ir viešo 

naudojimo teritorijų, randasi neurbanizuotoje vietovėje, Minijos slėnyje, atstume tarp PŪV 

teritorijos ir artimiausios gyvenamosios aplinkos yra gana aukšti slėnio šlaitai, apaugę tankia 

augmenija bei brandžiu mišku, kuris slopins iš telkinio sklindantį triukšmą ir taršą. Artimiausia 

gyvenamoji aplinka (esama sodybvietė) nuo planuojamo eksploatuoti karjero šiaurės vakarinio 

pakraščio yra 310 metrų atstumu šiaurės vakarų kryptimi. 

Kaip iki šiol taip ir toliau telkinyje išteklių gavybos metu bus naudojami našūs 

šiuolaikiniai mechanizmai, kurie vienam išteklių tūrio vienetui iškasti, pakrauti ir pervežti 

sunaudoja žymiai mažiau dyzelinio kuro, lyginant su seno tipo technika, o tuo pačiu mažinamas 

technikos kiekio poreikis. Tai leidžia sumažinti telkinio eksploatacijos metu sukeliamą bendrą 

technogeninę apkrovą PŪV vietovės aplinkai. PŪV metu naudojama technika atitiks Europos 
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sąjungos reikalavimus ir standartus, bus tinkamai prižiūrima, tvarkinga, nuolat turės būtinus 

galiojančius techninės apžiūros dokumentus. 

Dulkėtumo mažinimui karjero vidaus keliuose ir produkcijos išvežimo kelyje su žvyruota 

danga bus ribojamas sunkvežimių judėjimo greitis, be to dulkėtumo mažinimui kaip ir iki šiol 

bus taikoma prevencinė priemonė - sausros metu dulkėtumo mažinimui ir dulkėms gesinti 

karjero vidaus keliai ir žvyrkelis (privažiavimo kelias, neturintis kietos asfalto dangos), bus 

laistomi palaikant drėgną paviršių (kas leidžia sumažinti išsiskiriančių dulkių kiekį 70-90 %). 

Palei karjero šiaurinį, vakarinį ir pietinį pakraštį bus formuojamas grunto pylimas, todėl 

technika darbuosis dalinai uždaroje teritorijoje. Sunkusis transportas į karjerą atvažiuos tik 

pasiimti produkcijos, tranzitinis transportas nejudės pro karjerą. Visi sunkvežimiai, išvežantys 

išteklius iš karjero, bus dengiami tentais. Ties arčiausiai nuo privažiavimo kelio (su žvyruota 

danga) esančia sodybviete (adresu Prūdupio g. 4, Nausodis), veiklos vykdytojas jau ankstesniais 

metais pagal privažiavimo kelią yra įrengęs dirbtinį barjerą - pylimą, apsėtą daugiametėmis 

žolėmis, kuris veikia kaip apsaugos priemonė nuo kietųjų dalelių taršos padidėjimo sodybvietės 

aplinkos atžvilgiu, o tuo pačiu veikia kaip apsaugos priemonė pravažiuojančių sunkvežimių 

triukšmo mažinimui. 

Telkinio išplėtimas bus vykdomas naudojant tą pačią mobilią, pažangią karjero kasybos 

techniką, kuri persikels iš gretimo to paties telkinio ploto, todėl naudojamos technikos kiekis 

nepasikeis, vienu metu abiejose telkinio dalyse darbai nebus vykdomi. Darbai telkinyje bus 

vykdomi tik dienos laikotarpyje, kai leidžiami aukščiausi triukšmo lygiai. 

2.9. Rizikos analizė ir jos vertinimas 

2.9.1. Esamos būklės aprašymas 

PŪV teritorijos vieta ir būklė - daugelį metų dirbama žemė, kurioje buvo sėjamos 

grūdinės, šakniavaisinės kultūros, esanti kaimo vietovėje, atokiau nuo gyvenamosios ir viešosios 

paskirties objektų. Vykdant Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išplėtimą į naują plotą, kaip iki 

šiol, taip ir toliau nebus jokių potencialiai pavojingų ir pažeidžiamų objektų, kuriuos pažeidus 

kiltų didelė grėsmė aplinkai ir gyventojų sveikatai. Telkinyje nėra ir nebus laikoma pavojingų 

medžiagų (tam nėra jokio poreikio) bei nesusidarys pavojingų atliekų. Pagrindinis dalykas, dėl 

kurio, nesiimant tam tikrų priemonių, galėtų susidaryti tam tikro lygio ekstremali situacija 

karjere yra tai, kad planuojamas išplėsti telkinio plotas (5,1 ha) didžiąja dalimi patenka į 

ekstremalių situacijų vidutinės tikimybės (1%) ir didelės tikimybės (10%) Minijos upės potvynių 

metu užliejamas teritorijas (žiūr. 7 pav.), todėl atsižvelgiant į tai, buvo atliktas išsamus Minijos 

upės hidrologinis įvertinimas ties PŪV Prūdupio karjero teritorija ir tuo pačiu suformuota 

(parinkta) reikšmingo neigiamo poveikio išvengimo priemonė (žiūr. 2.9.2 skyrių). 
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2.9.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros pateiktu potvynių grėsmių ir rizikos 

žemėlapiu, planuojamas išplėsti ir eksploatuoti smėlio ir žvyro karjeras patenka į ekstremalių 

situacijų vidutinės tikimybės (1%) (t.y. užliejimas galimas kartą per 100 metų) ir didelės 

tikimybės (10%) (t.y. užliejimas galimas kartą per 10 metų) Minijos upės potvynių metu 

užliejamas teritorijas (žiūr. 7 pav.). Atsižvelgiant į tai, konsultuojantis bei bendradarbiaujant su 

inžinieriumi hidrologu, 2017 m. lapkričio mėn. buvo atliktas išsamus Minijos upės hidrologinis 

įvertinimas ties PŪV Prūdupio karjero teritorija, kurio metu buvo atlikti hidrologiniai tyrimai, 

matavimai ir skaičiavimai bei suformuota (parinkta) apsaugos priemonė – pylimo įrengimas 

(žiūr. 11 priedą). Atlikus Minijos upės ir Prūdupio karjero teritorijos hidrologinį įvertinimą, 

padaryta išvada, kad detalios žvalgybos ribose (palei karjero šiaurinį, vakarinį ir pietinį pakraštį) 

būtina įrengti pylimą, kurio viršutinė altitudė – 21,20 m aukštyje (BS). Pylimo tikslas – 

apsaugoti planuojamo išplėsti karjero teritoriją nuo galimų Minijos upės išsiliejimų potvynių 

metu. Tokiu būdu kasamas naudingųjų iškasenų sluoksnis neturės tiesioginio ryšio su Minijos 

upe ir nesusidarys sąlygos kasamo karjero šlaitų išplovimui, Minijos upės vagos pasikeitimui, o 

tuo pačiu bus išvengta reikšmingo neigiamo poveikio ties Minijos upe įsteigtoms saugomoms 

teritorijoms. Pylimo padėtis pavaizduota 7 paveiksle ir 11 priedo 3 paveiksle. Pylimo įrengimo 

aplinkybės buvo aptartos su Salantų regioninio parko direkcijos specialistais bei Valstybine 

saugomų teritorijų tarnyba. Pylimas bus suformuotas iš nuodangos sluoksnio molingo grunto, 

pylimo išorinis šlaitas (į Minijos ir pievų pusę) bus apsėtas daugiametės žolės mišiniu, vidinis 

šlaitas (į karjero pusę) bus apsėtas daugiametės žolės mišiniu ir želdiniais (rūšinę sudėtį 

suderinus su Salantų regioninio parko direkcija). Hidrologų duomenimis, remiantis upės vandens 

tekėjimo režimo tyrimais (pateiktais 11 priede), galima teigti, kad įrengus apsauginį pylimą, 

galimas upės išsiliejimo ploto padidėjimas iki tol neužliejamose teritorijose bus nežymus. Jis 

nežymiai padidės tik ties Prūdupio karjero teritorija dešiniajame salpos krante, žemiau jos keliais 

šimtais metrų. Dėl pylimo sumažėjus užliejamų teritorijų skersinio pjūvio plotui vidutiniškai 55 

m2, minėtame dešiniajame upės krante upės vagos išsiliejimo ploto padidėjimas gali maksimalia 

tikimybe sudaryti papildomą 15-20 m pločio juostą. Kadangi pylimo ilgis lygiagrečiu Minijos 

upės atžvilgiu sieks apie 400 m ir neviršys užliejamos salpos pločio, tai vandens pralaidumo 

sumažėjimas bus tik lokalinis, ties Prūdupio karjero teritorija, ir tai nesukels žymaus reikšmingo 

poveikio Minijos upės hidrologiniam režimui. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, 

galima teigti, kad ties Prūdupio karjero teritorija numatomas įrengti apsauginis pylimas nekels 

grėsmės (staigaus aukšto vandens pakilimo upėje) gyventojams, gyvenantiems aukščiau salpos 

palei Minijos upę žemiau PŪV teritorijos. Pažymėtina, kad artimiausios gyvenamosios 

sodybvietės, esančios greta salpos palei Minijos upę žemiau PŪV teritorijos, yra sąlyginai 
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dideliu 2 km ir 3,6 km atstumu (ties Mišučių ir Raguviškių gyvenvietėmis), todėl galimas upės 

išsiliejimo ploto nežymus padidėjimas žemiau PŪV teritorijos, vos kelių šimtų metrų atstume, 

minėtoms sodybvietėms jokio reikšmingo poveikio neturės. 

Taip pat PŪV, kaip ir visos kitos ūkinės veiklos, gali būti pažeidžiama dėl labai reto 

Lietuvos geografinėje padėtyje ekstremaliojo įvykio - žemės drebėjimo. Kiti ekstremalūs įvykiai 

(dideli gaisrai, didelės avarijos ir kt.) įtakos planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumui neturi. 

Šių ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų, galinčių pažeisti planuojamą ūkinę veiklą, 

tikimybė labai maža. Valstybės ir savivaldybių institucijos (įstaigos) bei kiti ūkio subjektai, 

teikdami pagalbą gyventojams galimų ekstremalių įvykių ar ekstremalių situacijų atvejais, veikia 

bendrąja tvarka, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu17 ir 

poįstatyminiais teisės aktais nustatytų kompetencijų ribose. 

PŪV metu smėlio ir žvyro karjere pagal žemės gelmių naudojimo planą vykdant veiklą ir 

laikantis visų darbų saugos, saugaus eismo reikalavimų ir taisyklių, objekte jokių avarijų ar 

katastrofinių situacijų kilti neturėtų. Iki šiol vykdant veiklą telkinyje nėra buvę jokių ekstremalių 

įvykių, dėl kurių nukentėtų aplinka ir gyventojų sveikata. Vadovaujantis Planuojamos ūkinės 

veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijomis R 41-0218, karjerai priskiriami 

rizikos objektams, kuriems būdingiausi pavojingi veiksniai yra nestabilios uolienos (vykdant 

išteklių kasybą galimos uolienų griūtys) bei transporto priemonės (kasybos technikos ir 

transporto priemonių eksploatavimas). 

Nestabilios uolienos. Atviru būdu kasamuose smėlio ir žvyro karjeruose didžiausia rizika 

yra susijusi su šlaitų bei pagrindo, kuriuo juda ar ant kurio dirba technika (tuo pačiu ir juos 

valdantys darbuotojai) stabilumu. Eksploatuojamame karjere pavojų žmonėms ir naudojamai 

technikai gali sukelti nuošliaužos ir nuogriuvos karjerų šlaituose. Grėsmės žmonėms, jų 

sveikatai, gyvybei, aplinkai sumažėja, kai naudingųjų išteklių kasybos metu yra laikomasi žemės 

gelmių išteklių naudojimo planuose numatytų priemonių bei saugaus darbo reikalavimų. Šiai 

rizikai išvengti, telkinys bus eksploatuojamas pagal patvirtintą žemės gelmių naudojimo planą, 

laikantis darbų saugos taisyklių reikalavimų, vykdant atliekamų darbų kontrolę. 

Transporto priemonės. Kitas karjero eksploatavimo metu būdingas galimai pavojingas 

veiksnys yra mobilios kasybos technikos ir transporto priemonių eksploatavimas: buldozerių, 

krautuvų, ekskavatorių, sunkvežimių ir kitų mechanizmų su vidaus degimo varikliais ar elektrine 

pavara vykdomi darbai. Dirbant minėtai technikai, rizika yra analogiška rizikai, kylančiai ir 

                                                 
17 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas, Nr. VIII-971 (Žin., 1998, Nr. 115-3230, aktuali redakcija). 
18 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-07-16 įsakymas Nr. 367 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos galimų 
avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R 41-02 patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 61-297). 
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kitose gamybos, pramonės srityse, naudojant transporto priemones ar įrenginius su 

besisukančiomis, judančiomis dalimis. Paprastai tokie atvejai, kai šiais įrenginiais sužeidžiami ar 

negrįžtamai sužalojami, o blogiausiu atveju net žūva juos aptarnaujantys darbuotojai, 

neprognozuojami. Tokių atvejų išvengimui taikomos prevencinės priemonės: instruktažai, 

mokymai, tokių atvejų analizė ir darbuotojų supažindinimas su šios analizės išvadomis. 

Eksploatuojant telkinį bus vykdoma pastovi naudojamos technikos techninio stovio kontrolė. 

Techniškai netvarkinga technika karjere nebus eksploatuojama. PŪV metu naudojama technika 

atitiks Europos sąjungos reikalavimus ir standartus, bus tinkamai prižiūrima, tvarkinga, nuolat 

turės būtinus galiojančius techninės apžiūros dokumentus. Naudojamos technikos priežiūros, o 

esant reikalui ir remonto darbai nebus atliekami telkinio teritorijoje, šie darbai bus atliekami 

išvežus techniką į specialiai tam skirtas priežiūros ir remonto dirbtuves, todėl PŪV teritorijoje 

jokių technikos eksploatacinių atliekų ar skysčių, galinčių patekti į aplinką ar gruntinius 

vandenis, nesusidarys. Mechanizmų eksploatavimo metu galimi atsitiktiniai naftos produktų 

išsiliejimai (prakiurus technikos kuro bakui ir pan.). Operatyviam tokių atvejų lokalizavimui ir 

likvidavimui PŪV teritorijoje sandarioje talpoje-pakuotėje bus saugomas apie 20-30 kg sorbento 

kiekis. Sorbento panaudojimo atveju, panaudotas sorbentas iškarto bus perduodamas atliekų 

tvarkytojams. 

2.9.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės 

Remiantis Minijos upės hidrologiniu įvertinimu ties PŪV Prūdupio karjero teritorija, 

suformuota (parinkta) reikšmingo neigiamo poveikio išvengimo priemonė – pylimo įrengimas. 

Priemonės tikslas – apsaugoti planuojamo išplėsti karjero teritoriją nuo galimų Minijos upės 

išsiliejimų potvynių metu. Tokiu būdu kasamas naudingųjų iškasenų sluoksnis neturės 

tiesioginio ryšio su Minijos upe ir nesusidarys sąlygos kasamo karjero šlaitų išplovimui, Minijos 

upės vagos pasikeitimui, o tuo pačiu bus išvengta reikšmingo neigiamo poveikio ties Minijos upe 

įsteigtoms saugomoms teritorijoms. 

Svarbiausia PŪV metu smėlio ir žvyro karjere vykdyti veiklą pagal žemės gelmių 

naudojimo plane numatytus sprendinius ir laikantis visų darbų saugos, saugaus eismo 

reikalavimų ir taisyklių. Laikantis šių sprendinių ir reikalavimų, objekte jokių avarijų ar 

katastrofinių situacijų kilti neturėtų. Įmonėje dirbantys darbuotojai yra supažindinti su darbo 

priemonėmis, kaip tinkamai jas valdyti ir naudotis bei turi didelę darbo patirtį. Telkinio 

eksploatacijos metu teritorijoje dirbs Europos Sąjungos reikalavimus atitinkanti technika ir 

savaeigiai mechanizmai, kurie atitiks techninės būklės bei priešgaisrinės saugos reikalavimus. 
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2.10. Alternatyvų analizė ir jų vertinimas 

PŪV vietos alternatyvos 

PŪV vieta yra Kretingos rajono savivaldybėje, Žalgirio seniūnijoje, Nausodžio kaime, 

5,1 ha ploto detalios žvalgybos teritorijoje, 4,6 km atstumu į pietvakarius nuo Kartenos miesto 

centro, 10 km atstumu į rytus nuo Kretingos miesto centro, Nausodžio kaimo vakarinėje pusėje 

atokiau nuo gyvenamosios ir viešosios paskirties objektų. 

PŪV teritorijoje ištekliai jau išžvalgyti, priskirti detaliai išžvalgytiems bei aprobuoti 

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016-08-26 įsakymu Nr. 1-

172 (žiūr. 8 priedą). Detali geologinė žvalgyba buvo atlikta 7,46 ha ploto teritorijoje, išplėtimas 

planuojamas 5,1 ha ploto detalios geologinės žvalgybos sklypo dalyje, o likusioje dalyje PŪV 

organizatorius jau yra susitvarkęs visus būtinus dokumentus ir gavęs iš Lietuvos geologijos 

tarnybos leidimą išteklių naudojimui. 

Vietos parinkimo alternatyvos gamtinių išteklių gavybai išsamiai nėra nagrinėjamos, šiuo 

atveju toks nagrinėjimas tiesiog būtų netikslingas, nes Kretingos rajono bendrajame plane kitų 

prognozinių telkinių nėra pažymėta ir naujų telkinių eksploatacija būtų neįmanoma. Šiuo atveju 

ir toliau bus eksploatuojamas tas pats Prūdupio smėlio ir žvyro telkinys, kuriame šiuo metu 

išteklių gavyba vykdo PŪV organizatorius (žiūr. 1 - 3 pav.). Prūdupio smėlio ir žvyro telkinys 

yra eksploatuojamas jau daugelį metų. Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerijos išleistame Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadove, gamtinių 

išteklių gavyba yra viena iš ūkinės veiklos rūšių, kuri glaudžiai susijusi su tam tikra vieta. 

Išteklių gavybą planuojama vykdyti greta šiuo metu veikiančio karjero, kur sukurta visa 

reikalinga telkinio eksploatavimo infrastruktūra, įrengti išvežimo keliai. Kiekvienas gamtinių 

išteklių telkinys yra unikalus gamtos objektas, susiformavęs tik esant itin palankioms 

geologinėms sąlygoms ir kitoje vietoje jo paprasčiausiai nėra, todėl vietos pasirinkimas gamtinių 

išteklių gavybai nepriklauso nuo PŪV organizatorius norų ar planų. Paties gamtinių išteklių 

telkinio naudojimą labiausiai sąlygoja teritorijos raida, telkinio geologinė sąranga ir regiono 

ekonominė padėtis. 

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-13 sprendimu Nr. T2-178 (bendrojo plano 

pagrindinio brėžinio ištrauką žiūr. 4 pav.), Prūdupio telkinys pažymėtas Kretingos rajono 

bendrajame plane kaip naudingųjų iškasenų zona ir PŪV teritorija patenka į kitos paskirties 

teritoriją, kurios naudojimo tipas naudingųjų iškasenų teritorija, todėl karjero išplėtimas šioje 

teritorijoje neprieštarauja Kretingos rajono bendrojo plano sprendiniams. PŪV teritorija pagal 

Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Gamtinės aplinkos žemėlapio 
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sprendinius patenka į teritoriją, kurioje yra detaliai išžvalgyti naudingieji ištekliai (žiūr. 5 pav.). 

Pažymėtina, kad PŪV bus vykdoma pagal Kretingos rajono bendrojo plano sprendinius, todėl 

naudingųjų išteklių eksploatavimas šioje teritorijoje turi prioritetą. Svarbiausias išteklių 

gamtosauginis naudojimo principas yra racionalus jų naudojimas bei maksimalus galimas 

iškasimas iš telkinio. Vykdant Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išplėtimą, kasyba ir toliau bus 

koncentruojama vienoje vietoje, kur gretimybėse yra to paties telkinio naudingųjų iškasenų 

klodai, kur sukurta visa reikalinga telkinio eksploatavimo infrastruktūra, įrengti išvežimo keliai, 

todėl nereikės tiesti naujų kelių, o tai nesukels vietos gyventojų pasipiktinimo. Įsisavinus telkinio 

naują plotą, būtų racionaliau išeksploatuoti likę detaliai išžvalgyti Prūdupio smėlio ir žvyro 

telkinio ištekliai bei rekultivuota telkinio teritorija. Iškastas karjeras bus rekultivuotas pagal 

žemės gelmių naudojimo plane numatytus sprendinius bei atsižvelgiant į galiojančius bendrojo 

plano sprendinius, t.y. teritoriją pritaikant ekstensyviai rekreacijai – įrengiant vandens telkinius, 

paplūdimius, želdynus. 

Smėlio ir žvyro išteklių gavybos išplėtimas numatomame Prūdupio telkinio naujame 

plote neturi jokių aplinkosauginių apribojimų susijusių su planuojama naudoti vieta. Planuojama 

karjero kasybos teritorija nepatenka į saugomas teritorijas, kultūros paveldo objektų teritorijas ir 

apsaugos zonas, kuriose naudingųjų iškasenų gavyba yra negalima ar ribojama. 

„Nulinė“ alternatyva 

„Nulinė“ alternatyva - kai nagrinėjama situacija PŪV nevykdymo atveju. Prūdupio 

smėlio ir žvyro telkinio detaliai išžvalgytoje teritorijoje PŪV nevykdymas būtų netikslingas, nes 

dėl gana patogios geografinės padėties (telkinys strategiškai geroje vietoje, netoli nuo Kartenos, 

Kretingos ir Palangos miestų, gana nedideliu atstumu nuo magistralinio kelio A11 Šiauliai - 

Palanga), dėl mažo pervežimo atstumo bei dėl geros išteklių kokybės turi reikšmingą paklausą 

Kretingos rajono apylinkėse. 

Remiantis Gamtos išteklių tausojimo ir apsaugos programa19, Lietuvos Respublikos 

Konstitucija įteisina išimtinę valstybės žemės gelmių nuosavybę, tuo pabrėždama žemės gelmių 

išteklių svarbą valstybės gyvenime. Naudingųjų iškasenų gausa ir sugebėjimas jomis pasinaudoti 

lemia šalies vystymosi spartą, gyvenimo lygį. Naudingosios iškasenos Lietuvoje nuolat 

naudojamos įvairiose ūkinės veiklos srityse. Prūdupio telkinyje detaliai išžvalgyti ištekliai 

tinkami kaip žaliava visiems automobilių keliams, gatvėms, žemės sankasoms, statybos darbams, 

drenažo sluoksniams, įvairios paskirties aikštelėms, pėsčiųjų takams ir kitoms ūkinės veiklos 

sritims. Šiuo atveju telkinio dalies išplėtimas ir  naujo ploto įsisavinimas gamtosauginiu aspektu 

                                                 
19 Lietuvos Respublikos Seimo 2007-06-14 nutarimas Nr. X-1186 „Dėl Gamtos išteklių tausojimo ir apsaugos 
programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 69-2728). 
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turi prioritetą, nes vykdant Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išplėtimą, kasyba ir toliau bus 

koncentruojama vienoje vietoje, kur gretimybėse yra to paties telkinio naudingųjų iškasenų 

klodai ir kur jau daugelį metų vykdoma išteklių gavybos veikla. Įsisavinus telkinio naują plotą, 

būtų racionaliau išeksploatuoti likę detaliai išžvalgyti Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio ištekliai. 

Veiklos nevykdymo atveju, būtų nepanaudoti gamtos ištekliai, priklausantys Valstybei, 

už kuriuos mokami mokesčiai. Kasybos įmonės, mokėdamos mokesčius už žemės gelmių 

išteklių naudojimą, kasmet reikšmingai papildo valstybės biudžetą. Pagrįstos investicijos 

suaktyvina teritorijos visuomeninį gyvenimą. Pažymėtina, kad rajono vystymuisi išgaunamų 

išteklių poreikis niekur nedings, todėl nepraplėtus karjero į naują plotą, poreikio patenkinimui 

smėlį ir žvyrą reiktų atsivežti iš toliau esančių karjerų, sukeliant papildomą transportavimo metu 

susidarančią taršą. Papildomai reikėtų atidaryti naujus karjerus. Šiuo atveju, praplečiant gavybą į 

naują plotą, oro tarša ir toliau išliktų tokia pati kaip ir ankstesniais metais. 

Technologinės alternatyvos 

Kaip iki šiol šiame telkinyje, taip ir toliau planuojama vykdyti plačiai paplitusią smėlio-

žvyro išteklių eksploatavimo atviru būdu technologiją. Telkinio naujo ploto eksploatacijos darbai 

bus vykdomi naudojant tą pačią mobilią, pažangią karjero kasybos techniką, kuri persikels iš 

gretimo to paties telkinio ploto, todėl naudojamos technikos kiekis nepasikeis, technologinė 

apkrova nebus didinama, vienu metu abiejose telkinio dalyse darbai nebus vykdomi. PŪV bus 

vykdoma šalia šiuo metu eksploatuojamo to paties telkinio karjero teritorijos, todėl iškastų 

išteklių išvežimui bus panaudojami tie patys esami išvežimo keliai. Kaip iki šiol taip ir toliau bus 

naudojami tie patys (arba analogiško tipo bei galingumo) našūs šiuolaikiniai mechanizmai (žiūr. 

9 priedą), kurie vienam grunto tūrio vienetui iškasti, pakrauti ir pervežti sunaudoja žymiai 

mažiau (daugiau nei 2 kartus) dyzelinio kuro lyginant su seno tipo technika. Pažangių kasybos 

mechanizmų naudojimas iš esmės sumažina technogeninę apkrovą aplinkai, todėl kitokių 

techninių ir technologinių alternatyvų nagrinėjimas nebeturi prasmės. Išsami informacija apie 

numatomus technologinius procesus pateikiama PAV ataskaitos 1.2.9 skyriuje. 

Tikslios gavybos apimtys ir seka bus apskaičiuotos tiktai žemės gelmių išteklių 

naudojimo plano rengimo metu. Kaip iki šiol, taip ir toliau plečiant išteklių gavybos ribas, telkinį 

numatoma eksploatuoti nesistemingai, vadovaujantis rinkos poreikiais. Per metus preliminariais 

duomenimis planuojama iškasti apie 100 tūkst. t arba apie 60 tūkst. m3 smėlio-žvyro išteklių. 

Birių naudingųjų iškasenų kasybai, kada yra tokios gavybos apimtys, visame pasaulyje 

naudojamas tik ekskavacijos būdas, o išgaunama žaliava pervežama automobiliais. Ši 

technologija pasižymi paprastumu, darbo aikštelės kompaktiškumu ir įrenginių mobilumu. 

Gavyba pagrinde vyks darbo dienomis viena pamaina, darbai telkinyje bus vykdomi ir žaliava iš 
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telkinio sunkiasvorėmis mašinomis bus išvežama dienos metu darbo valandomis (700 - 1900 val. 

laikotarpyje). Reguliarūs darbai savaitgaliais telkinyje nebus vykdomi, išskyrus atskirus 

pavienius atvejus, kai esant gavybiniam būtinumui, žaliavų išvežimas gali vykti ir savaitgalio 

metu, tačiau taip pat tik dienos metu 700 - 1900 val. laikotarpyje. Telkinio rekultivaciją 

planuojama vykdyti etapais lygiagrečiai su eksploatacija, pagal žemės gelmių išteklių naudojimo 

plane sudarytus gavybos ir rekultivacijos darbų kalendorinius planus. 

2.11. Stebėsena (monitoringas) 

PŪV teritorijoje vykdant išteklių gavybą, bus atidengtas požeminio (gruntinio) vandens 

sluoksnis, tačiau telkinio klodas išteklių gavybos metu sausinamas nebus, vanduo iš karjero 

nebus dirbtinai siurbiamas, požeminio vandens lygio žeminimas nenumatomas. Prūdupio smėlio 

ir žvyro telkinio išplėtimo įtaka artimiausiems paviršiniams vandens telkiniams, vietovės 

hidrologiniam ir hidrogeologiniam vandens režimui, arčiausiai esantiems individualiems 

požeminio vandens vartotojams, vandenvietėms ir aplinkinėms teritorijoms išsamiai išanalizuota 

ir įvertinta PAV ataskaitos 2.1 skyriuje. Atliktas vertinimas bei hidrologiniai tyrimai rodo, kad 

PŪV neturės reikšmingos įtakos vietovės hidrologiniam ir hidrogeologiniam režimui, 

numatomos poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės bus 

pakankamos siekiant išvengti reikšmingo poveikio, todėl karjero eksploatacijos metu nėra 

būtinybės vykdyti hidrologinio ar hidrogeologinio režimo monitoringą. 

Daugelyje Lietuvoje veikiančių smėlio ir žvyro karjerų dėl juose vykdomos analogiškos 

veiklos taip pat nėra atliekamas poveikio paviršiniam ar požeminiam vandeniui monitoringas. 

Planuojamame karjere hidrologinė aplinkos situacija yra analogiška kaip daugelyje karjerų, 

išskyrus tai, kad PŪV teritorija didžiąja dalimi patenka į Minijos upės potvynių metu užliejamas 

teritorijas, dėl ko yra suformuota (parinkta) reikšmingo neigiamo poveikio išvengimo priemonė 

– pylimo įrengimas. Atsižvelgiant į tai, PŪV vykdytojui rekomenduojama galimų potvynių 

sezono laikotarpiu kiekvieną darbo dieną vykdyti planuojamo įrengti apsauginio pylimo būklės 

vizualinę stebėseną (t.y. šlaitų stabilumo, deformacijų, išorinių veiksnių poveikio, pylimo 

aukščio stebėsena) ir, esant poreikiui, priežiūros darbus. 
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III. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 

PŪV teritorija yra vakarinėje Lietuvos Respublikos dalyje. PAV ataskaitoje 

nepateikiamas PŪV galimo tarpvalstybinio poveikio aplinkai aprašymas ir analizė, kadangi PŪV 

nekels tarpvalstybinio poveikio: 

 PŪV mastas nėra didelis;  

 Atstumas iki sienos su Latvija (artimiausia telkiniui užsienio valstybė) yra 24,6 km.  

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių planuojama veikla negali daryti jokio tiesioginio ar 

netiesioginio tarpvalstybinio poveikio. 
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IV. PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR 
VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS, 

APRAŠYMAS 

Prūdupio telkinio dalies išplėtimo poveikio aplinkai vertinimas atliktas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, patvirtintomis metodikomis, vertinimo ir 

matematinio modeliavimo programomis, įvairia užsienio ir Lietuvos literatūra, archyviniais ir 

publikuotais statistinės informacijos šaltiniais. Informacija apie esamą aplinkos būklę surinkta 

naudojantis oficialiai prieinamomis duomenų bazėmis, PAV rengėjų patirtimi atliekant 

analogiškų veiklų vertinimus. 

Vertinant PŪV poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai buvo atlikta: 

 ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktų turimų dokumentų, informacinės medžiagos apie 

veiklą, analizė; 

 literatūros apžvalga; 

 statistinių duomenų analizė; 

 alternatyvų analizė; 

 PŪV poveikio identifikavimas, sukeliamos taršos (oro taršos, triukšmo) modeliavimas 

bei prognostinis vertinimas; 

 gautų taršos rezultatų analizė bei palyginimas su leistinais ribiniais taršos dydžiais; 

 prognozuojamos taršos sklaidos žemėlapių ir brėžinių sudarymas; 

 Minijos upės hidrologinis įvertinimas ties PŪV Prūdupio karjero teritorija (atliko 

inžinierius hidrologas Igor Osadčij); 

 biologinės įvairovės tyrimai (augalijos ir gyvūnijos inventorizavimas) ir rezultatų analizė 

(atliko dr. Rita Jankauskienė); 

 kraštovaizdžio vertinimas ir analizė (atliko krašt. arch., dr. J. Abromas); 

 esamos informacijos apie aplinkos ir gyventojų sveikatos būklę analizė. 

Poveikio visuomenės sveikatos kiekybiniam ir kokybiniam vertinimui naudota metodika, 

pateikta Europos Sąjungos direktyvoje 93/67/EEC. Metodo esmė – komponentų, veikiančių 

žmogaus gyvenamąją aplinką, susidarančią dėl aplinkos veiksnių palyginimas su žemesne, 

nesukeliančia pasekmių gyvenimo kokybei. Pirmame etape buvo identifikuoti pavojingi 

veiksniai, kurie gali turėti įtakos gyvenamajai aplinkai, toliau išskirti prioritetai pagal esamą 

situaciją ir veiksnių (ekotoksikologinių, fiziko – cheminių ir kt.) svarbą. Sekančiame etape atlikti 

dozės, darančios įtaką žmogaus sveikatai skaičiavimai. Paskutiniame ketvirtame etape atliktas 

pavojingumo nustatymas, lyginamas paskaičiuotų koncentracijų poveikis su nesukeliančių 

pasekmių gyvenimo kokybei koncentracijomis ir fizikiniais poveikiais. 
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Atliekant vietovės gyventojų demografinių bei sveikatos rodiklių analizę buvo naudotasi 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių informacinėje 

sistemoje pateikiamais statistiniais duomenimis. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas ir teršalų koncentracijos teritorijoje 

pavaizduotos naudojant kompiuterinę programinę įrangą ADMS 5.2. Tai naujos kartos 

daugiašaltinis dispersijos modelis, kurį naudoti rekomenduoja Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerija (vadovaujantis 2008-12-09 aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. 

AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo 

modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“). Šis modelis vertina sausą ir šlapią teršalų 

nusodinimą, radioaktyvių teršalų sklidimą, teršalų kamuolio matomumą, kvapus, pastatų įtaką, 

sudėtingą reljefą ir pakrantės įtaką.  

Triukšmo sklaidai modeliuoti ir prognozuoti taikyta kompiuterinė programa CadnaA, 

kurios veikimas pagrįstas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančiomis metodikomis ir 

standartais. Ribiniai triukšmo lygiai nustatomi vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais. 

Poveikio aplinkai vertinimui buvo naudojamas ekspertinis vertinimas, planuojamoje 

teritorijoje buvo atlikti hidrologiniai tyrimai, biologinės įvairovės tyrimai (augalijos ir gyvūnijos 

inventorizavimas) ir kraštovaizdžio esamos situacijos vertinimas pagal kraštovaizdžio estetinio 

rekreacinio vertinimo metodiką, pagal vizualinį reikšmingumą, kontrasto laipsnį ir poveikio 

pobūdį. 

Atliekant vertinimą didesnių sunkumų ir/ar problemų, kurios neleistų išsamiai įvertinti 

tam tikrų komponentų poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai, nebuvo. 
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V. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO NETECHNINIO POBŪDŽIO SANTRAUKA 

UAB „Kelveda“ planuojama ūkinė veikla (toliau - PŪV) - eksploatuojamo Prūdupio 

smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimas, išplečiant nauju 5,1 ha plotu. PŪV bus vykdoma 

Nausodžio k. vakarinėje pusėje, Žalgirio sen., Kretingos r. sav., žemės sklypų (kad. Nr. 

5601/0005:46, 5601/0005:69, 5601/0005:330) teritorijoje, kurie nuosavybės teise priklauso PŪV 

organizatoriui. PŪV vieta nutolusi 4,6 km atstumu į pietvakarius nuo Kartenos miesto centro, 10 

km atstumu į rytus nuo Kretingos miesto centro, yra atokiau nuo gyvenamosios ir viešosios 

paskirties objektų. 

Išsamus PAV atliktas gavus iš Aplinkos apsaugos agentūros 2019-08-08 raštu Nr. (30.2)-

A4-5115 PAV atrankos išvadą, kad UAB „Kelveda“ PŪV PAV privalomas. 

PŪV teritorija patenka į naudingųjų iškasenų telkinių ir naudingųjų iškasenų naudojimo 

arealą, kuris pažymėtas Kretingos rajono bendrajame plane, todėl karjero išplėtimas šioje 

teritorijoje neprieštarauja Kretingos rajono bendrojo plano sprendiniams. Atlikus PŪV PAV 

procedūras ir AAA priėmus teigiamą sprendimą dėl PŪV galimybių, PŪV teritorijos 

įsisavinimui bus rengiamas žemės gelmių išteklių naudojimo planas (specialusis teritorijų 

planavimo dokumentas), kuriuo bus pakeičiama ir žemės naudojimo paskirtis (eksploatacijos 

laikotarpiui), nustatant naudojimo paskirtį - kita, naudojimo būdą - naudingųjų iškasenų 

teritorijos, kuriame bus suprojektuota išteklių kasyba bei numatyti detalūs rekultivacijos 

sprendiniai ir rekultivacijos priemonės, kuriame bus apibrėžti kiti telkinio naujo ploto 

įsisavinimo sprendiniai bei numatoma pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis po karjero 

eksploatacijos ir rekultivacijos. Iškastas karjeras bus rekultivuojamas atsižvelgiant į galiojančius 

bendrojo plano sprendinius, teritoriją pritaikant ekstensyviai rekreacijai – įrengiant vandens 

telkinius, paplūdimius, želdynus. 

Prūdupio telkinys eksploatuojamas jau daugelį metų. Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio 

dalies išplėtimas planuojamas 5,1 ha ploto detalios geologinės žvalgybos sklypo dalyje, kurioje 

ištekliai jau išžvalgyti, priskirti detaliai išžvalgytiems bei aprobuoti Lietuvos geologijos tarnybos 

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016-08-26 įsakymu Nr. 1-172. PŪV teritorijos žemės 

paviršius - kaimo vietovėje daugelį metų dirbta žemė ir pievos. Gretimybėse PŪV teritoriją supa 

žemės ūkio paskirties sklypai bei naudingųjų iškasenų teritorijos, kurių dalyje vykdomi išteklių 

gavybos darbai, o likusioje dalyje išteklių kasybos darbai jau užbaigti (ištekliai iškasti) ir yra 

susiformavęs vandens telkinys (karjeras). Telkinio dalies išplėtimas ir  naujo ploto įsisavinimas 

gamtosauginiu aspektu turi prioritetą, nes vykdant Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išplėtimą, 

kasyba ir toliau bus koncentruojama vienoje vietoje, kur gretimybėse yra to paties telkinio 
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naudingųjų iškasenų klodai ir kur jau daugelį metų vykdoma išteklių gavybos veikla. Įsisavinus 

telkinio naują plotą, būtų racionaliau išeksploatuoti likę detaliai išžvalgyti Prūdupio smėlio ir 

žvyro telkinio ištekliai bei rekultivuota telkinio teritorija. 

Kaip iki šiol šiame telkinyje, taip ir toliau planuojama vykdyti plačiai paplitusią smėlio-

žvyro išteklių eksploatavimo atviru būdu technologiją, susidedančią iš šių etapų: 

 telkinio paviršiaus dangos sluoksnio nukasimas ir nustūmimas į kaupus; 

 laikinų karjero vidaus kelių įrengimas išilgai gavybos pakopos fronto; 

 smėlio ir žvyro naudingo klodo iškasimas, pakrovimas į sunkvežimius, realizacija; 

 iškasto telkinio ploto rekultivacija. 

Kaip iki šiol, taip ir toliau plečiant išteklių gavybos ribas, telkinį numatoma eksploatuoti 

nesistemingai, vadovaujantis rinkos poreikiais. Per metus preliminariais duomenimis planuojama 

iškasti apie 60 tūkst. m3 smėlio-žvyro išteklių. Plečiant telkinį kasyba būtų tęsiama nuo šiuo 

metu eksploatuojamo karjero gavybos šlaitų, kadangi naujas plotas tiesiogiai ribojasi su PŪV 

organizatoriui suteiktu kasybos sklypu. Telkinio naujo ploto eksploatavimo tvarka bus nurodyta 

telkinio naujo ploto žemės gelmių išteklių naudojimo plane, kuriame bus suprojektuoti tikslūs 

įsisavinimo sprendiniai. Telkinio išplėtimas bus vykdomas naudojant tą pačią mobilią, pažangią 

karjero kasybos techniką, kuri persikels iš gretimo to paties telkinio ploto, todėl naudojamos 

technikos kiekis nepasikeis, technologinė apkrova nebus didinama, vienu metu abiejose telkinio 

dalyse darbai nebus vykdomi. Gavyba vyks darbo dienomis viena pamaina, darbai telkinyje bus 

vykdomi ir žaliava iš telkinio sunkiasvorėmis mašinomis bus išvežama dienos metu darbo 

valandomis (700 - 1900 val. laikotarpyje). Iškastų išteklių išvežimui bus panaudojami tie patys 

esami išvežimo keliai ir maršrutai, kurie ankstesniais metais jau yra derinti su vietos gyventojais. 

Nuo karjero link Nausodžio kaimo vedantis žvyrkelis ir toliau nuolatos bus prižiūrimas, 

laistomas sausuoju metų laiku bei greideriuojamas. Žaliava bus išvežama savivarčiais, per dieną 

padarant maksimaliai iki 20 reisų (pagal poreikį). 

PŪV metu naudojama technika atitiks Europos sąjungos reikalavimus ir standartus, bus 

tinkamai prižiūrima, tvarkinga, nuolat turės būtinus galiojančius techninės apžiūros dokumentus. 

Naudojamos technikos priežiūros, o esant reikalui ir remonto darbai nebus atliekami telkinio 

teritorijoje, šie darbai bus atliekami išvežus techniką į specialiai tam skirtas priežiūros ir remonto 

dirbtuves, todėl PŪV teritorijoje jokių technikos eksploatacinių atliekų nesusidarys. Darbuotojų 

sukauptos konteineryje mišrios komunalinės atliekos bus reguliariai išvežamos atliekų vežėjų į 

sąvartyną. Kitų nepavojingų ar pavojingų atliekų, radioaktyviųjų atliekų susidarymas 

nenumatomas. 
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PŪV teritorijoje ar jos gretimybėse nėra visuomeninės, rekreacinės, kurortinės ar 

pramoninės paskirties urbanizuotų teritorijų, visuomeninės paskirties pastatų ar statinių. 

Gretimybėje ar artimoje aplinkoje gyvenamųjų namų taip pat nėra, PŪV teritorija yra atokiau 

nuo gyvenamosios aplinkos, Minijos slėnyje, atstume tarp PŪV teritorijos ir artimiausios 

gyvenamosios aplinkos yra gana aukšti slėnio šlaitai, apaugę tankia augmenija bei brandžiu 

mišku. Artimiausia gyvenamoji aplinka (esama sodybvietė) nuo planuojamo eksploatuoti karjero 

šiaurės vakarinio pakraščio yra 310 metrų atstumu šiaurės vakarų kryptimi, sekanti artimiausia 

gyvenamoji aplinka (esama sodybvietė) nuo planuojamo eksploatuoti karjero rytinio pakraščio 

yra 430 metrų atstumu pietryčių kryptimi. Kitos gyvenamosios teritorijos nutolusios nuo karjero 

didesniu atstumu. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai, tai apie 4,5 km atstumu į šiaurės 

rytus Kartenos mieste esantys švietimo, ugdymo objektai, artimiausios kurortinės teritorijos nuo 

PŪV teritorijos yra pajūryje: 20 km atstumu į vakarus (Palangos miestas). Nekilnojamųjų 

kultūros vertybių PŪV teritorijoje nėra, už 630 metrų į pietus nutolusio Nausodžio, Mišučių 

piliakalnio su gyvenviete vizualinės apsaugos pozonis yra šalia PŪV teritorijos pietinio 

pakraščio, bet į PŪV teritoriją nepatenka. 

Planuojamo išplėsti ir eksploatuoti karjero teritorijoje nėra upių, ežerų ar tvenkinių. 

Artimiausi paviršinio vandens telkiniai nuo PŪV teritorijos yra: Prūdupio upelis, tekantis 35 m ir 

didesniu atstumu pietų pusėje; Minijos upė, tekanti 50 m ir didesniu atstumu vakarų pusėje. 

Telkinio teritorijoje numatomas vykdyti išteklių gavybos išplėtimas ir toliau neturės jokio 

reikšmingo neigiamo poveikio aplinkiniams vandens telkiniams, paviršinių vandens telkinių 

apsaugos zonoms, pakrantės apsaugos juostoms, gyvenamųjų sodybų gręžiniams ir šuliniams. 

Jokie teršalai į paviršinius vandens telkinius nebus išleidžiami, todėl įtakos vandens užterštumui 

nebus. Kasant išteklius bus atidengtas gruntinio vandens sluoksnis, tačiau vanduo iš karjero 

nebus dirbtinai siurbiamas, požeminio vandens lygio žeminimas nenumatomas. Planuojamo 

išplėsti ir eksploatuoti karjero teritorija nepatenka į paviršinio vandens telkinių pakrantės 

apsaugos juostas jose jokia išteklių gavyba ar kiti kasybos darbai nebus vykdomi. Paviršinių 

vandens telkinių apsaugos zonoje PŪV nedraudžiama. Remiantis hidrologinių tyrimų 

duomenimis, PŪV reikšmingo neigiamo poveikio Minijos ar Prūdupio upių vandens balanso 

pasikeitimui neturės, išteklių gavybos išplėtimas vietovės suminiam hidrologiniam ir 

hidrogeologiniam režimui reikšmingos įtakos neturės. 

PŪV teritorija patenka į Minijos upės potvynių metu užliejamas teritorijas, todėl 

atsižvelgiant į tai, buvo atliktas išsamus Minijos upės hidrologinis įvertinimas ties PŪV Prūdupio 

karjero teritorija, kuriuo remiantis suformuota (parinkta) reikšmingo neigiamo poveikio 

išvengimo priemonė – pylimo įrengimas. Pylimo tikslas – apsaugoti planuojamo išplėsti karjero 



Eksploatuojamo Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimo Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
 

 
 UAB „Ekosistema“, 2022  Puslapis | 107  
 

teritoriją nuo galimų Minijos upės išsiliejimų potvynių metu. Tokiu būdu kasamas naudingųjų 

iškasenų sluoksnis neturės tiesioginio ryšio su Minijos upe ir nesusidarys sąlygos kasamo karjero 

šlaitų išplovimui, Minijos upės vagos pasikeitimui, o tuo pačiu bus išvengta reikšmingo 

neigiamo poveikio ties Minijos upe įsteigtoms saugomoms teritorijoms. Pylimo įrengimo 

aplinkybės buvo aptartos su Salantų regioninio parko direkcijos specialistais bei Valstybine 

saugomų teritorijų tarnyba. 

Planuojama Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio plečiamos dalies eksploatacija žymaus 

neigiamo poveikio aplinkos oro kokybei neturės. Eksploatuojant karjerą stacionarių oro taršos 

šaltinių nebus. Žaliavos išgavimo ir transportavimo įrenginiai mobilūs, todėl telkinio išplėtimo 

metu nuolat nuosekliai judės pagal kasybos darbų vietos pasislinkimą. Naudingo klodo gavyba – 

pagrinde sezoninis darbas, šaltuoju metų periodu naudingųjų išteklių telkiniuose darbų apimtys 

sumažėja dėl sumažėjusio vartotojų poreikio, todėl poveikis aplinkos orui metų laikotarpyje 

telkinio teritorijoje būtų nepastovus. Atliekant kasybos ir išteklių išvežimo darbus, mobilieji oro 

taršos šaltiniai (kasybos-krovos technika, savivarčiai) sudarys taršą iš dyzelinių vidaus degimo 

variklių išmetamomis dujomis, išteklius išvežantys savivarčiai galimai sudarys taršą nuo kelio 

žvyruotos dangos sukeliančiomis dulkėmis, taip pat dulkės galimai susidarys sausuoju 

laikotarpiu kraunant klodo naudinguosius išteklius (smėlį ir žvyrą) į savivarčius. Siekiant  

įvertinti šioje vietoje galimą cheminės taršos padidėjimą teritorijos aplinkos ore dėl numatomų 

savaeigių mechanizmų darbų, vertinamas esamas foninis užterštumas, tuo pačiu skaičiuojamas ir 

vertinamas dėl PŪV pateksiančių teršalų kiekis į aplinką ir prognozuojama suminė jų sklaida 

aplinkos ore. Į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidai įvertinti panaudota kompiuterinė 

programinė įranga „ADMS 5.2“. Remiantis modeliavimo rezultatais nustatyta, kad esant 

pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, dėl numatomo karjero išplėtimo ir 

eksploatacijos aplinkos oro teršalų suminės koncentracijos neviršys žmonių sveikatos apsaugai 

nustatytų ribinių ar siektinų dydžių ir reikšmingas neigiamas poveikis visuomenės sveikatai 

(PŪV atžvilgiu esančioms artimiausioms gyvenamosioms sodyboms-teritorijoms) nenumatomas. 

PŪV metu galimas triukšmo padidėjimas telkinio teritorijoje dėl kasybos, krovos darbų ir 

išgautos žaliavos išvežimo iš teritorijos. Pagrindinis triukšmo šaltinis vertinamoje teritorijoje bus 

mobilūs taršos šaltiniai - kasybos mašinų-įrenginių keliamas triukšmas ir transportas 

(savivarčiai). Stacionarių triukšmo taršos šaltinių nenumatoma. Kadangi telkinio išplėtimas bus 

vykdomas naudojant tą pačią mobilią, pažangią karjero kasybos techniką, kuri persikels iš 

gretimo to paties telkinio ploto, tai naudojamos technikos kiekis nepasikeis, vienu metu abiejose 

telkinio dalyse darbai nebus vykdomi, todėl jokio reikšmingo suminio poveikio aplinkai dėl 

triukšmo nesusidarys. Telkinio naudingo klodo gavyba vyks tik dienos metu (laikotarpyje nuo 
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700 iki 1900 val.), kai leidžiami aukščiausi triukšmo lygiai, specializuota technika dirbs 

nekoncentruotai (pasiskirsčiusi atskiruose telkinio plotuose ir palaipsniui judėdama iš vienos 

vietos į kitą), todėl triukšmo padidėjimas dienos laikotarpyje bus nepastovus. Triukšmas 

planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę įrangą. Triukšmo 

vertinimo metu nustatyta, kad PŪV metu ekvivalentinis triukšmo lygis ties artimiausia 

gyvenamąja aplinka neviršys didžiausio leidžiamo triukšmo ribinio dydžio dienos (Ldiena) metu 

(t.y. 55 dBA), taikomo gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkai 

pagal HN 33:2011. Į karjerą atvykstančio ir išvykstančio autotransporto (sunkvežimių) 

sukeliamas triukšmo lygis važiuojamosios kelio dalies ribose neviršys ribinio 65 dBA lygio 

pagal HN 33:2011. PŪV neturės reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai bei visuomenės 

sveikatai triukšmo aspektu. 

Atsižvelgiant į tai, kad PŪV vieta patenka į ypač saugomo šalies vizualinio estetinio 

potencialo arealą ir vietovę (t.y. Salanto-Minijos santakos senslėniai), pasitelkiant 

kompetentingus kraštovaizdžio specialistus atliktas PŪV poveikio kraštovaizdžiui vertinimas bei 

PŪV įtaka ypač saugomam ir raiškiam kraštovaizdžiui, atsižvelgiant į estetinį potencialą, 

vizualinį reikšmingumą, kontrasto laipsnį, poveikio pobūdį bei PŪV vietą artimiausių 

piliakalnių, regyklų ir apžvalgos vietų atžvilgiu. Vertinimo metu nustatyta, kad planuojama 

ūkinė veikla kraštovaizdžio vizualinei – estetinei kokybei neigiamos įtakos neturės. Priešingai, 

užbaigus ūkinę veiklą (išeksploatavus telkinį) teritorijos vaizdingumas (dėl naujo vandens 

telkinio) nors ir nereikšmingai, bet padidės. Iš reikšmingų regyklų, t.y. nuo Nausodžio, Mišučių 

ir Kartenos piliakalnių, šiuo metu vykdomos ūkinės veiklos ir po papildomo išplėtimo 

planuojamos ūkinės veiklos bendra teritorija nėra ir nebus matoma ar pastebima, todėl jokio 

reikšmingo suminio poveikio pagal vizualinį reikšmingumą, kontrasto laipsnį ir poveikio pobūdį 

nebus. 

PŪV teritorijoje miško nėra, PŪV teritorija nepatenka į saugomų teritorijų ir Europos 

ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų ribas, joje nėra gamtos paveldo objektų. Planuojamo 

išplėsti ir eksploatuoti Prūdupio telkinio teritorijos gretimybėse yra šios saugomos teritorijos: 

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija - Minijos upė (buveinių apsaugai svarbi 

teritorija - BAST), kuri šioje vietovėje sutampa su Minijos ichtiologinio draustinio riba; Europos 

ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija - Minijos upės slėnis (paukščių apsaugai svarbi 

teritorija - PAST). Gretimybėje esančiose saugomose teritorijose jokios veiklos vykdyti 

nenumatoma, tokiu būdu paliekant šias teritorijas nepaliestas. Poveikis „Natura 2000“ 

teritorijoms vertintas prieš vykdant PŪV PAV procedūras. Buvo kreiptasi išvados dėl poveikio 

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą, kuri 
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pateiktoje išvadoje nurodė, kad PŪV įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio 

„Natura 2000“ teritorijoms. Daugelį metų greta saugomų teritorijų vykdoma Prūdupio telkinio 

smėlio ir žvyro išteklių gavyba iki šiol neturėjo jokio neigiamo poveikio saugomose teritorijose 

saugomoms vertybėms. Veiklos tęstinumas telkinio naujame plote ir toliau neturės jokio 

reikšmingo neigiamo poveikio artimiausioms saugomoms teritorijoms. 

Atsižvelgiant į tai, kad dalyje planuojamo eksploatuoti karjero teritorijos yra galimai 

aptikta Europos Bendrijos svarbos buveinė – pievos (kodas 6510), pasitelkiant kompetentingą 

biologijos specialistę buvo atliktas išsamus biologinės įvairovės vertinimas (inventorizavimas) 

PŪV teritorijoje. Be atliktų lauko tyrimų medžiagos, išanalizuoti įvairūs duomenys apie greta 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijos esančias Europos Bendrijos svarbos ir kitas saugomos 

gamtines teritorijas, taip pat duomenys sukaupti Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS). 

Vertinimo metu buveinės saugotinų požymių nenustatyta, PŪV teritorijos paviršių dengia 

botaniniu požiūriu nereikšmingos žolės. Tai nėra kuom nors išskirtinis biotopas patrauklus 

saugomoms ir retoms gyvūnų bei augalų rūšims, kurioms dažnai reikalingos specifinės aplinkos 

sąlygos. Laikantis galiojančių teisės aktų ir telkinyje pratęsus smėlio ir žvyro išteklių gavybą, 

nebus sutrikdyta natūrali gamtinė rūšių pusiausvyra. 

Kaip iki šiol taip ir toliau išteklių gavybos metu bus naudojama Europos sąjungos 

reikalavimus ir standartus atitinkanti technika, kuri bus tinkamai prižiūrima, tvarkinga, nuolat 

turės būtinus galiojančius techninės apžiūros dokumentus, todėl profesinės rizikos veiksniai 

darbuotojų sveikatai išliks minimalūs. Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio naujas plotas yra nutolęs 

nuo gyvenamųjų ir viešo naudojimo teritorijų, todėl veiklos įtaka psichologiniams veiksniams 

reikšmingo poveikio nesukels. Smėlio ir žvyro gavyba planuojamo praplėsti telkinio naujame 

plote ir toliau neįtakos visuomenės ar atskirų asmenų elgsenos ir gyvensenos veiksnių (mitybos 

įpročių, žalingų įpročių, fizinio aktyvumo ir kt.), sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų 

prieinamumo bei šių paslaugų kokybės. 

Dulkėtumo mažinimui karjero vidaus keliuose ir produkcijos išvežimo kelyje su žvyruota 

danga bus ribojamas sunkvežimių judėjimo greitis, be to dulkėtumo mažinimui kaip ir iki šiol 

bus taikoma prevencinė priemonė - sausros metu dulkėtumo mažinimui ir dulkėms gesinti 

karjero vidaus keliai ir žvyrkelis (privažiavimo kelias, neturintis kietos asfalto dangos), bus 

laistomi palaikant drėgną paviršių. Palei karjero šiaurinį, vakarinį ir pietinį pakraštį bus 

formuojamas grunto pylimas, todėl technika darbuosis dalinai uždaroje teritorijoje. Sunkusis 

transportas į karjerą atvažiuos tik pasiimti produkcijos, tranzitinis transportas nejudės pro 

karjerą. Visi sunkvežimiai, išvežantys išteklius iš karjero, bus dengiami tentais. Ties arčiausiai 

nuo privažiavimo kelio (su žvyruota danga) esančia sodybviete (adresu Prūdupio g. 4, Nausodis), 
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veiklos vykdytojas jau ankstesniais metais pagal privažiavimo kelią yra įrengęs dirbtinį barjerą - 

pylimą, apsėtą daugiametėmis žolėmis, kuris veikia kaip apsaugos priemonė nuo kietųjų dalelių 

taršos padidėjimo sodybvietės aplinkos atžvilgiu, o tuo pačiu veikia kaip apsaugos priemonė 

pravažiuojančių sunkvežimių triukšmo mažinimui. 

Telkinio rekultivaciją planuojama vykdyti etapais lygiagrečiai su eksploatacija, pagal 

žemės gelmių išteklių naudojimo plane sudarytus gavybos ir rekultivacijos darbų kalendorinius 

planus. Pagrindinę dalį išeksploatuoto karjero užims vandens telkinys su nulėkštintais šlaitais, 

ant kurių bus sodinami žoliniai augalai ir miško želdiniai, taip kompensuojant antropogeninį 

poveikį gamtai. Įgyvendinus telkinio rekultivavimo sąlygas, pagerės vietovės rekreacinė būklė, 

vietoj dabar esamo dirbamos žemės ploto, gamtosaugine prasme neturinčio jokios ypatingos 

vertės, bus sukuriami vertingi biotopai: bus suformuotas vandens telkinys, neapvandenintos 

teritorijos apsėjamos žoliniais augalais ar apsodinamos miško želdiniais. Vandens baseine 

susikurs labai patrauklus biotopas vandens augalijai, varliagyviams bei vandens paukščiams. 

Tokiu būdu vietovė integruosis į esamą kraštovaizdį ir pavirs visaverte landšafto dalimi. Detalūs 

rekultivacijos sprendiniai bus numatyti po PAV procedūrų rengiamame Prūdupio smėlio ir žvyro 

telkinio naujo ploto žemės gelmių išteklių naudojimo plane. 
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2021-01- Nr. (30.2)-A4E-
Į 2020-12-30 Nr. 20-329

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Ekosistema“ parengtą 
UAB „Kelveda“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – eksploatuojamo Prūdupio smėlio ir 
žvyro telkinio dalies išplėtimo Nausodžio k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. poveikio aplinkai 
vertinimo programą (toliau – PAV Programa) ir poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, 
suinteresuotos visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 
departamentas 2020-11-11 raštu Nr. (3-11 14.3.2E)2-96708 pritarė PAV Programai. Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius 2020-11-10 raštu Nr. (9.38-
Kl)2Kl-869 pateikė išvadą, kad PŪV bei PAV Programai pritaria. Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 
2020-11-10 raštu Nr. 9.4-3-2259 pritarė PAV programai ir nurodė, kad pageidauja nagrinėti atliktą 
PŪV PAV ataskaitą. Kretingos rajono savivaldybės administracija išvadų dėl PAV Programos per 
nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 7 dalimi laikoma, kad PAV Programai pritarė. 
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2020-12-11 raštu Nr. (4)-V3E-635 
nurodė, kad išnagrinėjo PAV Programą ir pastabų dėl jos neturi.

Išnagrinėję UAB „Ekosistema“ parengtą UAB „Kelveda“ PŪV – eksploatuojamo Prūdupio 
smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimo Nausodžio k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. PAV 
Programą, įvertinę poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, vadovaudamiesi Lietuvos 
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 9 dalimi, 
šią PAV Programą tvirtiname. 

Rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo1 nuostatomis.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka2. 

Direktorius Rimgaudas Špokas

Paulius Alejūnas, tel. 8 687 81192, el. p. paulius alejunas@aaa.am.lt

1 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“.
2 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 jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

Elektroninio dokumento nuorašas
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ŽEMĖS SKLYPŲ PLANAI IR VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO 
DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAI 

KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
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SU VIETOS GYVENTOJAIS VYKUSIŲ SUSIRINKIMŲ 

PROTOKOLAI 
 



gyventojos vardas ir
pavardė

gyventojos vardas ir pavardė

vardas ir pavardė

vardas ir pavardė vardas
ir

pavardė



gyventojos
vardas ir
pavardė

gyventojos
vardas ir
pavardė

parasas

parasas

parasas



parasas



vardas ir pavardė

vardas ir pavardė

vardas ir pavardė

vardas ir pavard



vardas ir pavardė

parasas

vardas, pavardė, parašas

vardas, pavardė, parašas

           vardai, pavardės, parašai                      vardai, pavardės, parašai



Eksploatuojamo Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimo 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 PRIEDAS. 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS 

IŠRAŠAS IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS 
 



IŠRAŠAS
IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

Nr. SRIS-2021-15106392
2021-08-11 14:33:26

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.

Prašymo numeris

Prašymo data

Išrašo gavimo tikslas

SRIS-2021-15106392

2021-08-11

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos Ministerijos
Antakalnio g.25, Vilnius, LT-10312 el. paštas: vstt@vstt.lt

tel. +370 5 272 3284, faks. +370 5 272 2572

Išrašo suformavimo data:

Išrašą naudosime rengiant planuojamos
ūkinės veiklos (Prūdupio smėlio ir žvyro
karjero išplėtimas) poveikio
aplinkai vertinimo dokumentus.

41/

Kituose puslapiuose pateikiami detalūs prašytoje teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių
ar augaviečių bei jų stebėjimų duomenys:

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

2021-08-11Išraše pateikiama situacija iki:

Išrašą suformavo: Saugomų rūšių informacinė sistema



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15106392

1. RAD-CICCIC055082 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC055082Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2009-09-11 Pirmas stebėjimas jaunas, nesubrendęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [337978,00 6198819,00]

42/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15106392

2. RAD-LEPTIM050468 (Baltasis kiškis)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-LEPTIM050468Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis kiškis

Lepus timidus

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

1996-12-31 [nėra duomenų] suaugęs individas stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [338649,00 6198336,00]

43/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2021-15106392

Išrašo santrauka

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:

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

Eil. nr. Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Radavietės kodas Paskutinio
stebėjimo data

1. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC055082 2009-09-11

2. Baltasis kiškis Lepus timidus RAD-LEPTIM050468 1996-12-31

44/
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS 
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016-08-26 ĮSAKYMO        

NR. 1-172 KOPIJA 
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NUMATOMOS NAUDOTI TECHNIKOS TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 
 



320E L 
Hydraulic Excavator 

Engine Drive 

Engine Model Cat® C6.6 ACERT™ Maximum Travel Speed 5.6 km/h 3.5 mph 

Net Power – SAE J1349 114 kW 153 hp Maximum Drawbar Pull 205 kN 46,086 lbf 

Gross Power – SAE J1995 122 kW 164 hp Weight 

Minimum Weight 21 500 kg 47,400 lb 

Maximum Weight 24 730 kg 54,450 lb 



  
 
 

320E L Hydraulic Excavator Specifications
 

Engine Hydraulic System Service Refill Capacities 

Cat® C6.6 ACERT™ Main System – 428 L/min 113.1 gal/ Fuel Tank Capacity Engine Model 410 L 108.3 gal 

114 kW 153 hp Maximum Flow min Cooling SystemNet Power – 30 L 7.9 gal
(Total) 

Engine OilSAE J1349 23 L 6.1 gal 
122 kW 164 hp Maximum Pressure – Equipment (with fi lter) Gross Power – 

Heavy Lift 38 000 kPa 5,511 psi Swing Drive SAE J1995 8 L 2.1 gal 
Bore 105 mm 4.1 in Normal 35 000 kPa 5,076 psi Final Drive (each) 8 L 2.1 gal 
Stroke 127 mm 5.0 in Maximum Pressure 35 000 kPa 5,076 psi Hydraulic System 260 L 68.7 gal 
Displacement 6.6 L 403 in3 – Travel (including tank) 

Weights 
Maximum Pressure 
– Swing 

25 000 kPa 3,626 psi Hydraulic Tank 143 L 37.8 gal 

Pilot System – 24.3 L/min 6.4 gal/min Track Minimum 21 500 kg 47,400 lb
 
Operating Weight*
 

Maximum 24 730 kg 54,450 lb
 
Operating Weight**
 

*HD 5.7 m (18'8") boom, HD 3.9 m (12'10") 
stick, 3.55 mt (3.9 ton) counterweight, 
1.19 m3 (1.56 yd3), 600 mm (24") shoes. 

**HD 5.7 m (18'8") boom, ES 2.9 m (9'6") 
stick, 5.4 mt (5.9 ton) counterweight 
(heavy counterweight confi guration), 
1.19 m3 (1.56 yd3), 790 mm (31") shoes. 

Maximum Flow 

Pilot System – 3920 kPa 569 psi 
Maximum Pressure 

Boom Cylinder – 120 mm 4.7 in 
Bore 

Boom Cylinder – 1260 mm 49.6 in 
Stroke 

140 mm 5.5 in 
Long Undercarriage 2 pieces 

Stick Cylinder – 
Bore Sound Performance 
Stick Cylinder – 
Stroke 

1504 mm 

120 mm 

59.2 in 

4.7 in 

Operator Noise (Closed) 
– ISO 6396 

71 dB(A) 

B1 Bucket Cylinder 
– Bore Spectator Noise – ISO 6395 103 dB(A) 

B1 Bucket Cylinder 
– Stroke 

1104 mm 

Drive 

Maximum 
Travel Speed 

5.6 km/h 

43.5 in 

3.5 mph 

• When properly installed and maintained, 
the cab offered by Caterpillar, when tested 
with doors and windows closed according 
to ANSI/SAE J1166 OCT98, meets OSHA 
and MSHA requirements for operator 
sound exposure limits in effect at time 
of manufacture. 

Maximum 
Drawbar Pull 

205 kN 

Swing Mechanism 

46,086 lbf • Hearing protection may be needed when 
operating with an open operator station 
and cab (when not properly maintained or 
doors/windows open) for extended periods 
or in noisy environment. 

Swing Speed 11.2 rpm 

Swing Torque 61.8 kN·m 45,581 lb-ft Standards 

Brakes ISO 10265 2008 

Cab/FOGS ISO 10262 1998 

Cab/ROPS ISO 12117-2 2008 

Number of Shoes (each side) 

Long Undercarriage 49 pieces 

Number of Track Rollers (each side) 

Long Undercarriage 8 pieces 

Number of Carrier Rollers (each side) 

15 
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Tipping load, articulated:   12,150 kg – 18,500 kg

Wheel Loaders L 550 – L 580

New

Generation



2 L 550 – L 580

L 550
Tipping load, articulated:  12,150 kg

Bucket capacity:  3.2 m³

Operating weight:  17,300 kg

Engine output: 129 kW

L 556
Tipping load, articulated:  13,550 kg

Bucket capacity:  3.6 m³

Operating weight:  17,900 kg

Engine output: 140 kW

L 566
Tipping load, articulated:  15,750 kg

Bucket capacity:  4.0 m³

Operating weight:  23,150 kg

Engine output: 190 kW

L 576
Tipping load, articulated:  17,500 kg

Bucket capacity:  4.5 m³

Operating weight:  24,450 kg

Engine output: 205 kW

L 580
Tipping load, articulated:  18,500 kg

Bucket capacity:  5.0 m³

Operating weight:  25,180 kg

Engine output: 215 kW
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Technical Data

 L 550 - L 580   15

Travel Drive
Stepless hydrostatic travel drive
 Design ������������������������� Swash plate type variable flow pump and two 

 varia ble axial piston motors in closed loop circuit  
with one axle transfer case. Direction of travel in re-
versed by changing the flow-direction of the 
 variable-displacement pump

 Filtering system  �������������� Suction return line filter for closed circuit
 Control ������������������������ By travel and inching pedal. The inching pedal makes 

it possible to control the tractive and thrust forces 
steplessly at full engine speed. The Liebherr joystick 
is used to control forward and reverse travel

Travel speed range ���������������� Speed range 1 ����������������������������  0 – 10.0 km/h
   Speed range 2 and A2 �������������������  0 – 20.0 km/h
   Speed range A3 ��������������������������  0 – 40.0 km/h
   The quoted speeds apply with the tyres that are 

 standard equipment on the loader

Axles
Four-wheel drive
Front axle ��������������������������� Fixed
Rear axle ���������������������������� Centre pivot, with 13° oscillating angle to each side
  L 550 L 556 L 566 L 576 L 580
 Height of obstacles which  
 can be driven over ������ mm 460 460 490 490 490
   With all four wheels remaining in contact with the 

ground
Differentials ������������������������� Automatic limited-slip differentials
Reduction gear ��������������������� Planetary final drive in wheel hubs
Track width ������������������������� 2,000 mm with all types of tyres (L 550, L 556)

2,230 mm with all types of tyres (L 566, L 576, L 580)

Brakes
Wear-free service brake ����������� Self-locking of the hydrostatic travel drive (acting on 

all four wheels) and additional pump-accumulator 
brake system with wet multi-disc brakes  
(two sepa rate brake circuits)

Parking brake ���������������������� Electro-hydraulically actuated spring-loaded disc 
brake system on the transmission

The braking system meets the requirements of the EC guidelines 71/320.

Steering
Design ������������������������������ “Load-sensing” swash plate type variable flow pump 

with pressure cut-off and flow control. Central pivot 
with two double-acting, damped steering cylinders

Angle of articulation ��������������� 40° (to each side)
Emergency steering ��������������� Electro-hydraulic emergency steering system

Operator’s Cab
Design ������������������������������ On elastic bearing on rear section, soundproof 

ROPS/FOPS cab. Operator’s door with optional 
 sliding window, 180° opening angle, fold-out window 
on right side with opening angle, front windscreen 
made of compound safety glass, green tinted as 
standard, side windows made of single-pane safety 
glass, grey tinted, continuously adjustable steering 
column and joystick control as standard, heated rear 
window 
ROPS roll over protection per EN/ISO 3471/ 
EN 474-1 
FOPS falling objects protection per EN/ISO 3449/ 
EN 474-1

Liebherr Operator’s seat ���������� 6 way adjustable seat with lap belt, vibration 
damping and suspension adjustable for the 
 opera tor’s weight (mechanically sprung)

Cab heating and ventilation ������� Operator’s cab with 4-level air control, cooling water 
heating, defroster and air conditioning with electronic 
valve control, as well as electronic fresh/recirculated 
air control, filter system with pre-filter, fresh air  
filter and recirculated air filter, easily replaced,  
air con ditioning as standard

Noise Emission
ISO 6396  L 550 L 556 L 566 L 576 L 580
 LpA (inside cab) ��������������� 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A)
2000/14/EC
 LWA (surround noise) ��������� 104 dB(A) 104 dB(A) 105 dB(A) 105 dB(A) 105 dB(A)

Capacities
  L 550 L 556 L 566 L 576 L 580
Fuel tank ��������������������������  l 300 300 400 400 400
Engine oil
(including filter change) ����������  l 40 40 44 44 44
Pump distribution gearbox ������  l 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Transmission ���������������������  l 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Coolant ���������������������������  l 42 42 52 52 52
Front axle �������������������������  l 35 35 42 42 42
Rear axle ��������������������������  l 35 35 40 42 42
Hydraulic tank  �������������������  l 135 135 135 135 135
Hydraulic system, total ����������  l 245 245 265 265 265
Air condition system R134a  ���  g 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250

Attachment
Geometry ��������������������������� Powerful Z-bar linkage with tilt cylinder and cast steel 

cross-tube
Bearings ���������������������������� Sealed
Cycle time at nominal load  ������� L 550 L 556 L 566 L 576 L 580
 Z-bar linkage
 Lifting �������������������������� 5.5 s 5.5 s 5.5 s 5.5 s 5.5 s
 Dumping ���������������������� 2.3 s 2.3 s 2.0 s 2.0 s 2.0 s
 Lowering (empty) ������������� 2.7 s 2.7 s 3.5 s 3.5 s 3.5 s
 Industrial lift arm
 Lifting �������������������������� 5.5 s 5.5 s 5.5 s 5.5 s 5.5 s
 Dumping ���������������������� 3.5 s 3.5 s 3.0 s 3.0 s 3.2 s
 Lowering (empty) ������������� 2.7 s 2.7 s 3.5 s 3.5 s 3.5 s

Attachment Hydraulics
Design ������������������������������ “Load-sensing” swash plate type variable flow pump 

with output and flow control, and pressure cut-off in 
the control block

Cooling  ����������������������������� Hydraulic oil cooling using thermostatically controlled 
fan and oil cooler

Filtering ����������������������������� Return line filter in the hydraulic reservoir
Control ������������������������������ “Liebherr-Joystick” with hydraulic servo control
Lift circuit ��������������������������� Lifting, neutral, lowering

and float positions controlled by Liebherr joystick 
with detent

Tilt circuit ��������������������������� Tilt back, neutral, dump
Automatic bucket return to dig 

   L 550 L 556 L 566 L 576 L 580
Max. flow �������������������� l/min. 234 234 290 290 290
Max. pressure
 Z-bar linkage��������������bar 330 360 350 350 380
 Industrial lift arm �������bar 350 380 380 380 380
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D51EX/PX-22

ENGINE POWER
99,0 kW / 133 HP @ 2.200 rpm

OPERATING WEIGHT
D51EX-22: 12.710 kg
D51PX-22: 13.100 kg

Crawler Dozer

D
51EX/PX
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Specifi cations

HYDROSTATIC TRANSMISSION

ENGINE

Model .......................................................... Komatsu SAA6D107E-1

Common rail direct injection, water-cooled,

emissionised, turbocharged, after-cooled diesel

Engine power

 at rated engine speed.................................................... 2.200 rpm

 ISO 14396...........................................................99,0 kW / 133 HP

 ISO 9249 (net engine power) ..............................97,0 kW / 130 HP

No. of cylinders ................................................................................6

Bore × stroke...............................................................107 × 124 mm

Displacement...........................................................................6,69 ltr

Governor ...........................................................All-speed, electronic

Fan drive type......................................................................Hydraulic

Lubrication system

 Method..............................................Gear pump, force lubrication

 Filter ...................................................................................Full fl ow

Dual-path, hydrostatic transmission provides infi nite speed changes 

up to 9,0 km/h. The variable capacity travel motors allow the 

operator to select the optimum speed to match specifi c jobs. Travel 

control lock lever and neutral switch.

UNDERCARRIAGE

Suspension......................... Oscillating equaliser bar and pivot shaft

Track roller frame..................................... Monocoque, large section, 

durable construction

Tracks .................................................................PLUS link assembly

Track tension .............................Combined spring and hydraulic unit

Number of shoes (each side)..........................................................44

Grouser height (single grouser) ...............................................54 mm

Track rollers (each side)....................................................................7

Carrier rollers (each side)..................................................................2

Shoe width (standard)

 D51EX-22...........................................................................560 mm

 D51PX-22 ..........................................................................710 mm

Ground contact area

 D51EX-22......................................................................30.744 cm²

 D51PX-22 .....................................................................38.979 cm²

Ground pressure

 D51EX-22.....................................................................0,41 kg/cm²

 D51PX-22 ....................................................................0,34 kg/cm²

Engine emissions ..........................Fully complies with EU Stage IIIA

 and EPA Tier III exhaust emission regulations

Noise levels

 LwA external ................................106 dB(A) (2000/14/EC Stage II)

 LpA operator ear........................80 dB(A) (ISO 6396 dynamic test)

Vibration levels (EN 12096:1997)*

 Hand/arm............................≤ 2,5 m/s² (uncertainty K = 1,32 m/s²)

 Body .................................≤ 0,5 m/s² (uncertainty K = 0,258 m/s²)

* for the purpose of risk assessment under directive 2002/44/EC, 

please refer to ISO/TR 25398:2006.

ENVIRONMENT

SERVICE REFILL CAPACITIES

Fuel tank...................................................................................270 ltr

Radiator......................................................................................35 ltr

Engine oil ....................................................................................20 ltr

Final drive (each side)................................................................4,0 ltr

Hydraulic tank ............................................................................63 ltr

STEERING SYSTEM

Type ............................................ Hydrostatic Steering System (HST)

Steering control ...............................................................PCCS-lever

Service brakes................Hydraulic dynamic brake, pedal-controlled

Minimum turning radius (counter-rotation)

 D51EX-22.............................................................................1,81 m

 D51PX-22 ............................................................................1,89 m

As measured by track marks on the ground.

OPERATING WEIGHT (APPR.)

Including PAT blade, steel cab, operator, rated capacity of 

lubricant, coolant, and full fuel tank.

 D51EX-22........................................................................12.710 kg

 D51PX-22 .......................................................................13.100 kg

MAX. TRAVEL SPEEDS

Quick shift mode Forward Reverse

1st 0 - 3,4 km/h 0 - 4,1 km/h

2nd 0 - 5,6 km/h 0 - 6,5 km/h

3rd 0 - 9,0 km/h 0 - 9,0 km/h

Variable speed mode Forward Reverse

0 - 9,0 km/h 0 - 9,0 km/h

FINAL DRIVE

Type ............................................... Planetary gear, double-reduction

Sprocket .................................................. Segmented sprocket teeth 

are bolt-on for easy replacement
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10 PRIEDAS. 

 
DETALIOS GEOLOGINĖS ŽVALGYBOS DARBŲ METU 

SUDARYTAS PRŪDUPIO SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO 
IŠTEKLIŲ APSKAIČIAVIMO PLANAS IR GEOLOGINIAI - 

LITOLOGINIAI PJŪVIAI 
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MINIJOS UPĖS HIDROLOGINIS ĮVERTINIMAS TIES PŪV 

PRŪDUPIO KARJERO TERITORIJA 
 



Minijos upės hidrologinis įvertinimas ties Prūdupio karjero (PK) teritorija 
2017-11-10 

 

1 
 

Minijos upės hidrologinis įvertinimas ties Prūdupio karjero teritorija 

(vertinimą atliko inžinierius hidrologas Igor Osadčij, el. paštas: i.osadcij@gmail.com) 

 

Minijos upė, Kartenos VMS: Atstumas nuo Minijos upės Kartenos vandens matavimo 

stoties (VMS) iki Prūdupio karjero (PK) teritorijos yra 6,9 km. Minijos upė teka nuo Kartenos link 

PK, todėl šios VMS daugiamečiai statistiniai hidrologiniai parametrai paimti už pagrindą vertinant 

Minijos upės maksimalų vandeningumą. Norminis debitas Kartenos Minijos upės VMS yra 16,1 

m3/s, vandens lygio daugiametis vidurkis, atitinkantis normą yra 19,40 m BS Baltijos aukščiu 

sistemoje). Atstumas nuo Minijos žiočių iki Kartenos VMS yra 91,1 km, o hidrografinio tinklo 

baseino plotas nuo ištakų - 1220 km2. Minijos upės debito (Q) absoliutaus maksimumo ties Kartena 

tikimybė 1% yra Qmaks1% = 298 m3/s. Maksimalus 1% tikimybės absoliutus vandens lygis 

(Hmaks) Kartenos VMS duomenimis yra lygus: Hmaks1% = 23,72 m BS. Didžiausias vandens 

debitas laikotarpyje nuo 1924 m. buvo stebėtas 1994 metais ir siekė 287 m3/s . Aukščiausias 

daugiametis vandens lygis buvo fiksuojamas 1926 metais ir sudaro Hmaks = 23,76 m BS. 

Aukščiausių vandens lygių norma yra 22,58 m BS.  

Minijos upė, Prūdupio karjero (PK) teritorija: Minijos upės norminis debitas - 16,6 

m3/s, vidutinis daugiametis vandens lygis atitinka 16,23 m. aukštį. Atstumas nuo Minijos upės 

žiočių ( ties 2 profiliu) - 84,2 km, upės baseino plotas nuo ištakų - 1380 km2. Įvertinti statistiniais 

skaičiavimais tikėtini 1% tikimybės absoliutūs Minijos upės debito ir vandens lygio maksimumai: 

Qmaks 1% = 307 m3/s ; Hmaks 1% = 20,55 m BS. Didžiausias (stebėtas nuo 1924 m.) vandens 

debitas buvo 296 m3/s (1994 m.). Aukščiausias vandens lygis buvo fiksuojamas 1926 m. 

Hmaks = 20,59 m BS. Aukščiausių vandens lygių normą yra 19,41 m BS.  

Debitas perskaičiuotas pagal baseino ploto prieaugį. Perskaičiavimo koeficientas sudaro 

1,03. Vertinti Qmaks proporcingai baseinų plotams nėra tinkama, nes maksimaliausio debito 

modulis didėjant baseino plotui mažėja.  

Vandens lygis perskaičiuotas pagal upės vandens tėkmės nuolydį atkarpoje tarp Kartenos 

VMS ir PK.  

Lietuvos hidrometeorologinės tarnybos (LHMT) duomenimis vidutinis nuolydis šioje 

Minijos atkarpoje 46 cm/ 1 km. Vandens lygio kritimas nuolydžio kryptimi pagal upės tėkmę nuo 

Kartenos VMS iki PK sudaro iš viso 3,17 m. Pagal šia kritimo reikšmę atitinkamai perskaičiuoti 

visi vandens lygiai. Absoliutaus Minijos upės vandeningumo ir atitinkamai aukščiausio tikėtino 

maksimalaus vandens lygio pakilimui įvertinti ties PK teritorija skaičiavimams naudoti už pagrindą 

LHMT duomenys. Nes šie dydžiai didžiausi lyginant su kitais duomenų šaltiniais. Pavyzdžiui, 

remiantis maksimalaus potvynio rizikos vertinimo modelio duomenimis Hmaks 1% tikimybės ties 
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PŪV = 20,40 m BS. 1% tikimybės pavasario potvynio nuotėkio aukštis atitinka 240 mm izoliniją, 

kuri eina tiesiogiai per PŪV (projektuojama ūkinė veikla) sklypą (Gailiušis ir kt.,). Visi lygiai 

skaičiavimuose naudoti BS (Baltijos aukščių sistemoje). LAS07 sistemoje vertinant šiame regione 

reiktų įvesti pataisą +0,14 m, lyginant su BS sistemos vandens lygio parametrais ir aukščiais. 

 

Natūriniai hidrologiniai tyrimai ir matavimai (2017.11.06 – 09 d.): Matavimai atlikti 

Minijos upės slėnio skersinių profilių sudarymui ir patikslinimui, nustatant žemės paviršiaus ir 

vagos dugno absoliutinius aukščius iki neužliejamos vietos, taip pat atlikti vandens paviršiaus 

nuolydžio tarp profilių matavimai.  

1 profilio pradinio taško 0,0 m (dešinys slėnio šlaitas) koordinatės (LKS 94): 

x=6198657.13; y=337929.70; galutinio taško 680 m (kairys slėnio šlaitas) x=6198361.76; 

y=338534.92. Profilis sutapatintas su šiaurine PK sklypo riba.  

2 profilio pradinio taško 0,0 m (dešinys slėnio šlaitas) koordinatės:  

x=6198432.14; y=337805.99; galutinio taško 712 m (kairys slėnio šlaitas): x=6198104.06; 

y=338451.58.  

 

Profilis 1 - skersinio pjūvio plotas 444 m2; plotis 432 m; Q 1% = 307 m3/s; vidutinis srovės 

greitis 0,42 m/s; Hmaks 1% = 20,55 m BS; vandens lygio aukštis matavimo metu 17,29 m BS. 

Planuojant pylimo įrengimą palei sklypo ribą, 1 profilyje jis atitiktų nuo profilio pradžios 

atitinkamai 400-411m vietą ir 95 m atstumų nuo pagrindinės upės vagos (žiūr. 1 pav. ir 1 priedėlį). 

Skerspjūvio plotas iki pylimo sudarytų 390 m2, plotis 290 m. Bendram skerspjūvio plotui sumažėjus 

54 m2 (12 %), atitinkamai padidėtų skerspjūvio plotas iki pylimo. Prognozuojamas vandens lygio 

paaukštėjimas sudarytų 19 cm. Kadangi vandens pralaidumo plotas sumažėtų neišvengiamai 12 %, 

padidėtų nežymiai vidutinis srovės greitis. Pralaidumo ploto sumažėjimas būtų kompensuotas 

vandens lygio paaukštėjimo.  

 

Profilis 2 - skersinio pjūvio plotas 506 m2; plotis 497 m; Q 1% =307 m3/s; vidutinis srovės 

greitis 0,42 m/s, Hmaks 1% = 20,55 m BS; vandens lygio aukštis matavimo metu 17,17 m BS. 

Pylimą statant palei sklypo ribą 2 profilyje jis atitiktų456-468 m vietovę nuo profilio pradžios ir 50 

m atstumu nuo pagrindinės upės vagos (žiūr. 2 pav. ir 1 priedėlį). Skerspjūvio plotas iki pylimo 

būtų 449 m2, plotis 395 m. Bendras skerspjūvio plotas sumažėtų 57 m2 (11 %) ir atitinkamai 

padidėtų skerspjūvio plotas iki pylimo. Prognozuojamas vandens lygio paaukštėjimas sudarytų 14 

cm. Kadangi vandens pralaidumo plotas sumažėtų 11 %, padidėtų srovės greitis, tačiau nežymiai. 

Pralaidumo ploto sumažėjimas būtų kompensuotas vandens lygio paaukštėjimo.  
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1 pav. Minijos upės slėnio skerspjūvis. Profilis Nr. 1. 

 

2 pav. Minijos upės slėnio skerspjūvis. Profilis Nr. 2. 

Įvertinus planuojamo pylimo įrengimą ir poveikį Minijos upės hidrologiniam režimui, 

esant maksimalaus vandeningumo ir maksimalaus galimo vandens lygio pakilimui ties PK teritorija, 

nustatyta, jog vidutiniškai vandens lygis Minijoje esant 1% absoliutaus maksimumo tikimybei 

pakiltų apie 17 cm ir tai atitiktų Hmaks 1% = 20,72 m BS. Pylimo viršutinė riba turėtų būti ne 

mažiau kaip 21,20 m aukštyje (BS). 

Pylimo padėtis galėtų būti su sklypo riba pietinėje ir vakarinėje (nuo Minijos upės) dalyje. 

Šiaurinėje sklypo riboje rekomenduotina pylimą formuoti ne su sklypo riba, o nuo sklypo (1 

profilis, 400 m) pasukti pylimą kampu (dar daugiau į rytus iki taško prie keliuko, t.y. 90-95 m 

atstumu nuo 537 m 1 profilio). Šios vietos aukštis yra apie 21,00 m BS ir toliau didėja. Tokiu būdu 

būtų išvengiama išsiliejusio vandens patekimo į karjerą t.y. į PŪV sklypą. Rekomenduojamo 

pylimo padėtis su tiksliomis jo kampų koordinatėmis pavaizduota plane (žiūr. 3 pav.). Nesudarius 

šio barjero, didesnis tikėtinas vandens patekimas į PK sklypo teritoriją. Dėl pylimo dabartinis 

pravažiavimas šiaurinėje dalyje būtų neįmanomas, todėl reiktų įrengti ir užtikrinti pravažiavimą 

pylimo paviršiumi. Pylimo plotis apatinėje dalyje turi būti ne mažiau 10-12 m, o viršuje ne mažiau 

5 m, supiltas ir sutvirtintas nepralaidžiomis medžiagomis. 
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Remiantis Minijos upės vandens tekėjimo režimo tyrimais galima teigti, kad įrengus 

apsauginį pylimą, galimas upės išsiliejimo ploto padidėjimas iki tol neužliejamose teritorijose bus 

nežymus. Jis nežymiai padidės tik ties Prūdupio karjero teritorija dešiniajame salpos krante, žemiau 

jos keliais šimtais metrų. Dėl pylimo sumažėjus užliejamų teritorijų skersinio pjūvio plotui 

vidutiniškai 55 m2, minėtame dešiniajame upės krante upės vagos išsiliejimo ploto padidėjimas gali 

maksimalia tikimybe sudaryti papildomą 15-20 m pločio juostą. Kadangi pylimo ilgis lygiagrečiu 

Minijos upės atžvilgiu sieks apie 400 m ir neviršys užliejamos salpos pločio, tai vandens 

pralaidumo sumažėjimas bus tik lokalinis, ties Prūdupio karjero teritorija, ir tai nesukels žymaus 

reikšmingo poveikio Minijos upės hidrologiniam režimui. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą 

informaciją, galima teigti, kad ties Prūdupio karjero teritorija numatomas įrengti apsauginis pylimas 

nekels grėsmės (staigaus aukšto vandens pakilimo upėje) gyventojams, gyvenantiems aukščiau 

salpos palei Minijos upę žemiau PŪV teritorijos. Tuo labiau kai artimiausios gyvenamosios 

sodybvietės, esančios greta salpos palei Minijos upę žemiau PŪV teritorijos, yra sąlyginai dideliu 2 

km ir 3,6 km atstumu (ties Mišučių ir Raguviškių gyvenvietėmis). 

Vadovaujantis (2016 m. rugpjūčio mėn.) Detalios geologinės žvalgybos darbų metu 

sudarytu gruntinio vandens lygio planu (žiūr. 2 priedėlį) bei Aplinkos apsaugos agentūros ataskaita 

„Požeminio vandens būklė ir jo sąveika su paviršinio vandens telkiniais“ (2010 m.), buvo įvertintas 

poveikis Minijos upės hidrologiniam režimui, esant minimalaus vandeningumo ir minimalaus 

galimo vandens lygio nukritimui ties PK teritoriją iki 14,17 m BS (absoliutinis minimumas 1946 

m.). Paviršinio ir gruntinio vandens apykaita priklauso ne tik nuo paviršinio ir gruntinio vandens 

lygio kaitos, bet ir nuo hidrogeologinių sąlygų bei vietovės geomorfologinės sandaros. Tirtoje 

teritorijoje gruntinis srautas yra hidrauliškai susijęs su paviršiniu vandeniu. Didesnę metų dalį 

gruntinio srauto paviršius yra nuolaidus į upės vagą. Vanduo iš upės vagos į salpas palyginti 

siauroje pakrantės juostoje išsilieja tik kai yra aukštas vandens lygis. Detalios geologinės žvalgybos 

duomenimis, gruntinio vandens lygio aukštis svyruoja nuo 15,30 m BS iki 18,20 m BS. Karjero 

eksploatacijos metu gruntinis vandens lygis gali nukristi iki 0,5 m. Šiuo atveju sumažėjus aeracijos 

zonos storiui požeminio vandens prietaka į vagą nenutruks. Savo ruožtu, požeminis nuotėkis į 

paviršinio vandens telkinius Minijos baseine yra itin mažas – daugiametis hidromudulis neviršija 

1,65 l/s iš km2. Didžiąją dalį požeminio nuotėkio (98,6%) suformuoja gruntinis vanduo kaip 

atmosferos kritulių ir gilesnių spūdinio vandens prietakos mišinys. Pagrindinis Minijos upės 

mitybos šaltinis – krituliai. Minijos aukštupyje iškrenta didžiausias Lietuvoje kritulių kiekis. 

Požeminis nuotėkis formuoja tik 12,7% viso Minios (ypač jos aukštupyje) nuotėkio, todėl net ir 1 

metro gruntinio vandens lygio sumažėjimas, nedarytų esminio poveikio Minijos nuotėkio režimui 

nuosėkio (mažo vandeningumo ) laikotarpiu.  
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DUOMENYS APIE TERITORIJOS FONINĮ APLINKOS ORO 

UŽTERŠTUMĄ 
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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 „Ekosistema“

el. p.: info@ekosistema.lt

  2021-09- Nr.Nr. (30.3)-A4E-

     
Į

Į 2021-08-11 Nr. 21-142

DĖL FONINIŲ APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo prašymą pateikti foninio aplinkos oro 

užterštumo duomenis, planuojamos ūkinės veiklos – eksploatuojamo Prūdupio smėlio ir žvyro 

telkinio dalies išplėtimui, Nausodžio k. vakarinėje pusėje Žalgirio sen. Kretingos r. sav. (sklypo 

centro koordinatės LKS sistemoje X=6198246, Y=338258), 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, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 

„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 

(kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, LOJ) pažemio koncentracijų 

skaičiavimus, prašome naudoti gretimybėse (2 km spinduliu) esančių kitų ūkinės veiklos objektų, 

turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų 

vadovaujantis aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų 

įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu 

Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo 

taisyklių patvirtinimo“ duomenis. Planuojamų ūkinės veiklos objektų, dėl kurios teisės aktų nustatyta 

tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose 

(ataskaitose ar atrankos dokumentuose), nėra. 

Elektroninio dokumento nuorašas



Papildomai teršalams (anglies monoksidui, azoto oksidui, sieros dioksidui, kietosioms 

dalelėms) turi būti naudojamos 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“. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta 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.

PRIDEDAMA. Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų 

teršalų parametrai, 4 lapai.

Taršos prevencijos departamento 
Oro taršos prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                                                                Dainora Puvačiauskienė

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



Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų parametrai 
AB „LOTOS Geonafta“ Nausodžio I naftos verslovė

V. Mongirdo g. 2, Nausodžio k., Kretingos r. sav.

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai
Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) 
vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės
aukštis,

m

išmetimo 
angos 

matmenys, m

srauto 
greitis,

m/s

temperatūra,

º C

tūrio 
debitas,

Nm3/s

teršalų 
išmetimo 
trukmė, 

val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Talpyklų alsuoklis (pildymas) 010-01 0,7 10 0,001 2190

Talpyklų alsuoklis (saugojimas) 010-02
X-6196821, Y-338366 3,2 0,05

0,4 10 0,001 6570

Talpyklų alsuoklis (pildymas) 011-01 0,7 10 0,001 2190

Talpyklų alsuoklis (saugojimas) 011-02
X-6196832, Y-338373 3,2 0,05

0,4 10 0,001 6570

Talpyklų alsuoklis (pildymas) 012-01 0,7 10 0,001 2190

Talpyklų alsuoklis (saugojimas) 012-02
X-6196830, Y-338371 3,2 0,05

0,4 10 0,001 6570

Talpyklų alsuoklis (pildymas) 013-01 0,7 10 0,001 2190

Talpyklų alsuoklis (saugojimas) 013-02
X-6196827, Y-338369 3,2 0,05

0,4 10 0,001 6570

Talpyklų alsuoklis (pildymas) 014-01 0,7 10 0,001 2190

Talpyklų alsuoklis (saugojimas) 014-02
X- 6196824, Y-338368 3,2 0,05

0,4 10 0,001 6570

Autocisternos liukas 601-01 X-6196782, Y-338350 3,7 0,5 1,0 10 0,19 130



Taršos šaltiniai
Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) 
vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės
aukštis,

m

išmetimo 
angos 

matmenys, m

srauto 
greitis,

m/s

temperatūra,

º C

tūrio 
debitas,

Nm3/s

teršalų 
išmetimo 
trukmė, 

val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Katilas „BERŽAS-1M“ (23 kW) 034-01 X-6196842, Y-338322 3,5 0,2 2,63 219 0,011 8760

Vidaus degimo variklis JOHN 
DEERE 404 (104 kW) 038-011 X-6196781, Y-338376 1,7 0,13 4,8 146 0,098 20

Fakelas 101-01 X-6196853, Y-338316 3 0,3 - 1950 0,033 8760

Pastabos:
1- Taršos šaltinis Nr. 038 eksploatuojamas tik avariniu atveju



2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

Vienkartinis dydis
Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas
vnt. vidut. maks.

Metinė, 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Talpyklų alsuoklis (pildymas) 010-01 LOJ (C1
 - C8)1 308 g/s 0,00431 0,00447 0,0340

Talpyklų alsuoklis 
(saugojimas) 010-02 LOJ (C1

 - C8)1 308 g/s 0,00227 0,00236 0,0537

Talpyklų alsuoklis (pildymas) 011-01 LOJ (C1
 - C8)1 308 g/s 0,00431 0,00447 0,0340

Talpyklų alsuoklis 
(saugojimas) 011-02 LOJ (C1

 - C8)1 308 g/s 0,00227 0,00236 0,0537

Talpyklų alsuoklis (pildymas) 012-01 LOJ (C1
 - C8)1 308 g/s 0,00431 0,00447 0,0340

Talpyklų alsuoklis 
(saugojimas) 012-02 LOJ (C1

 - C8)1 308 g/s 0,00227 0,00236 0,0537

Talpyklų alsuoklis (pildymas) 013-01 LOJ (C1
 - C8)1 308 g/s 0,00431 0,00447 0,0340

Talpyklų alsuoklis 
(saugojimas) 013-02 LOJ (C1

 - C8)1 308 g/s 0,00227 0,00236 0,0537

Talpyklų alsuoklis (pildymas) 014-01 LOJ (C1
 - C8)1 308 g/s 0,00431 0,00447 0,0340

Naftos 
talpyklos (50 

m3)

Talpyklų alsuoklis 
(saugojimas) 014-02 LOJ (C1

 - C8)1 308 g/s 0,00227 0,00236 0,0537

050201

Krova į 
autocisterną Autocisternos liukas 601-01 LOJ (C1

 - C8)1 308 g/s 0,15104 0,15439 0,0707

Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,5092

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 97 138 0,0234

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 166 170 0,0596010503 Katilinė Katilas „BERŽAS-1M“ (23 
kW) 034-01

Sieros dioksidas (A) 1753 mg/Nm3 37 54 0,0005

Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,0835



Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01528 0,01528 0,0011

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,10972 0,10972 0,0079

Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,00555 0,00555 0,0004

LOJ (C1
 - C8)1J 308 g/s 0,00555 0,00555 0,0004

010505 Generatorius Vidaus degimo variklis JOHN 
DEERE 404 (104 kW) 038-012

Kietosios dalelės (B) 6486 g/s 0,00417 0,00417 0,0003

Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,0101

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01424 0,01424 0,4492

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00316 0,00316 0,0998

Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,00003 0,00003 0,0009

LOJ (C1
 - C8)1 308 g/s 0,00407 0,00407 0,1283

090206
Dujų 

pertekliaus 
deginimas

Fakelas 101-01

Kietosios dalelės (B) 6486 g/s 0,00588 0,00588 0,1854

Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,8636

Iš viso įrenginiui: 1,4664

Pastabos:  1 - Lakieji organiniai junginiai (suminiai angliavandeniliai C1-C8)
2 - Taršo šaltinis Nr. 038 eksploatuojamas tik avariniu atveju
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                Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinės metinės  koncentracijos 

 

Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės 
 

Aplinkos orą teršiančių medžiagų vidutinės metinės koncentracijų vertės nustatytos pagal 2020 m. nuolatinius matavimus vykdant valstybinį 
monitoringą visose Lietuvos oro kokybės tyrimų stotyse (vertintas 45% mažiausių reikšmių vidurkis), kartu atsižvelgta į aplinkos oro kokybės 
difuziniais ėmikliais tyrimų, atliktų 2019 m. rezultatus. 
Anglies monoksidas (CO). Tai sauso neužteršto troposferos oro koncentracija, remiantis literatūra „Atmosferos chemija“ (S. Armalis, 2009).   
Benzenas (C6H6). Tai vidutinė metinė koncentracija regionuose, pagal 2019 m. atliktų tyrimų rezultatus panaudojant difuzinius ėmiklius.   
Ozonas (O3) Aukštaitijos, Dzūkijos, Žemaitijos IMS vid. metinės koncentracijos ir likusių OKTS O3 koncentracijos 45-ojo procentilio reikšmės.  

 
 

                          Teršalo pavadinimas  
                           konc. matavimo vienetai 

 

       Regionai (2020 m.) 
 

KD10 
μg/m3  

KD2,5 
μg/m3

 

NO2 
μg/m3

 

NOx 
μg/m3

 

SO2 
μg/m3

 

 
 

CO 
mg/m3 

C6H6 

benzenas 

μg/m3
 

 

O3 

ozonas 

μg/m3 

 

ALYTAUS 
 

10,4 7,3 3,4 4,8 2,6 
 

0,19 0,76 47,0 

 

KAUNO 
 

10,5 7,4 3,7 5,2 2,7 
 

0,19 0,92 45,7 

 

KLAIPĖDOS 
 

10,1 7,1 5,2 7,4 2,6 
 

0,19 0,86 43,6 

 

MARIJAMPOLĖS 
 

10,4 7,3 3,4 4,8 2,8 
 

0,19 0,93 47,0 

 

PANEVĖŽIO 
 

10,3 7,2 4,5 6,4 2,5 
 

0,19 0,91 46,2 

 

ŠIAULIŲ 
 

12,6 8,6 3,6 5,1 2,9 
 

0,19 0,86 47,2 

 

UTENOS 
 

10,3 7,2 4,4 6,2 2,4 
 

0,19 0,79 47,3 

 

VILNIAUS 
 

13,4 9,4 6,1 8,6 2,6 
 

0,19 0,79 41,1 

 © Aplinkos apsaugos agentūra, 2021-05-15 
 

Jonas
Rectangle
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Eksploatuojamo Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimo 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 PRIEDAS. 

 
MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ 

SKAIČIUOTĖ 
 



Mobilių taršos šaltinių išmetamų teršalų skaičiuotė
1 lentelė

Transporto priemonių grupė, kiekis, amžius Viso per metus. Viso per metus Viso per metus Viso per metus Wco WCH WNOx WSO2 WKD
litrų benzino, t dyzelino, t susk. dujų, t

Krovininiai automobiliai (20 reisų) 4500 3,798 0,943 0,257 0,107 0,004 0,015

Traktoriai ir kitas transportas (3 vnt.) (ekskavatoriai-krautuvai) 35375 29,857 7,411 2,022 0,841 0,030 0,118

Traktoriai ir kitas transportas (1 vnt.) (buldozeris) 3520 2,971 0,737 0,201 0,084 0,003 0,012

Iš viso t: 0,000 36,625 0,000 9,092 2,480 1,031 0,037 0,145

Teršiančios medžiagos "k" kiekis sudegus "i" rūšies degalams apskaičiuojamas:

W(k,i) = m(k,i)*Q(i)*K1(k,i)*K2(k,i)*K3(k,i)

1. K1 - koeficientas, įvertinantis variklio darbo sąlygų įtaką teršalų kiekiui 2 lentelė

Taršos komponentai CO CnHm NOx SO2 K.d.

Degalų sąnaudų rodikliai

Krovininiai automobiliai (20 reisų) DK 1,273 1,040 1,011 1,000 0,769

Traktoriai ir kitas transportas (3 vnt.) (ekskavatoriai-krautuvai) DK 1,273 1,040 1,011 1,000 0,769

Traktoriai ir kitas transportas (1 vnt.) (buldozeris) DK 1,273 1,040 1,011 1,000 0,769

2. K2 - automobilių amžiaus įtaka teršalų kiekiui 3 lentelė

Taršos komponentai CO CnHm NOx SO2 K.d.

Krovininiai automobiliai (20 reisų) DK 1,500 1,600 0,890 1,000 1,200

Traktoriai ir kitas transportas (3 vnt.) (ekskavatoriai-krautuvai) DK 1,500 1,600 0,890 1,000 1,200

Traktoriai ir kitas transportas (1 vnt.) (buldozeris) DK 1,500 1,600 0,890 1,000 1,200

3. K3 - mašinų konstrukcijos tobulumo įtaka teršalų kiekiui 4 lentelė

Taršos komponentai CO CnHm NOx SO2 K.d.

Krovininiai automobiliai (20 reisų) DK 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Traktoriai ir kitas transportas (3 vnt.) (ekskavatoriai-krautuvai) DK 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Traktoriai ir kitas transportas (1 vnt.) (buldozeris) DK 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

UAB "KELVEDA" planuojamo išplėsti ir eksploatuoti Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio (5,1 ha ploto) PAV dokumentai



4. m k,i - lyginamoji vidaus degimo variklių tarša sudegus "i" rūšies degalui, kg/t 5 lentelė
Taršos komponentai CO CnHm NOx SO2 K.d.

Benzinas 398,2 80,9 29,6 1,0 0,0

Dyzelinis kuras 130,0 40,7 31,3 1,0 4,3

Suskystintos naftos dujos 398,2 80,9 29,6 0,0 0,0

Literatūra: "Teršalų emisijos į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais apskaičiavimo metodika", 1993, 3-22 pusl. 

Mobilių taršos šaltinių išmetamus teršalus skaičiavo: UAB "Ekosistema" inžinierius Jonas Kaluzevičius
2021-12-08 tel. 8-46 43 04 63, e-paštas: jonas@ekosistema.lt
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15 PRIEDAS. 

 
DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS METEOROLOGINIŲ 

DUOMENŲ ĮSIGIJIMĄ IŠ LIETUVOS 
HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS 

MINISTERIJOS 
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16 PRIEDAS. 

 
Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMŲ TERŠALŲ SKLAIDOS 

ŽEMĖLAPIAI 
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PŪV POVEIKIO KRAŠTOVAIZDŽIUI VERTINIMO 

ATASKAITA 
 



Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:   UAB „Kelveda“ 

 

 

 

 

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos (eksploatuojamo Prūdupio 

smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimo) poveikio kraštovaizdžiui 

vertinimo ataskaita 

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio 5,1 ha dalis, esanti 

detaliai išžvalgytų išteklių ribose ir patenkanti į žemės sklypus (kad. nr. 5601/0005:46, 

5601/0005:69, 5601/0005;330 Baublių k. v.), esančius Nausodžio k., Žalgirio sen.,  

Kretingos r. sav.  

 

 

 

 

Projekto vadovas: krašt. arch. dr. Jonas Abromas 

 

 

Klaipėda, 2021 
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Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių 

Įmonės pavadinimas UAB „Kelveda“ 

Adresas, 

telefonas, el. paštas 

UAB „Kelveda“ 

Laukų g. 15, Kūlupėnų k., LT-97335 Kretingos r. sav. 

El. paštas: kelveda@gmail.com 

 

 

 

Informacija apie ataskaitos rengėjus 

Projekto vadovas, ekspertas 

Krašt. arch. doc. dr. Jonas Abromas 

Klaipėdos universitetas 

Tel. 8 611 81916, el. paštas: j.abromas@gmail.com 

Ekspertas 
Prof. dr. Petras Grecevičius 

Klaipėdos universitetas 
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1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS TERITORIJOS IDENTIFIKAVIMAS 

 

Vertinimo ataskaitos sąsaja su kitais dokumentais, duomenų bazėmis ir 

programomis 

 Lietuvos Respublikos bendrasis planas, 2020. 

 Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, 2008/ 2021. 

 Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, 2015. 

 Europos kraštovaizdžio konvencija, 2000. 

 Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec (2008-

02-06) valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo 

gairės. 

 Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas, 2004. 

 Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų 

identifikavimo studija, 2007. 

 Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazė. 

 Kultūros vertybių registro duomenų bazė. 

 Lietuvos erdvinės informacijos portalo duomenų bazė. 

 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymas su vėlesniais pakeitimais, 1996. 

 Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams 

nustatymo metodika, 2015. 

 

Planuojamos teritorijos charakteristika 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio 5,1 ha dalis, 

esanti detaliai išžvalgytų išteklių ribose ir patenkanti į žemės sklypus (kad. nr. 5601/0005:46, 

5601/0005:69, 5601/0005;330 Baublių k. v.), esančius Nausodžio k., Žalgirio sen., Kretingos 

r. sav.  

Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimas planuojamas 5,1 ha ploto detalios 

geologinės žvalgybos sklypo dalyje, kurioje ištekliai jau išžvalgyti, priskirti detaliai 

išžvalgytiems bei aprobuoti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

direktoriaus 2016-08-26 įsakymu nr. 1-172. 
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Išplėtimas bus vykdomas greta UAB „Karelia real estate“ pabaigto eksploatuoti to 

paties Prūdupio telkinio 2,87 ha ploto dalies bei greta PŪV organizatoriaus UAB „Kelveda“ 

eksploatuojamo minimo telkinio 3,36 ha ploto dalies (žr. 1 pav.). 

 

 

1 pav. Planuojama teritorija 

  

 Norint rajono statyboms ir kelių tiesimo bei remonto darbams užtikrinti žaliavos 

šaltinį ilgesniam laikui, PŪV organizatorius siekia gauti naują Lietuvos geologijos tarnybos 

prie Aplinkos ministerijos leidimą smėlio ir žvyro išteklių naudojimui telkinio naujajame 

plote. Įsisavinus minimą plotą, būtų racionaliau išeksploatuotas detaliai išžvalgytas Prūdupio 

smėlio ir žvyro telkinys. Pažymėtina, kad 5,1 ha ploto išplėtimas bus vykdomas naudojant tą 

pačią mobilią karjero kasybos techniką, kuri bus perkelta iš gretimo to palies telkinio ploto 

(dabar eksploatuojamo). Naudojamos technikos kiekis nepasikeis, vienu metu abiejose 

telkinio dalyse darbai nebus vykdomi. 

 

 

 

 

RUBULIAI 

NAUSODIS 



6 

 

 Kultūros paveldas 

1 lentelė. Iki 3 km atstumu nuo planuojamos teritorijos esantys kultūros paveldo 

objektai 

Eil. 

nr. 
Objekto pavadinimas 

Unikalus 

objekto kodas 

Atstumas iki 

planuojamos teritorijos 

(km) 

1 Nausodžio kaimo senosios kapinės 24250 0,38-0,84 

 Rubulių kaimo senosios kapinės, vad. Markapiais 24255 0,6-1 

2 Nausodžio, Mišučių piliakalnis su gyvenviete 23793 0,82-1,3 

3 Mišučių kaimo senosios kapinės, vad. Maro kapeliais 24253 1,7-2,1 

 Abakų kaimo senosios kapinės, vad. Senkapiais 24469 2-2,5 

 Pirmojo pasaulinio karo Rusijos ir Vokietijos imperijų 

karių kapai 
38986 2-2,5 

4 Raguviškių kapinynas II, vad. Markapiais 6272 2,5-3 

5 Raguviškių kapinynas 12316 2,9-3,3 

6 Budrių bažnyčios statinių kompleksas 30572 2,8 

7 Kačaičių kaimo senosios kapinės, vad. Markapiais 24248 2,9-3,3 

 

 

2 pav. Planuojamos teritorijos gretimybėse esamos kultūros paveldo vertybės 

(www.kpd.lt) 

 

Planuojama teritorija 
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Atokiau esantys planuojamos ūkinės veiklos vizualiniam poveikiui reikšmingi 

kultūros paveldo objektai: 

Kalno Grikštų piliakalnis II (40563). Mažiausias atstumas nuo projektuojamos ūkinės 

veiklos teritorijos iki piliakalnio – 3,3 km.  

Kartenos piliakalnis su gyvenviete (kodas 23783). Mažiausias atstumas nuo 

projektuojamos ūkinės veiklos teritorijos iki piliakalnio – 4,1 km.  

 

 

3 pav. Saugomų teritorijų išsidėstymas planuojamos teritorijos gretimybėse 

(www.vstt.lt). Tolimos gretimybės ir stambaus mastelio padidintas vaizdas 

 

Saugomos teritorijos (žr. 3 pav.) 

Minijos upės slėnis. NATURA2000. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos. Steigimo 

tikslas: Griežlės, tulžių apsaugai. 

Minijos upė. NATURA2000. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos. Steigimo tikslas: 

Kartuolės; Ovalioji geldutės; Paprastojo kirtiklio; Paprastojo kūjagalvio; Pleištinės skėtės; 

Ūdros; Upinės nėgės apsaugai. 

Minijos ichtiologinis draustinis. Steigimo tikslas: išsaugoti lašišų, šlakių, upėtakių ir 

žiobrių nerštavietes, saugomas rūšis: raudonąją gegūnę, baltijinę gegūnę, juodąjį apoloną, 

Planuojama teritorija 

http://www.vstt.lt/
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baltajuostį melsvį, griežlę, juodąją meletą, vapsvaėdį, ligutę, paprastąją medšarkę bei Europos 

Bendrijos svarbos natūralias buveines: 6270 rūšių turtingus smilgynus, 9050 žolių turtingus 

eglynus. 

 

Planuojamos teritorijos techniniai parametrai 

UAB „Kelveda“ planuojama ūkinė veikla – eksploatuojamo Prūdupio smėlio ir žvyro 

telkinio dalies išplėtimas nauju 5,1 ha plotu. Numatomoje išplėsti ir eksploatuoti 5,1 ha ploto 

detalios geologinės žvalgybos sklypo dalyje išteklių yra apie 411 tūkst. m
3
. Išteklių kiekis bus 

tikslinamas rengiant žemės gelmių naudojimo planą, įvertinant susidariusius nuotolius 

nukasant/ nustumiant paviršinį gruntą, karjero šlaituose ir dugne. Ištekliai tinkami kaip 

žaliava visiems automobilių keliams, gatvėms, žemės sankasoms, statybos darbams, drenažo 

sluoksniams, įvairios paskirties aikštelėms, pėsčiųjų takams ir kitiems transporto įrenginiams 

pagal standarto LST 1331:2002 lt (automobilių kelių gruntai) reikalavimus.  

Kaip iki šiol, taip ir plečiant išteklių gavybos ribas, telkinį numatoma eksploatuoti 

nesistemingai, pagal rinkos poreikius. Per metus preliminarias duomenimis planuojama 

iškasti apie 60 tūkst. m
3
 smėlio/ žvyro išteklių (įvertinus daugiametes buvusios ir 

planuojamos kasybos apimtis).  
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2. POVEIKIO KRAŠTOVAIZDŽIUI VERTINIMAS 

 

2.1. Kraštovaizdžio struktūros analizė 

 

 

 Teritorija pagal bendrąjį gamtinio kraštovaizdžio pobūdį priskiriama slėnių 

kraštovaizdžiui (žr. 5 pav.). Teritorijos artimose gretimybėse yra Minijos upė, pabaigta 

eksploatuoti to paties Prūdupio telkinio 2,87 ha ploto dalis bei šiuo metu eksploatuojama 3,36 

ha ploto dalis (žr. 1 pav.). Teritorijos gretimybėse (Minijos upės slėnyje) taip pat yra 

šienaujamos/ nešienaujamos pievos (žr. 2 pr. 7, 8 pav.). Atokiau (pietrytinėje pusėje) – 

Nausodžio gyvenvietė. 
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5. pav. Analizuojamos teritorijos kraštovaizdžio fiziomorfotopai (Kavaliauskas P. 

„Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo 

studija“). 

 

Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano vizualinio 

estetinio potencialo brėžinį (M 1:400000) (žr. 6 pav.) vizualinę struktūrą formuojanti 

vertikalioji sąskaida yra ypač raiški, vyrauja stipriai kalvotas bei gilių slėnių kraštovaizdis su 

keturių-penkių lygmenų videotopų kompleksais. Pagal horizontaliąją vizualinę sąskaidą 

Planuojama teritorija 
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vyrauja pusiau atvirų, didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio 

erdvinėje struktūroje raiškūs vertikalių ir horizontalių dominantų kompleksas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6. pav. Analizuojamos teritorijos vizualinė struktūra (Lietuvos Respublikos 

nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, 2015) 

Planuojama teritorija 
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7 pav. Kretingos rajono bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros vystymo brėžinys, 

2021 (M 1:50000).  

 

Kretingos rajono bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros vystymo brėžinyje (žr. 7 

pav.) teritorijoje esantys ištekliai priskirti detaliai išžvalgytiems. 

 

2.2. Poveikio kraštovaizdžiui vertinimas pagal kraštovaizdžio estetinio rekreacinio 

vertinimo metodiką 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio kraštovaizdžiui vertinimas ir fotofiksacija atlikta 

2021 m. balandžio 15 ir birželio 18 dienomis. Dienos saulėtos, matomumo sąlygos geros.  

Metodiniam vertinimui naudota A. R. Budriūno ir K. Ėringio (2000 m.) parengta 

kraštovaizdžio estetinio rekreacinio vertinimo metodika.  

Pagal metodiką (A. R. Budriūno ir K. Ėringio) gamtovaizdžiai estetiniu požiūriu 

vertinami pagal optimalią objektų ir reiškinių įvairovę ir harmoniją. Gamtovaizdį nustatyta 

vertinti pagal 80 požymiu, kurie suskirstyti į 4 grupes: bendrasis gamtovaizdžio įspūdingumas; 

reljefo išraiškingumas; augalijos erdvinis įvairumas; antropogeninių objektų įvairumas ir 

tikslingumas. 

Regykla  (žr. 8 pav.) pasirinkta pačioje ūkinės veiklos teritorijoje. Aukštesnėje reljefo 

vietoje. 
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Stebint iš regyklos gamtovaizdžių požymių estetiškumas įvertintas 41 balais be 

planuojamos ūkinės veiklos ir 44 balais su planuojama ūkine veikla. 

Apibendrinimas. Pagal balų skaičių iš regyklos stebimas kraštovaizdis priskiriamas prie 

vidutinės estetinės kokybės. Pagal surinktą balų skaičių skirtumą matome, kad planuojama 

ūkinė veikla kraštovaizdžio vizualinei – estetine kokybei neigiamos įtakos neturės. Netgi 

užbaigus ūkinę veiklą (išeksploatavus telkinį) teritorijos vaizdingumas (dėl naujo vandens 

telkinio) 3 balais padidės. Tai nėra reikšmingas pokytis. Reikšmingas įvardijamas, kai pakinta 5 

ar daugiau balų. 

  

 

8 pav. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio kraštovaizdžiui vertinimo vieta 

 

2 

1 
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 9 pav. Vertinimo fotofiksacija pačioje teritorijoje. Matomas išeksploatuotas karjeras. 

Raudonai apibrėžta teritorija – PŪV vieta 

 

 

 2 lentelė. Gamtovaizdžio požymių estetiškumo vertinimas balais iš pirmos regyklos 

Eil. 

Nr.  

Nr. 

Grupė-

je  

Gamtovaizdžio požymis ir jo vertinimas  Regyklos Nr. 

  

I.Bendrasis gamtovaizdžio įspūdingumas  

1 

Be PŪV Įgyvendinus 

PŪV 

1 1 Dominanto gamtovaizdyje ryškumas (neryškus - 0, ryškus - 1)  1 1 

2 2 Dominanto fono ryškumas (neryškus - 0, ryškus - 1)  0 1 

3 3 
Kulisų, aprėminančių gamtovaizdį, ryškumas (nėra - 0, iš vienos 

 pusės - 1 , iš abiejų pusių - 2)  
2 2 

4 4 
Permatomo priekinio plano buvimas (ažūriškumas) (nėra - 0, yra 

- 1)  
0 0 

5 5 
Perspektyvų nuotolis ir įvairumas (vidutinė - 0, tolimoji - 1, jų 

abiejų derinys - 2)  
0 0 

6 6 Planiškumas (planų gausumas)  2 3 

7 7 Juostuotumas (juostų arba laiptų gausumas radialine kryptimi)  2 3 

8 8 Spalvingumas (ryškių atspalvių gausumas)  3 3 

9 9 

Sezoninis aspektingumas (neryškus - 0, keičiasi kartą per 

vegetacijos periodą – 1, 

keičiasi dažniau - 2)  

2 2 

10 10 
Dinaminis kontrastingumas (apšvietimo, erdvės, spalvos) 

(neryškus - O. ryškus - 1)  
1 1 

11 11 Gamtovaizdžio natūralumas (pakeistas - 0, pavieniai intarpai - 1, 0 0 
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natūralus - 2)  

  II. Reljefo išraiškingumas    

  A. Sausuma    

12 1 

Bendras gamtovaizdžio kalvotumas (lygu - 0, banguota arba 

neryškiai kalvota - 1,  

ryškiai kalvota - 2)  

1 1 

13 2 Kalvų ir šlaitų gausumas  0 0 

14 3 Neišryškėjusių kalvų ir šlaitų buvimas (nėra - 0, yra - 1)  2 3 

15 4 Kalvų gausumas horizonto linijoje  0 0 

16 5 Slėnių ir daubų gausumas  0 0 

17 6 Slėnių ir daubų didumas (nėra - 0, yra - 1, didelės - 2)  0 0 

18 7 Neišryškėjusių slėnių ir daubų buvimas (nėra - 0, yra - 1)  1 1 

19 8 Slėnių vingių gausumas  0 0 

20 9 Atodangų ryškumas (nėra - 0, yra – 1, didelės - 2)  0 0 

  B. Vandenys    

21 1 Ežerų gausumas  0 0 

22 2 Ežerų didumas (nėra - 0, maži ir vidutiniai - 1, dideli - 2)  0 0 

23 3 Neišryškėjusių ežerų buvimas (nėra - 0, yra - 1)  0 0 

24 4 Upių gausumas  0 0 

25 5 Upių didumas (nėra - 0, mažos ir vidutinės - 1, didelės - 2)  0 0 

26 6 Neišryškėjusių upių buvimas (nėra - 0, yra - 1 )  1 1 

27 7 Upių vingių gausumas  0 0 

28 8 
Slenkstėtumas (nėra - 0, matosi slenkstis - 1, matosi vandens 

kritimas - 2)  
0 0 

29 9 

Vandens plotų pasikartojimas radialine kryptimi (nėra - 0, yra - 1, 

daugiau kaip  

vieną kartą- 2)  

1 2 

  C. Sausumos ir vandens deriniai    

30 1 Salų gausumas  0 0 

31 2 Pusiasalių gausumas  0 0 

32 3 Neišryškėjusių salų ir pusiasalių buvimas (nėra -0, yra- 1)  0 0 

33 4 Atsispindėjimo vandenyje ryškumas (neryškus - 0, ryškus - 1)  0 0 

34 5 Seklumų ryškumas (nėra arba neryškios - 0, ryškios - 1)  0 0 

35 6 
Pakrančių juostų (paplūdimių) ryškumas (nėra arba neryškios - 0, 

ryškios - 1)  
1 1 

  III. Augalijos erdvinis įvairumas    

  A. Augalija, paryškinanti reljefą    

36 1 Kalvų ir šlaitų miškingomis viršūnėmis gausumas  0 0 

37 2 Kalvų, salų ir pusiasalių su vientisa augalija gausumas 0 0 

38 3 
Augalija, paryškinanti upelius, kanalus ir raguvas (atskirų objektų 

gausumas)  
1 1 

39 4 
Medžių eilių ir juostų ryškumas pakrantėse išilgai kranto (nėra 

arba neryškios - 0, ryškios - 1)  
1 1 

40 5 
Augmenijos juostų vingiuotumas (nėra - 0, vingiuota - 1 , 

sudėtingai vingiuota - 2)  
0 0 

  B. Medžių augalija    

41 1 
Bendras gamtovaizdžio miškingumas (nėra arba mažas - 0, 

vidutinis - 1, didelis - 2, ištisinis - 1)  
1 1 

42 2 Dunksančių miškų gausumas  0 0 

43 3 Giraičių ir autonomiškų miškų gausumas  2 2 

44 4 Sodybinių želdinių kompleksų gausumas  0 0 

45 5 Dendroplantacijų gausumas  1 1 

46 6 Medžių grupių, eilių ir stambių pavienių medžių gausumas  1 1 

47 7 
Giraičių, medžių grupių ir pavienių medžių gausumas horizonto 

linijoje (siluetingumas)  
1 1 

48 8 Skirtingų medynų gausumas  1 1 

49 9 Neišryškėjusių medžių augalijos objektą buvimas (nėra - 0, yra - 1 1 



16 

 

1)  

50 10 Medynų sudėties mišrumas (nėra arba neryškus - 0, ryškus - 1)  0 0 

51 11 Kamienų ryškumas (neryškus - 0, ryškus - 1)  0 0 

52 12 
Miško ir želdinių viršūnių linijos įvairumas (neryškus - 0, viena 

forma - 1, kelios formos - 2)  
0 0 

53 13 
Horizonto linijos įvairumas dėl augalijos (neryškus - 0, viena 

forma - 1, kelios formos - 2)  
1 1 

  C. Žolinė augalija    

54 1 Laukų miškingame gamtovaizdyje gausumas  1 0 

55 2 Skirtingų sausumos augalijos bendrijų gausumas  1 1 

56 3 Plytinčių sausumos augalijos bendrijų gausumas  0 0 

57 4 Skirtingų vandens augalijos bendrijų gausumas  0 0 

58 5 Plytinčių vandens augalijos bendrijų gausumas  0 0 

59 6 Neišryškėjusių žolių augalijos plotų buvimas (nėra - 0, yra - 1)  0 0 

  IV. Antropogeninių objektų įvairumas ir tikslingumas    

  A. Dabartinė (ūkinė) žmogaus veikla    

60 1 
Gamtovaizdžio urbanizuotumas (nėra arba neryškus - 0, ryškus - 

1, įspūdingas - 2, didelis - 1, ištisinis - 0)  
0 0 

61 2 Architektūrinių akcentų gausumas  0 0 

62 3 
Ryškių antropogeninių objektų gausumas horizonto linijoje 

(siluetingumas)  
1 1 

63 4 Gyvenviečių, sodybų ir atskirų pastatų gausumas  0 0 

64 5 
Gyvenviečių ir pastatų ryšys su aplinka (pastatų nėra - 1 , ryšys 

blogas - 0, ryšys geras - 2)  
1 1 

65 6 
Gyvenviečių ir pastatų apželdinimas (nėra - 1, apželdinta blogai - 

0, apželdinta gerai - 2)  
1 1 

66 7 
Agrokultūros laukų pritapimas (agrokultūrų nėra - 1, jų plotai 

kertasi su reljefo formomis - 0, pritampa - 2)  
1 1 

67 8 
Kelių pritapimas (kelių nėra - 1 , jie nepritapę prie reljefo ir 

augmenijos - 0, pritapę -2)  
0 0 

68 9 
Elektros ir telefono linijų pritapimas (linijų nėra - 1, jos 

nepritapusios - 0, pritapusios - 2)  
1 1 

69 10 
Inžinerinių įrenginių pritapimas (įrenginių nėra - 1, jie nepritapę - 

0, pritapę - 2)  
1 0 

70 11 
Melioracinių sistemų pritapimas (sistemų nėra - 1 , jos 

nepritapusios - 0, pritapusios - 2)  
1 1 

71 12 Neišryškėjusių antropogeninių objektų buvimas (nėra - 0, yra - 1)  0 0 

  B. Senovinė (kultūrinė) žmogaus veikla    

72 1 Antropogeninių paminklų gausumas  0 0 

73 2 

Paminklų vertingumas (vietinės reikšmės - 0, nacionalinės 

reikšmės - 1,  

tarptautinės reikšmės - 2)  

0 0 

74 3 Neišryškėjusių paminklų buvimas (nėra - 0, yra - 1)  0 0 

75 4 Pilių ryškumas (nėra - 0, neišryškėjusios - 1, ryškios - 2)  0 0 

76 5 Piliakalnių ryškumas (nėra - 0, neišryškėję - 1, ryškūs - 2)  0 0 

77 6 
Apeigų, legendų ir tradicijų vietų įvairumas (nėra - 0, vieno 

pobūdžio - 1, įvairaus pobūdžio - 2)  
0 0 

78 7 
Istorinių arba susijusių su istoriniais asmenimis vietų buvimas 

(nėra arba nežinomos - 0, žinomos - 1)  
0 0 

79 8 

Saugomų ir globojamų gamtinių objektų įvairumas (vienos 

kategorijos - 1 , kelių  

kategorijų - 2)  

0 0 

80 9 Saugomų teritorijų buvimas (nėra - 0, yra - 1 )  1 1 

BENDRAS VERTINIMAS BALAIS 41 44 
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2.3. Poveikio kraštovaizdžiui vertimas pagal vizualinį reikšmingumą,  

kontrasto laipsnį ir poveikio pobūdį 

 

 Nustatant planuojamos veiklos poveikį kraštovaizdžiui, vienas iš vertinimo etapų – 

supančios aplinkos ir planuojamo objekto kontrasto (silpno, vidutinio, didelio) nustatymas. 

Nustatant kontrastą, atsižvelgiama į šiuos veiksnius: atstumą, stebėjimo laiką, santykinį 

teritorijos dydį ir stebėjimo mastelį, stebėjimo sezoną, apšvietimo sąlygas, erdvinius ryšius, 

atmosferines sąlygas. 

 

3 lentelė. Poveikio kraštovaizdžiui vizualinio reikšmingumo kriterijai 

K
ra

št
o

v
ai

zd
ži

o
 v

iz
u

al
in

is
 j

au
tr

u
m

as
 Poveikio kraštovaizdžiui dydis 

 Nėra poveikio Mažas Vidutinis Didelis 

A
u

k
št

as
 

Vizualinis 

bereikšmingumas 

Vidutinis/ 

nežymus 

Esminis/ 

vidutinis 
Esminis 

V
id

u
ti

n
is

 

Vizualinis 

bereikšmingumas 
Nežymus Vidutinis 

Esminis/ 

vidutinis 

Ž
em

as
 

Vizualinis 

bereikšmingumas 
Nežymus Nežymus 

Vidutinis/ 

nežymus 

 

 Vertinant vizualinį poveikį kraštovaizdžiui, be kontrasto svarbu nustatyti ir vizualinį 

reikšmingumą. Įvertinus planuojamos teritorijos kraštovaizdžio vizualinį jautrumą (žemas, 

vidutinis, aukštas) ir būsimo objekto poveikio kraštovaizdžiui dydį (nėra poveikio, mažas, 

vidutinis, didelis), nustatomi vizualinio reikšmingumo kriterijai. Jie skirstomi: vizualinis 

bereikšmingumas, nežymiai reikšmingas poveikis (nežymus poveikis), vidutinis poveikis, 

esminis poveikis (žr. 3 lentelę). 
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4 lentelė. PŪV poveikio reikšmingumo ir kontrasto laipsnio bei poveikio pobūdžio 

vertinimas iš pasirinktų regyklų 

Fotofiksa-

cijos, 

regyklos 

nr. 
A

ts
tu

m
a

s 
ik

i 

p
la

n
u

o
ja

m
o

s 

te
r
it

o
ri

jo
s 

Vizualinio poveikio pobūdis 
Vizualinis reikšmingumas (VR). 

Kontrasto laipsnis (KL) 

1 

0
,2

-0
,4

 

Vertinta pačioje teritorijoje. Matomas 

išeksploatuotas karjeras. Už jo – planuojamos 

ūkinės veiklos teritorija 

Nežymus (VR). 

 

Stiprus (dėl stebėjimo atstumo, 

artimo pokyčio) (KL) 

2 

1
-1

,4
 Vertinama nuo Nausodžio pagrindinės gatvės. 

Dėl reljefo, atstumo ir želdinių planuojama 

teritorija nematoma 

 

Nėra poveikio (VR). 

 

Nėra kontrasto  (KL) 

5 

0
,9

-1
,3

 

Vertinama nuo Nausodžio, Mišučių 

piliakalnio. Dėl reljefo ir želdinių planuojama 

teritorija nematoma 

Nėra poveikio (VR). 

 

Nėra kontrasto  (KL) 

8 

0
,3

-0
,7

 

Vertinama nuo Minijos upės slėnio. Dėl 

nedidelio atstumo, vykdoma veikla (smėlio, 

žvyro sankasos) yra matomos. Pabaigus 

eksploatuoti planuojamą teritoriją (sutvarkius 

sankasas), pokytis bus nežymus 

Nežymus poveikis (VR). 

 

Silpnas  (KL) 

9 

0
,4

-0
,9

 Nausodžio kaimo senosios kapinės. Teritorija 

nesutvarkyta. Planuojama ūkinė veikla 

apžvelgiant kapinių teritoriją (dėl kitos 

stebėjimo krypties, želdinių) nebus matoma 

Nėra poveikio (VR). 

 

Nėra kontrasto  (KL) 

10 

1
,4

-1
,8

 Vertinama nuo Nausodžio gyvenvietės 

gretimybės. Dėl reljefo, atstumo ir želdinių 

planuojama teritorija nematoma 

 

Nėra poveikio (VR). 

 

Nėra kontrasto  (KL) 

11 3
,5

 Vertinama nuo Grikštų piliakalnio II. Dėl 

atstumo, reljefo ir miško masyvo planuojama 

teritorija nematoma 

Nėra poveikio (VR). 

 

Nėra kontrasto  (KL) 

12 4
,5

 

Vertinama nuo Kartenos piliakalnio. Dėl 

reljefo ir želdinių planuojama teritorija 

nematoma. Nuo piliakalnio atvirai matomas 

Kartenos miestelis, PŪV teritorija yra kitoje 

(pietvakarinėje) pusėje 

Nėra poveikio (VR). 

 

Nėra kontrasto  (KL) 

13 

1
,5

-2
 Vertinama nuo kelio A11/ Rubulių 

gyvenvietės. piliakalnio. Dėl reljefo 

planuojama teritorija nematoma 

Nėra poveikio (VR). 

 

Nėra kontrasto  (KL) 

 

 

Planuojama ūkinės veiklos teritorija yra žemoje reljefo vietoje (Minijos upės slėnyje). 

Į teritorija patenkama keliu važiuojant nuo Nausodžio gyvenvietės.  



19 

 

Atlikus poveikio kraštovaizdžiui vertinimą pagal vizualinį reikšmingumą, kontrasto 

laipsnį ir poveikio pobūdį, nustatyta, kad pati teritorija nuo arčiausios (Nausodžio) 

gyvenvietės nėra matoma (dėl reljefo ir želdinių). Dėl minimos situacijos (reljefo ir Minijos 

slėnyje ir šlaituose esančių želdinių) PŪV teritorija yra matoma tik nusileidus į patį slėnį (1/ 8 

regyklų taškai). Iš kitų regyklos taškų (žr. 4 lent. ir 1, 2 pr.) esamos ir planuojamos ūkinės 

veiklos bendra teritorija nėra matoma/ pastebima. 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

1. Bendros išvados 

Teritorija pagal bendrąjį gamtinio kraštovaizdžio pobūdį priskiriama slėnių 

kraštovaizdžiui. Teritorijos artimose gretimybėse yra Minijos upė, pabaigta eksploatuoti to 

paties Prūdupio telkinio 2,87 ha ploto dalis bei šiuo metu eksploatuojama 3,36 ha ploto dalis.  

Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano vizualinio 

estetinio potencialo brėžinį (M 1:400000), vizualinę struktūrą formuojanti vertikalioji 

sąskaida yra ypač raiški, vyrauja stipriai kalvotas bei gilių slėnių kraštovaizdis su keturių-

penkių lygmenų videotopų kompleksais. Pagal horizontaliąją vizualinę sąskaidą vyrauja 

pusiau atvirų, didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje 

struktūroje raiškūs vertikalių ir horizontalių dominantų kompleksas. 

Kretingos rajono bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros vystymo brėžinyje  

teritorijoje esantys ištekliai priskirti detaliai išžvalgytiems. 

 

2. Metodinio ekspertinio vertinimo išvados 

Planuojama ūkinės veiklos teritorija yra žemoje reljefo vietoje (Minijos upės slėnyje). 

Į teritorija patenkama keliu važiuojant nuo Nausodžio gyvenvietės.  

Stebint nuo pačios ūkinės veiklos teritorijos (iš regyklos) gamtovaizdžių požymių 

estetiškumas įvertintas 41 balais be planuojamos ūkinės veiklos ir 44 balais su planuojama 

ūkine veikla. Pagal balų skaičių iš regyklos stebimas kraštovaizdis priskiriamas prie vidutinės 

estetinės kokybės. Pagal surinktą balų skaičių skirtumą matome, kad planuojama ūkinė veikla 

kraštovaizdžio vizualinei – estetine kokybei neigiamos įtakos neturės. Netgi užbaigus ūkinę 

veiklą (išeksploatavus telkinį) teritorijos vaizdingumas (dėl naujo vandens telkinio) 3 balais 

padidės.  

Atlikus poveikio kraštovaizdžiui vertinimą pagal vizualinį reikšmingumą, kontrasto 

laipsnį ir poveikio pobūdį, nustatyta, kad pati teritorija nuo arčiausios (Nausodžio) 

gyvenvietės nėra matoma (dėl reljefo ir želdinių). Dėl minimos situacijos (reljefo ir Minijos 

slėnyje ir šlaituose esančių želdinių) PŪV teritorija yra matoma tik nusileidus į patį slėnį (1/ 8 

regyklų taškai). Iš kitų reikšmingų regyklų (žr. 4 lent. ir 1, 2 pr.) esamos ir planuojamos 

ūkinės veiklos bendra teritorija nėra matoma/ pastebima. 

Nuo Nausodžio, Mišučių ir Kartenos piliakalnių ir šiuo metu vykdoma ūkinė veikla/ 

teritorija, ir po papildomo išplėtimo nėra/ nebus matoma. 
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3. Rekomendacijos 

Išeksploatavus telkinį, susidarys vandens telkinys. Tokia pati situacija yra ir su pirmąja 

jau išeksploatuota teritorija. Būtina išeksploatuotą telkinį (konsultuojantis su kraštovaizdžio 

architektais) tinkamai sutvarkyti. Tokiu atveju teritorija įgaus papildomą pridėtinę estetinę 

vertę. 

 

Rekomendaciniai pasiūlymai  

 

1. Išsaugomas foninių želdynų silueto charakteris. Naujų želdinių sodinimas. 

2. Tarp vandens telkinio ir Minijos upės suformuojama mišrių želdinių bioarchitektūrinė 

konstrukcija. 

3. Vandens telkinio kranto linijai suteikiama natūraliems telkiniams būdinga forma. 

4. Suformuojama sala (ar kelios salos) paukščiams. 

5. Šiaurinėje telkinio dalyje suformuojama sekluma vandens augalams įveisti. 

6. Atskiruose telkinio kranto zonos fragmentuose geoplastikos būdu suteikiamas 

natūralių kalvelių įspūdis. 

7. Privažiavimui/ apvažiavimui suformuojami gruntiniai keliukai tinkami judėjimui 

dviračiais. 
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1 Priedas. Planuojamos teritorijos išdėstymo ir fotofiksacijų/ vertinimo vietų brėžinys 

(M 1:25000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gretimybės 

1 

KARTENA 
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2 Priedas. Teritorijos fotofiksacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.1 pav. Fotofiksacija pačioje teritorijoje. Dešinėje pusėje matosi išeksploatuotas karjeras, o 

kairėje – šiuo metu eksploatuojamas. Raudonai apibrėžta teritorija – PŪV vieta 

 

 
1.2 pav. Fotofiksacija pačioje teritorijoje. Matomas išeksploatuotas karjeras. Raudonai apibrėžta 

teritorija – PŪV vieta 



 
2 pav. Nausodžio gyvenvietė. Raudonai apibrėžta teritorija – PŪV vieta (Minijos upės slėnyje) 

 

 
3 pav. 1,5 km atstumu nuo planuojamos teritorijos esantis Nausodžio naftos gavybos gręžinys 

(greta kelio nr. 2312) 



 

 
4 pav. Nausodžio, Mišučių piliakalnis su gyvenviete (pažymėtas raudonai) 

 

 
5.1 pav. Nausodžio, Mišučių piliakalnis su gyvenviete 



 
5.2 pav. Fotofiksacija nuo Nausodžio, Mišučių piliakalnio PŪV kryptimi (pažymėta raudonai) 

 

 
5.3 pav. Fotofiksacija nuo Nausodžio, Mišučių piliakalnio gretimybės PŪV kryptimi (pažymėta 

raudonai) 



 
6 pav. Virš miško masyvo matoma vėjo elektrinė (greta Mišučių gyvenvietės) 

 

 
7 pav. Fotofiksacija nuo Minijos upės slėnio Nausodžio, Mišučių piliakalnio kryptimi 



 
8 pav. Fotofiksacija nuo Minijos upės slėnio PŪV kryptimi (pažymėta raudonai) 

 

 
9 pav.  Nausodžio kaimo senosios kapinės 

 



 
10 pav. Nausodžio gyvenvietės gretimybės 

 

 
11 pav.  Fotofiksacija nuo kalno Grikštų piliakalnio II 



12 pav.  Fotofiksacija nuo Kartenos piliakalnio viršaus PŪV kryptimi 

 

 
13 pav.  Fotofiksacija nuo Rubulių gyvenvietės PŪV kryptimi 
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3 priedas. Kraštovaizdžio projekto rengėjų išsilavinimą patvirtinantys dokumentai 

 

 

 



JONO ABROMO 

 

 

 

 

 



 

 

 



PETRO GRECEVIČIAUS 

 

 

 

 





 

 



Eksploatuojamo Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimo 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 PRIEDAS. 

 
PŪV TERITORIJOS BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS VERTINIMAS 

(INVENTORIZAVIMAS) 
 



UAB „Kelveda“ planuojamos ūkinės veiklos teritorijos 
(eksploatuojamo Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimas) 

biologinės įvairovės inventorizacija 

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra Klaipėdos apskrityje, Kretingos r. savivaldybėje, 

Žalgirio seniūnijoje, Nausodžio kaime, 5,1 ha ploto detalios žvalgybos teritorijoje, kuri yra žemės 

sklypų (kad. Nr. 5601/0005:46, 5601/0005:69, 5601/0005:330) ribose. 

Biologinės įvairovės inventorizacija atlikta du kartus: vasarą (2020-07-15 dieną) – augalų 

vegetacijos metu ir, užsitęsus pavasario pradžiai, - (2021-05-02 dieną) augalų vegetacijos pradžioje. 

Inventorizaciją atliko dr. Rita Jankauskienė.  

Inventorizuota planuojamos ūkinės veiklos 5,1 ha teritorija yra dirbama žemė, kuri vasaros 

inventorizacijos metu buvo apsėta grūdinėmis kultūromis (žiūr. 1 priedą). Personaliniu sutiktų 

vietinių žmonių pranešimu, šioje teritorijoje daugelį metų yra auginamos grūdinės ir pašarinės 

kultūros. Pavasarinės inventorizacijos metu aptikti suarti plotai (žiūr. 2 priedą). 

Šalia planuojamos ūkinės veiklos teritorijos 35 m ir didesniu atstumu pietų pusėje teka 

Prūdupio upelis (Nr. 17010530), o 50 m ir didesniu atstumu vakarų pusėje teka Minijos upė (Nr. 

17010001) (žiūr. 1 pav.). Minėtais atstumais iki šių vandens telkinių jokie kasybos ar kiti darbai 

nebus vykdomi, teritorijos liks nepaliestos, tiesioginis ūkinės veiklos poveikis nenumatomas. 

Tipiškų augalų rūšių vertinimui naudotas kiekybinis parametras – rūšių 

gausumas/padengimas. Šis parametras atspindi konkrečios rūšies populiacijos svarbą buveinės 

struktūroje. Rūšių dalyvavimas formuojant buveinę, t. y., rūšių gausumas/padengimas, įvertintas 

apskaičiavus vidutinį kiekvienos rūšies padengimą. Rūšių projekcinio padengimo įverčiai pagal 

Braun-Blanquet skalę buvo transformuoti į procentinį projekcinį padengimą laikantis tokių 

taisyklių: + = 2%, 1 = 3%, 2 = 13%, 3 = 38%, 4 = 63%, 5 = 88%. Vidutinis padengimas buvo 

skaičiuojamas kaip projekcinio padengimo reikšmių aritmetinis vidurkis neįtraukiant 0 projekcinio 

padengimo reikšmės. Vertintas buveinės atskirus ardus (medžių ir krūmų, žolių, samanų, kerpių) 

sudarančių augalų populiacijų projekcinis padengimas procentais. Atskirai įvertinta matoma plikos 

žemės dalis (Rašomavičius, 2015). 



 
1 pav. LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastras (žemėlapio ištrauka) 

Atlikus inventorizaciją, nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos teritoriją apie 90% sudaro 

dirbama žemė. Tarp dviejų suartų plotų yra paliktas apie 10 - 15 m šienaujamos pievos plotas, kuris 

vadovaujantis Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių žemėlapiu (ištrauką žiūr. 2 pav.), yra 

galimai aptikta Europos Bendrijos svarbos buveinė – šienaujama mezofitų pieva (kodas 6510). Ši 

buveinė šiuo metu yra tik kartografuota, tačiau nėra įteisinta ir nėra įregistruota saugomų teritorijų 

atžvilgiu, nėra informacijos kiek ir kokios reikšmės vertingų saugotinų požymių turi šioje vietovėje 

galimai esanti buveinė. Kaip matyti 2 paveiksle, dalis galimai aptiktos buveinės patenka į 

planuojamo karjero teritoriją, tačiau didžioji dalis patenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 

2000“ saugomas teritorijas Minijos upė (BAST) ir Minijos upės slėnis (PAST). Šiose teritorijose 

jokia veikla nebus vykdoma. Pavasarį daugelis augalų rūšių buvo vegetacijos pradžioje ir apibūdinti 

iki rūšies buvo sunku, todėl tolesni rezultatai pateikiami iš vasaros inventorizacijos laikotarpio. 

Inventorizacijos metu buveinės saugotinų požymių nenustatyta. Čia vyravo dviejų sisteminių grupių 



augalai: migliniai (varpiniai) – Poaceae (Gramineae) ir astriniai (graižažiedžiai) – Asteraceae 

(Compositae) bei įvairiažoliai.  

 

2 pav. Saugomų teritorijų kadastras bei Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės (žemėlapio ištrauka) 

Pagal Rašomavičių (2015) nustatytų šienaujamoms mezofitų pievoms būdingų tipinių augalų 

rūšių, inventorizacijos metu nustatyta 33%, būdingų augalų rūšių - 39% ir papildomų - 45%. 

Tipinių augalų, tokių kaip Festuca pratensis, Centaurea jacea, Rumex acetosa, Leucanthemum 

vulgare, Alopecurus pratensis, Poa pratensis dažnumas sudarė nuo 20 iki 50%. Jų projekcinis 

padengimas 5-10%. Pasitaikė pavieniai Daucus carota individai. Būdingos buveinei augalų rūšys, 

kurių dažnumas sudarė nuo 20 iki 60% yra Dactylis glomerata, Vicia cracca, Phleum pratense, 



Taraxacum officinale, Trifolium pratense, Knautia arvensis. Jų projekcinis padengimas sudarė 5-

10%. Holcus lanatus ir Poa trivialis aptiktos retai (dažnumas 5 - 15%), padengimas – 3 – 5%. 

Papildomos buveinės rūšys, kurių aptikimo dažnis sudarė nuo 20 iki 30% yra Deschampsia 

cespitosa, Deschampsia cespitosa, Festuca rubra, Anthriscus sylvestris, Veronica chamaedrys, 

Potentilla anserina. Jų projekcinis padengimas sudarė 3-5%. Agrostis capilaris, Urtica dioica, 

Aegopodium podagraria, Achillea millefolium aptikimo dažnis – 5 - 10%, o projekcinis padengimas 

- 2 - 5%. Pievoje dažnai (40 - 50%) aptikta Saponaria officinalis, Tanacetum vulgare, Plantago 

major, kurių padengimas 5 - 15% tačiau neįtraukti į šienaujamos mezofitų pievos būveinės rūšių 

sąrašą. Aptikti Tussilago farfara, Chenopodium album, Artemisia vulgari, Viola arvensis, Veronica 

teucrium ir Equisetum arvense pavieniai augalai. PŪV teritorijoje aptiktų naudingų augalų sąžalynai 

neatitinka „Laukinės augalijos išteklių apskaitos metodikoje“ (Aplinkos ministro 2000 m. balandžio 

7 d. įsakymas Nr. 132 (Žin., 2000, Nr.31–881)) nurodomų kriterijų, todėl kaip laukinės augalijos 

ištekliai nėra vertingi. Retos ir/ar saugomos augalų rūšys neaptiktos, todėl botaniniu požiūriu 

Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio planuojamos plėsti dalies teritorija nėra vertinga. Medžių, krūmų, 

krūmokšnių, samanų ardai ir kerpių padengimas inventorizuotoje teritorijoje nebūdingi. 

Gyvūnijos įvairovės atžvilgiu planuojama eksploatuoti Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalis 

nėra originali, neaptikta jokių kaip gyvūnų rūšių unikalius poreikius atitinkanti vieta gamtiniame 

komplekse. Tirtoje teritorijoje galima aptikti būdingų mišriems miškams ir pievoms vabzdžių rūšių. 

Pavasario inventorizacijos metu stebėti Pieris brassicae, Aglais io, A. urticae drugiai. Tinkamuose 

pamiškių biotopuose galėtų būti aptikta Rana arvalis ir R. temporaria. Pamiškių plotuose gali būti 

aptiktos miškams būdingos foninės paukščių rūšys: Fringila coelebs, Phyloscopus trochilus, Ph. 

collybita, Ph. sibilatrix, Ficedula hypoleuca, F. parva, Turdus philomelos, T merula, T. iliacus, 

Erithacus rubecula, Troglodytes troglodytes, Sitta europea, Parus major, P. cristatus, P. palustris. 

Inventorizacijos metu stebėti Alauda arvensis ir Buteo buteo, girdėti Luscinia luscinia ir Cuculus 

canorus. Į planuojamos veiklos plotą gali užklysti aplinkinių miškų žinduoliai: Lepus europeus, 

Martes martes, Vulpes vulpes. Inventorizacijos metu aptikti stirnų, kiškių, kurmių veiklos 

(ekskrementai, kurmiarausiai) pėdsakai. Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išrašą iš 

Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS – pateiktas PAV ataskaitos 7 priede) matyti, kad 

planuojamo išplėsti ir eksploatuoti Prūdupio smėlio ir žvyro karjero teritorijoje nebuvo rasta jokių 

saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių. Tik už PŪV teritorijos ribų buvo rastos 2 radavietės: 1 - 

Ciconia ciconia 470 m atstumu į šiaurės vakarus nuo karjero teritorijos ribų ir 1 Lepus timidus 210 

m atstumu į rytus nuo planuojamo karjero ribos. 

Planuojamo išplėsti Prūdupio smėlio ir žvyro karjero teritorija vakariniu pakraščiu ribojasi su 

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomomis teritorijomis: Minijos upė (buveinių 



apsaugai svarbi teritorija - BAST), kuri šioje vietovėje sutampa su Minijos ichtiologinio draustinio 

riba; Minijos upės slėnis (paukščių apsaugai svarbi teritorija - PAST), bet į jas nepatenka. 

Biologinės įvairovės inventorizacijos metu rūšių, kurių apsaugai įsteigtos šios teritorijos, neaptikta. 

Saugomose teritorijose jokios veiklos vykdyti nenumatoma, tokiu būdu teritorijos liks nepažeistos. 

Pagal karjero sklypą bus suformuojamas apsauginis pylimas, apsaugantis karjero teritoriją nuo 

galimų Minijos upės išsiliejimų potvynių metu, todėl neigiamas planuojamos ūkinės veiklos 

poveikis saugomai teritorijai ir joje saugomoms žinduolių, žuvų ar paukščių rūšims nenumatomas. 

Išvados: 

1. Planuojamoje išplėsti Prūdupio smėlio ir žvyro karjero teritorijos vietoje sutinkamos 

įprastinės gyvūnų ir augalų rūšys, kurios nėra retos ir saugotinos Lietuvoje. Europos 

ekologinio tinklo „Natura 2000“ įsteigtose teritorijose būdingų saugomų augalų ir gyvūnų 

rūšių nenustatyta. Neigiamas poveikis saugomoms gamtinėms vertybėms nenumatomas. 

2. PŪV teritorijoje galimai aptikta Europos Bendrijos svarbos buveinė – šienaujama 

mezofitų pieva (kodas 6510) vertingų saugotinų požymių neturi, jos paviršių dengia 

botaniniu požiūriu nereikšmingos žolės.  

3. PŪV teritorijoje aptiktų augalų sąžalynai neatitinka „Laukinės augalijos išteklių apskaitos 

metodikoje“ (Aplinkos ministro 2000 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 132 (Žin., 2000, 

Nr.31–881)) nurodomų kriterijų, todėl kaip laukinės augalijos ištekliai nėra vertingi. 

4. Pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenis nagrinėjamame plote ir 

artimiausioje jo aplinkoje nėra fiksuota jokių saugomų augalų ir gyvūnų rūšių buvimo 

faktų. Planuojamas smėlio ir žvyro gavybai plotas gamtosaugine prasme neturi jokios 

ypatingos vertės. Tai nėra kuom nors išskirtinis biotopas patrauklus saugomoms ir retoms 

gyvūnų bei augalų rūšims, kurioms dažnai reikalingos specifinės aplinkos sąlygos. 

Nagrinėjamoje teritorijoje, daugelį metų buvo dirbama žemė bei sėjamos grūdinės bei 

pašarinės kultūros. Laikantis galiojančių teisės aktų telkinyje pratęsus smėlio ir žvyro 

išteklių gavybą, nebus sutrikdyta natūrali gamtinė rūšių pusiausvyra. 

5. Pasibaigus eksploatacijos darbams telkinys bus rekultivuotas į vandens telkinį, apsodintą 

miško želdiniais ir pritaikytą žmonių poilsiui. Vandens baseinuose susikurs labai 

patrauklus biotopas varliagyviams bei vandens paukščiams. 
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1 PRIEDAS 

UAB „Kelveda“ planuojamos ūkinės veiklos teritorijos (eksploatuojamo 
Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimas) situacija vasarą, 2 lapai. 
  



 

 

 



 
 

 
  



 

2 PRIEDAS 

UAB „Kelveda“ planuojamos ūkinės veiklos teritorijos (eksploatuojamo 
Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimas) situacija pavasarį, 2 lapai. 
  



 

 

 



 

 

 



Eksploatuojamo Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio dalies išplėtimo 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 PRIEDAS. 

 
TRIUKŠMO TARŠOS ŠALTINIŲ TRIUKŠMO SKLAIDOS 

REZULTATŲ SCHEMA 
 




