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EKSPLOATUOJAMO PRŪDUPIO SMĖLIO IR ŽVYRO 
TELKINIO DALIES IŠPLĖTIMO, 

ŽEMĖS SKLYPUOSE (KAD. NR. 5601/0005:46, 5601/0005:69, 5601/0005:330 BAUBLIŲ 
K.V.), ESANČIUOSE NAUSODŽIO K., ŽALGIRIO SEN., KRETINGOS R. SAV., 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA 

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. 

2 VERSIJA 

Išleidimo data 2020-12-30 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): 
 UAB „Kelveda“ (įmonės kodas 302684386), 
 Laukų g. 15, Kūlupėnų k., LT-97335 Kretingos r. sav., 
 telefonas: (8 670) 39 781, el. paštas: kelveda@gmail.com, 
 direktorius Aistas Mendeika. 
  

A.V. 

(parašas) 

 

Poveikio aplinkai vertinimo programos rengimo metai: 2020 m. 
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Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: 
 UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636), 
 Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., 
 telefonas: (8 46)  43 04 63, 
 el. paštas: info@ekosistema.lt, 

web.: http://www.ekosistema.lt, 
 direktorius Marius Šileika. 
  

A.V. 

(parašas) 

 

Rengėjų sąrašas: 

Projekto vadovas:  Direktorius Marius Šileika   
    (parašas) 

     

     

     

Programą rengė:  Aplinkos inžinierius Jonas Kaluzevičius   
    (parašas) 

     

     
     
PAV programos rengėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos pridedamos 1 priede. 

RENGĖJŲ SĄRAŠAS: 

Funkcija Pareigos Rengėjo vardas, pavardė, tel.: 
PAV programos rengimas 
ir koordinavimas 

Projekto vadovas Marius Šileika, tel.: (8 46) 43 04 63 

PAV programos rengimas Aplinkos inžinierius Jonas Kaluzevičius, tel.: (8 46) 43 04 63 
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TEKSTE NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI: 

AAA - Aplinkos apsaugos agentūra; 
LR - Lietuvos Respublika; 
ES - Europos Sąjunga; 
GPGB - Geriausiai prieinami gamybos būdai; 
PAV - Poveikio aplinkai vertinimas; 
PŪV - Planuojama ūkinė veikla; 
BAST - Buveinių apsaugai svarbi teritorija; 
PAST - Paukščių apsaugai svarbi teritorija; 
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 

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 (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. Programa rengiama 
siekiant nustatyti PŪV PAV aspektus, vertinimo apimtį, ataskaitos turinį ir privalomus 
išnagrinėti klausimus. 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. 

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 organizatoriaus 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 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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Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kretingos 
rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322, Prūdupio telkinys pažymėtas 
Kretingos rajono bendrajame plane, o PŪV teritorija patenka į naudingųjų iškasenų telkinių ir 
naudingųjų iškasenų naudojimo arealą, todėl karjero išplėtimas šioje teritorijoje neprieštarauja 
Kretingos rajono bendrojo plano sprendiniams. Atlikus PŪV PAV procedūras, bus kreipiamasi į 
Lietuvos geologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos dėl leidimo naudoti telkinio naujo ploto 
išteklius ir gavus leidimą, visai PŪV teritorijai 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 numatyti detalūs rekultivacijos sprendiniai ir 
rekultivacijos priemonės bei numatoma pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis po karjero 
eksploatacijos ir rekultivacijos.  

PAV dokumentai rengiami ir procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (TAR, 2017, Nr. 11562) bei 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu (TAR, 2017, Nr. 17241, 
aktuali redakcija), kurio 1 priede pateiktos rekomendacijos dėl dokumento struktūros ir apimties.  

PŪV PAV dokumentų vertinimą atliks šie PAV subjektai: 
 Kretingos rajono savivaldybės administracija; 
 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 
 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 

ministerijos; 
 Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos; 

 Aplinkos apsaugos agentūros pakviesta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 

 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. 
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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 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) pagrindinė 
naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - naudingųjų iškasenų teritorijos. VĮ „Registrų 
centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai ir žemės sklypų planai 
pateikiami 4 priede. Į numatomą išplėsti telkinio naują plotą patenkantys žemės sklypai turi 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytus apribojimus: 
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), 
Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), Ichtiologiniai 
draustiniai (V skyrius, penkioliktasis skirsnis), Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, 
aštuntasis skirsnis), Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), Paviršiniai vandens 
telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis), Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis), Žemės 
gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis), Kultūros paveldo objektų ir vietovių 
teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis), Natūralios pievos bei ganyklos (VI 
skyrius, ketvirtasis skirsnis (PŪV teritorija nepatenka į šį apribojimą, žiūr. 4 priedą)). Vykdant 
smėlio ir žvyro išteklių gavybą telkinio naujame plote nebus pažeisti jokie įstatyme nustatyti 
apribojimai. Plačiau veiklos atitikimas nustatytoms sąlygoms bus aprašytas PAV ataskaitoje. 
Aplink karjerus nėra išskiriamos sanitarinės apsaugos zonos, todėl aplinkinėms teritorijoms ir 
gretimiems žemės sklypams dėl PŪV nebus nustatyta jokių papildomų apribojimų. 
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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, 2019-05-10) 
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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. 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). 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 nuolatos bus prižiūrimas, 
laistomas sausuoju metų laiku bei greideriuojamas. 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) (žiūr. 2 ir 3 pav.). Produkcija ir toliau bus gabenama viešo naudojimo keliais, kuriuose 
nėra jokių apribojimų sunkiajam transportui. Jungtis prie jokių inžinerinių tinklų nenumatoma. 
Laikinieji karjero numatomo eksploatuoti naujo ploto vidaus keliai bus įrengiami išilgai gavybos 
pakopos fronto. Plačiau susisiekimo maršrutų pasirinkimas ir kelių priežiūra telkinio 
eksploatacijos metu bus aprašyta PAV ataskaitoje. 

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 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. 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. 

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kretingos 
rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322 (bendrojo plano žemės tvarkymo 
reglamentų brėžinio ištrauką žiūr. 4 pav.), Prūdupio telkinys pažymėtas Kretingos rajono 
bendrajame plane, o PŪV teritorija patenka į naudingųjų iškasenų telkinių ir naudingųjų iškasenų 
naudojimo arealą, todėl karjero išplėtimas šioje teritorijoje neprieštarauja Kretingos rajono 
bendrojo plano sprendiniams. Atlikus PŪV PAV procedūras, bus kreipiamasi į Lietuvos 
geologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos dėl leidimo naudoti telkinio naujo ploto išteklius ir 
gavus leidimą, visai PŪV teritorijai 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 - 
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naudingųjų iškasenų teritorijos, kuriame bus numatyti detalūs rekultivacijos sprendiniai ir 
rekultivacijos priemonės, kuriame bus numatyta pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis po 
karjero eksploatacijos ir rekultivacijos. Žemės naudojimo paskirties pakeitimas numatytas ir 
Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių 1.1.7. punkte: „Teritorijų, 
kuriose yra naudingųjų iškasenų, funkcijos pakeitimas galimas tik esant geologijos ir 
aplinkosaugos atsakingų institucijų suderinimui, atlikus poveikio aplinkai vertinimą ir tik po 
teigiamos išvados pagrindu suderintų detaliųjų planų.“ PAV ataskaitoje bus pateikta informacija 
apie teritorijos naudojimo reglamentą (žemės naudojimo paskirtį ir būdus) tiek veiklos vykdymo, 
tiek ir veiklos nutraukimo (užbaigimo) etape, bus aptarti preliminarūs rekultivacijos sprendiniai. 

 

4 pav. Ištrauka iš Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių 

Taip pat Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ištraukoje matyti, kad 
planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į gamtinio karkaso migracijos koridorių teritoriją. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96 
patvirtintomis Gamtinio karkaso nuostatomis (Žin., 2007, Nr. 22-858, aktuali redakcija), 
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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. PAV ataskaitoje bus išanalizuotas galimas 
PŪV poveikis gamtinio karkaso teritorijai,  esant poreikiui bus numatomos priemonės 
antropogeniniam poveikiui kompensuoti. 

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 yra šios 
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomos teritorijos: Minijos upė (buveinių apsaugai 
svarbi teritorija - BAST), kuri šioje vietovėje sutampa su Minijos ichtiologinio draustinio riba; 
Minijos upės slėnis (paukščių apsaugai svarbi teritorija - PAST). Planuojamos teritorijos padėtį 
saugomų teritorijų atžvilgiu žiūr. 5 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. 

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, patenka į ekstremalių situacijų vidutinės tikimybės (1%) ir didelės 
tikimybės (10%) Minijos upės potvynių metu užliejamas teritorijas (žiūr. 6 pav.). Atsižvelgiant į 
tai, PAV ataskaitoje bus pateikiamas išsamus Minijos upės hidrologinis įvertinimas ties PŪV 
Prūdupio karjero teritorija, kuriuo remiantis bus suformuotos (parinktos) reikšmingo neigiamo 
poveikio sumažinimo priemonės. Priemonių 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 Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių žemėlapiu (ištrauką žiūr. 5 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. PAV ataskaitoje bus 
pateikiamas išsamus galimo poveikio buveinei įvertinimas. 

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. 7 pav.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-11-07 
įsakymu Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų 
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3372, aktuali redakcija), 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 apsaugos zonoje PŪV nedraudžiama). Planuojamo 
išplėsti ir eksploatuoti karjero teritorija nepatenka į paviršinio vandens telkinių pakrantės 
apsaugos juostas (žiūr. 7 pav.), šiose teritorijose jokia išteklių gavyba ar kiti kasybos darbai 
nebus vykdomi. PAV ataskaitoje bus pateikiamas PŪV poveikio įvertinimas Minijos upės ir 
Prūdupio upelio hidrologiniam režimui. 
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5 pav. Ištrauka iš saugomų teritorijų kadastro bei Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių žemėlapio 
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6 pav. Ištrauka iš Potvynių grėsmių ir rizikos žemėlapio 
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7 pav. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapio 
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Vadovaujantis valstybinės miškų tarnybos duomenimis, artimiausi miškai nuo PŪV teritorijos 
rytinio pakraščio yra nutolę apie 30 m atstumu rytų kryptimi (žiūr. 8 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. 8 pav.). Planuojamo eksploatuoti karjero teritorijoje miško ir atskirai augančių pavienių 
medžių nėra, jokie medžiai ar kiti želdiniai nebus kertami ir naikinami, neigiamas poveikis 
nenumatomas. 

 
8 pav. Ištrauka iš valstybinės miškų tarnybos duomenų bazės 
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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. 9 paveiksle), UAB „Kelveda“ PŪV teritorija yra Prūdupio smėlio ir 
žvyro telkinyje, kurio registro numeris yra 1690, registravimo data 2010-06-18. 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. 9 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. 9 pav.). 

 
9 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. 10 pav.). PŪV vieta nepatenka į vandenviečių apsaugos zonas bei juostas. 
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10 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. 11 pav.) priskiriama agrarinio tausojančio upės slėnio kraštovaizdžio pobūdžio 
zonai (kraštovaizdžio tvarkymo zonų indeksas - a3S. Teritorijos vizualinei struktūrai 
(žiūr. 12 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 ataskaitoje bus pateikiamas 
galimo PŪV poveikio kraštovaizdžiui įvertinimas. 

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. 13 pav.). PŪV 
teritorijos pietinis pakraštys yra greta nekilnojamosios kultūros vertybės - Nausodžio, Mišučių 
piliakalnio su gyvenviete - vizualinės apsaugos pozonio (žiūr. 13 pav.), tačiau į jį nepatenka. 
Atsižvelgiant į tai, jokio reikšmingo neigiamo poveikio nekilnojamosios kultūros vertybėms ar jų 
apsaugos zonoms, pozoniams nenumatoma. 

PŪV galimą poveikį kiekvienam aplinkos elementui (vandeniui, aplinkos orui, klimatui, žemės 
paviršiui ir jos gelmėms, dirvožemiui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, saugomoms 
teritorijoms, materialinėms vertybėms, nekilnojamosios kultūros vertybėms), visuomenės 
sveikatai numatoma nagrinėti PAV ataskaitoje ir atsižvelgus į galimą poveikį ir jo mastą, esant 
būtinumui bus numatytos neigiamą poveikį mažinančios priemonės. Kadangi išteklių gavybą 
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planuojama vykdyti greta šiuo metu veikiančio karjero, PAV ataskaitoje bus įvertintas esamos ir 
PŪV suminis poveikis bei tarša. 

 

11 pav. Ištrauka iš LR nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio 
tvarkymo zonų žemėlapio 
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12 pav. Ištrauka iš LR nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio  
vizualinio estetinio potencialo žemėlapio 
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13 pav. Ištrauka iš kultūros vertybių registro žemėlapio 

 

1.2. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės ir techninės charakteristikos 

UAB „Kelveda“ planuojama ūkinė veikla - eksploatuojamo Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio 
dalies išplėtimas, išplečiant nauju 5,1 ha plotu. 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. 5 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. Išteklių kiekis bus tikslinamas rengiant žemės gelmių naudojimo planą, įvertinus 
susidariusius nuostolius nukasant-nustumiant dangą bei 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. PAV 
ataskaitoje bus pateikiama informacija apie telkinio teritorijoje esančias reljefo ypatybes, 
hidrogeologines sąlygas, telkinio geologinę sandarą, bus pateikiama atitinkama vaizdinė-grafinė 
informacija. 

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 (įvertinus daugiametes buvusios ir planuojamos 
kasybos apimtis ateityje). Telkinio išplėtimas naujame plote ir naudingo klodo gavyba pagrinde 
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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 
eiliškumas bus tiksliai žinomas parengus telkinio naujo ploto žemės gelmių išteklių naudojimo 
planą, kuriame bus suprojektuoti tikslūs įsisavinimo sprendiniai. Pagal metines gavybos apimtis 
bus sudarytas kalendorinis kasybos planas. 

Planuojama ir toliau vykdyti plačiai paplitusią smėlio-žvyro išteklių eksploatavimo atviru būdu 
technologiją: 

 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 rekultivacija. 

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 nebus išsamiau nagrinėjami. 

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. PAV ataskaitoje bus pateikta kasybos darbų 
principinė sistema, apimtys, kasybos technikos techninės charakteristikos. Gavyba vyks darbo 
dienomis viena pamaina, darbai telkinyje bus vykdomi ir žaliava iš telkinio sunkiasvorėmis 
mašinomis bus išvežama dienos metu darbo valandomis (7 - 19 val. laikotarpyje). Atsižvelgiant į 
tai, bei į numatomas gavybos apimtis, PAV ataskaitoje bus paskaičiuotos technikos darbo 
apimtys (trukmė), reikalingas technikos kiekis, energetinių resursų (kuro) poreikis, reikalingas 
sunkvežimių srautas į telkinio teritoriją ir atgal. 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. 

Nukastas ir nustumtas telkinio paviršiaus dangos sluoksnis (gruntas, priesmėlis, priemolis) vėliau 
bus panaudojamas šlaitų lėkštinimui ir paviršių išlyginimui. 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. 

Nesant poreikio, jokių žaliavų, produktų, cheminių medžiagų bei mišinių, radioaktyviųjų 
medžiagų, pavojingų ir nepavojingų atliekų naudoti PŪV metu nenumatoma. Vanduo planuojamų 
darbų metu taip pat nebus naudojamas, todėl ir nuotekų ūkinės veiklos metu nesusidarys. 
Geriamasis vanduo darbuotojams bus atvežamas nedidelėse talpose. Darbuotojų poreikiams 
tenkinti bus naudojamas mobilus kilnojamasis biotualetas, kuriame susikaupęs turinys 
periodiškai išvežamas utilizavimui. 

Karjero eksploatacijos metu bus vykdoma išteklių gavyba, gamybos procesų nebus, gamybos 
atliekų nesusidarys. Darbuotojų sukauptos mišrios komunalinės atliekos bus reguliariai 
išvežamos į sąvartyną, atliekos bus tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų 
reikalavimus, todėl neigiamo poveikio aplinkai nebus. Kitų nepavojingų ar pavojingų atliekų, 
radioaktyviųjų atliekų susidarymo nebus. 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. 
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II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS POVEIKIS, 
NUMATOMO REIKŠMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO, 

SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS 

2.1. Vanduo 

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, ir Prūdupio 
upelis (Nr. 17010530), esantis 35 m ir didesniu atstumu į pietus nuo planuojamos išplėsti karjero 
teritorijos. PŪV teritorijos gretimybėse iš rytinės pusės yra naudingųjų iškasenų teritorija, 
kurioje išteklių kasybos darbai jau užbaigti ir yra susiformavęs vandens telkinys (karjeras). PŪV 
teritorijoje nėra upių, ežerų ar tvenkinių, nėra melioracijos sistemų bei hidrotechninių įrenginių. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr. 540 „Dėl 
Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3372, aktuali redakcija), 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 apsaugos zonoje PŪV nedraudžiama). Planuojamo išplėsti ir 
eksploatuoti karjero teritorija nepatenka į paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas, 
jose jokia išteklių gavyba ar kiti kasybos darbai nebus vykdomi. 

Telkinio teritorijoje nei paviršinis, nei požeminis vanduo nebus naudojamas, nuotekų išleidimas į 
aplinką nenumatomas. Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išplėtimo įtaka artimiausiems vandens 
telkiniams bus aprašyta PAV ataskaitoje, bus pateikiamas PŪV poveikio įvertinimas vietovės 
hidrologiniam ir hidrogeologiniam vandens režimui, bus įvertintas esamos ir PŪV suminis 
poveikis bei tarša. Taip pat bus išnagrinėta PŪV įtaka individualiems požeminio vandens 
vartotojams, vandenvietėms ir aplinkinėms teritorijoms, bus įvertinta karjero kasimo 
mechanizmų galima tarša. Atlikus vertinimą ir nustačius, kad planuojama ūkinė veikla galimai 
darys reikšmingą neigiamą poveikį, bus numatomos poveikį vandens aplinkai mažinančios arba 
kompensuojančios priemonės. Atsižvelgiant į tai, kad PŪV teritorija patenka į Minijos upės 
potvynių metu užliejamas teritorijas, PAV ataskaitoje bus pateikiamas išsamus Minijos upės 
hidrologinis įvertinimas, kuriuo remiantis bus suformuotos (parinktos) reikšmingo neigiamo 
poveikio sumažinimo priemonės. 

2.2. Aplinkos oras 

Aplinkos oro kokybę PŪV vietoje apsprendžia geografinė padėtis, teritorijos reljefo ypatybės, 
tolimosios pernašos, Kretingos rajono pramonės įmonės ir transporto keliai. PAV ataskaitoje bus 
pateikti duomenys apie vietovės meteorologines ir klimato sąlygas, duomenys apie oro 
temperatūrą, kritulius, vyraujančius vėjus, aplinkos oro foninį užterštumą ir kitus veiksnius, kurie 
gali daryti įtaką aplinkos oro užterštumo lygiui. PŪV vietovės meteorologinių sąlygų bei foninio 
aplinkos užterštumo aprašymas bus pateiktas PŪV PAV ataskaitoje. 

PŪV metu stacionarių oro taršos šaltinių nebus. Pagrindinis oro taršos šaltinis - į atmosferos orą 
pateks dyzelinių vidaus degimo variklių išmetamos dujos. 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. Didesnioji dalis telkinio išteklių yra apvandeninti, iš natūralaus 
slūgsojimo klodo kasami ir kraunami ištekliai yra pakankamai drėgni ir nedulka. Papildomai 
sausros metu į aplinkos orą gali patekti nuo žvyrkelio (privažiavimo kelio, neturinčio kietos 
asfalto dangos) pakylančios dulkės iš po sunkvežimių ratų. Dulkėtumo mažinimui numatoma 
taikyti prevencinę priemonę - žvyrkelio laistymą sausuoju metų laikotarpiu. PŪV metu į aplinkos 
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orą bus išmetami šie teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios 
dalelės ir angliavandeniliai (LOJ). 

Tikslūs duomenys apie PŪV metu susidarančius teršalus bei jų kiekius bus nurodyti PAV 
ataskaitoje. PŪV teritorijoje dirbs naši šiuolaikinė technika, todėl naudojamų mechanizmų 
skaičius bus minimalus. Pagal darbų apimtis ir normatyvinius kuro sunaudojimo rodiklius PAV 
ataskaitoje bus apskaičiuotas sunaudojamo dyzelino ir išmetamų į orą teršalų kiekis. 
Skaičiavimai bus atlikti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintą „Teršiančių 
medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodiką“. 

PAV ataskaitoje bus įvertintos planuojamos veiklos pasekmės oro kokybės pokyčiui, bus 
įvertintas esamos ir PŪV suminis poveikis bei tarša. Vertinant oro teršalų poveikį bus 
apskaičiuotos oro teršalų koncentracijos pažemio sluoksnyje (1,5 m aukštyje) ir vertinamos su 
nustatytomis ribinėmis vertėmis. PAV ataskaitoje bus pateikiami numatomų išmesti teršalų 
duomenys, reikalingi jų pažemio koncentracijoms skaičiuoti: skaičiavimo metodika, naudota 
kompiuterinė programinė įranga; skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės; foniniai aplinkos 
užterštumo duomenys. Bus pateikiama numatomų išmesti teršalų pažemio koncentracijų 
skaičiavimo rezultatų analizė, įvertintas poveikis gyvenamajai aplinkai (sodyboms, esančioms 
arčiausiai planuojamos ūkinės veiklos vietos bei palei produkcijos išvežimo kelią). 

Teršalų sklaidai įvertinti bus naudojama ADMS 5.2 programa. ADMS modelis skirtas 
pramoninių ir kitų tipų šaltinių ar jų kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje skaičiuoti. 
Nustatant oro teršalų poveikį vietiniu lygiu, bus apskaičiuotos ir sumodeliuotos oro teršalų 
koncentracijos atmosferos pažemio sluoksnyje (1,5 m aukštyje). Skaičiavimai bus atliekami su 
fonine tarša, įvertinus pateiktus Aplinkos agentūros duomenis. Teršalų pažemio koncentracijų 
skaičiavimo rezultatai bus pateikiami lentelių ir žemėlapių formoje. Gautos sumodeliuotos oro 
teršalų koncentracijos bus palyginamos su leidžiamomis ribinėmis vertėmis. Atsižvelgiant į 
skaičiavimų rezultatus ir vietos situaciją, bus numatytos reikšmingo neigiamo poveikio 
sumažinimo priemonės. 

2.3. Klimatas 

PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie vietovės meteorologines ir klimato sąlygas, apie 
pavojingus gamtos reiškinius (potvyniai, sausros, labai aukštos ar labai žemos temperatūros, 
audros, vėjas ir pan.) ir kitus veiksnius dėl klimato kaitos. 

Atliekant PŪV poveikio klimatui vertinimą, PAV ataskaitoje bus įvardinti PŪV tiesioginiai ir 
netiesioginiai ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) išmetimo šaltiniai, apskaičiuotas bendras 
PŪV metu susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. 

PAV ataskaitoje bus aprašyti planuojami įdiegti pažangūs technologiniai sprendimai, leidžiantys 
sumažinti į aplinką patenkančių emisijų kiekį. 

2.4. Žemė (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis 

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.  

PAV ataskaitoje bus pateikta išsami informacija apie Prūdupio telkinio sandarą, dangos ir 
naudingųjų iškasenų sluoksnių storius, gruntinio vandens slūgsojimo lygį, iškasto karjero 
rekultivacijos būdą, bus aptarti preliminarūs rekultivacijos sprendiniai. Išsami geologinė telkinio 
charakteristika bus vaizdžiai iliustruota detalios geologinės žvalgybos darbų metu parengtais 
planais ir geologiniais - litologiniais pjūviais. 
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Vadovaujantis Žemės gelmių registro ir geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenimis, 
PAV ataskaitoje bus pateikti duomenys apie PŪV teritorijoje ir jos artimiausioje aplinkoje 
išžvalgytus žemės gelmių išteklius (gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, naudingųjų 
iškasenų telkinius), apie esančius geotopus, geologinius reiškinius ir procesus. 

Ataskaitoje bus pateikti duomenys apie telkinyje vyraujančio dirvožemio sandarą, tipą, 
saugojimą, apie grąžinimą į rekultivuojamą karjerą bei kitas panaudojimo galimybes. Ataskaitoje 
bus įvertintos dirvožemio apsaugos ir išsaugojimo priemonės, jo atstatymas pažeistoje 
teritorijoje. 

2.5. Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė 

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 paviršius 
- kaimo vietovėje daugelį metų dirbta žemė ir pievos. 

Vadovaujantis Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, Kretingos rajono savivaldybės 
teritorijos bendruoju ir specialiaisiais planais, PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie 
PŪV teritorijoje ir artimoje jos aplinkoje vyraujantį kraštovaizdį, jo charakteristikas, 
kraštovaizdžio vizualinę struktūrą, reljefą, gamtinį karkasą, rekreacines teritorijas. 

PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie PŪV vietovėje ir jos gretimybėse esančius 
biotopus, Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, saugomas teritorijas ir Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, apie minėtų teritorijų atstumus iki PŪV vietos. Taip 
pat bus pateikta informacija apie saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, vietovės augaliją, 
gyvūniją. PAV ataskaitoje išsamiai bus išanalizuota ir aprašyta galima veiklos įtaka saugomos 
teritorijoms. 

PAV ataskaitoje bus analizuojamas tikėtinas esamos ir PŪV suminis poveikis kraštovaizdžiui ir 
biologinei įvairovei. Bus įvertintas galimas poveikis vizualiniam kraštovaizdžiui dėl vietovės 
reljefo formų kitimo, bus aprašyti atsirasiantys landšafto pokyčiai ir reikšmė aplinkai. Kadangi 
PŪV vieta patenka į ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealą ir vietovę - 
Salanto-Minijos santakos senslėnius, pasitelkiant kompetentingus kraštovaizdžio specialistus bus 
įvertinta PŪV įtaka ypač saugomam ir raiškiam kraštovaizdžiui, atsižvelgiant į PŪV vietą 
artimiausių piliakalnių, regyklų ar apžvalgos vietų atžvilgiu, esant poreikiui, bus atliktas 
numatomo vaizdo modeliavimas (PŪV vietos vizualizacija iš minėtų vietų), bus pateiktos 
argumentuotos išvados, esant poreikiui, poveikį sumažinančios (švelninančios) priemonės. 
Poveikis biologinei įvairovei bus vertinamas vadovaujantis duomenų bazių (saugomų rūšių 
informacinė sistema - SRIS, saugomų teritorijų valstybės kadastras ir pan.) duomenimis, esant 
poreikiui kompetentingų specialistų pagalba bus atliekami lauko tyrimai tinkamais metų 
sezonais. PAV ataskaitoje bus išnagrinėta ir įvertina biologinė įvairovė visoje PŪV teritorijoje 
bei artimojoje aplinkoje, bus išanalizuotas galimas poveikis florai ir faunai, galimi jų populiacijų 
dydžių pokyčiai, natūralių buveinių plotų mažėjimas, esant reikalui, bus pasiūlytos reikšmingo 
neigiamo poveikio sumažinimo priemonės. 

2.6. Materialinės vertybės 

PŪV teritorijoje ar jos gretimybėse nėra visuomeninės, rekreacinės, kurortinės ar pramoninės 
paskirties urbanizuotų teritorijų, inžinerinės infrastruktūros teritorijų, visuomeninės paskirties 
pastatų ar statinių. Gretimybėje ar artimoje aplinkoje gyvenamųjų namų taip pat nėra. 
Gretimybėse PŪV teritoriją supa naudingųjų iškasenų teritorijos bei žemės ūkio paskirties 
sklypai. 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. 
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PAV ataskaitoje bus analizuojamas galimas esamos ir PŪV suminis poveikis materialinėms 
vertybėms dėl PŪV sukeliamo triukšmo, taršos, esant būtinybei, bus numatytos priemonės 
reikšmingam neigiamam poveikiui išvengti, sumažinti ar kompensuoti. 

2.7. Nekilnojamosios kultūros vertybės 

Vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis, nekilnojamosios kultūros vertybės 
nepatenka į PŪV teritoriją ir su ja nesiriboja. 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). Pastarosios nekilnojamosios kultūros vertybės 
vizualinės apsaugos pozonis yra greta PŪV teritorijos pietinio pakraščio, tačiau į PŪV teritoriją 
nepatenka. Atsižvelgiant į tai, jokio reikšmingo neigiamo poveikio nekilnojamosios kultūros 
vertybėms ar jų apsaugos zonoms, pozoniams nenumatoma. 

2.8. Visuomenės sveikata 

PŪV vieta neurbanizuota, viešo naudojimo teritorijų greta ūkinės veiklos objekto nėra. 
Artimiausios gyvenamosios sodybvietės nuo planuojamo eksploatuoti karjero nutolusios 310 
metrų atstumu šiaurės vakarų kryptimi ir 430 metrų atstumu pietryčių kryptimi. Išteklių gavyba 
PŪV teritorijoje 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, PŪV įtaka psichologiniams veiksniams nebus 
reikšminga. Nepasitenkinimas planuojama ūkine veikla galimas tik pavienių asmenų, gyvenančių 
palei viešo naudojimo produkcijos išvežimo kelią. 

PAV ataskaitoje bus išanalizuotas PŪV sukeliamas tiesioginis ir netiesioginis poveikis 
visuomenės sveikatai, aplinkos elementų ir visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai. Poveikis 
visuomenės sveikatai bus nagrinėjamas gyventojams, esantiems PŪV poveikio zonoje. 

Pradėjus darbus PŪV teritorijoje, ūkinės veiklos metu galima cheminė tarša - emisijos į aplinkos 
orą dėl objekte dirbsiančių mobilių taršos šaltinių su vidaus degimo varikliais bei fizikinė tarša 
dėl veiklos sukeliamo triukšmo. Kitokio pobūdžio fizikinė tarša (šviesa, šiluma, vibracija, 
jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) veiklos metu nesusidarys. 

Tarša kvapais PŪV objekte nenumatoma, nes PŪV metu išgaunami naudingieji ištekliai (smėlis, 
žvyras) yra gamtinės kilmės, bekvapės inertinės medžiagos. Jokios cheminės medžiagos gavybos 
procese nebus naudojamos. PAV ataskaitoje taršos kvapų aspektu nagrinėti neplanuojama. 

Biologinė tarša PAV ataskaitoje taip pat nebus nagrinėjama, nes ūkinė veikla tokios taršos 
neįtakos. 

PAV ataskaitoje bus įvertintas esamos ir PŪV suminis tikėtinas poveikis visuomenės sveikatai 
dėl cheminių (oro tarša) bei fizikinių (triukšmas) veiksnių. Cheminės taršos, galinčios daryti 
poveikį visuomenės sveikatai, įvertinimas plačiau aprašytas 2.2 skyriuje „Aplinkos oras“. 
Fizikinės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas bus atliekamas 
vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. PŪV metu triukšmą 
sukels karjere dirbanti mobili technika ir autotransportas, išvežantis produkciją. PAV ataskaitoje 
bus atliekami prognoziniai triukšmo lygio skaičiavimai, sklaidos modeliavimas. Įvertinami 
veiksniai, nuo kurių priklauso generuojamas triukšmo lygis ir aplinkos veiksniai (foninis 
triukšmas), nuo kurių priklauso triukšmo sklidimas aplinkoje (reljefas, absorbcinės savybės, 
inžineriniai statiniai, meteorologinės sąlygos).  

Triukšmo lygio skaičiavimai bus atliekami kompiuterine triukšmo skaičiavimo programa 
CADNA A, bus įvertinamas planuojamos veiklos skleidžiamo triukšmo atitikimas ribinėms 
vertėms, nustatytoms žmonių sveikatos apsaugai. Esant poreikiui, priklausomai nuo triukšmo 
sklaidos rezultatų, PAV ataskaitoje bus suplanuotos poveikio sumažinimo priemonės. PAV 
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ataskaitoje bus pateikiamas ūkinės veiklos objekto situacijos planas su išdėstytais triukšmo 
šaltiniais, pateikiami sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai-schemos. 

PAV ataskaitoje taip pat bus nagrinėjama gamtinių išteklių kasimo įtaka gruntiniam vandeniui, 
dirvožemio užteršimo galimybės ir galimi jo taršos šaltiniai, bus numatytos taršos prevencinės 
priemonės. 

Vadovaujantis 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 
Nr. XIII-2166, planuojamai ūkinei veiklai (eksploatuojamo Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio 
dalies išplėtimas) sanitarinės apsaugos zona nėra reglamentuota. 

2.9. Rizikos analizė ir jos vertinimas 

Vadovaujantis 2004-08-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 966 „Dėl 
Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojinguosiuose objektuose 
esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir 
priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4649; aktuali redakcija) bei 1996-
12-16 Europos Tarybos direktyva 96/82/EB „Dėl stambių, su pavojingomis medžiagomis 
susijusių avarijų pavojaus kontrolės“ ir 2003-12-16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/105/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 96/82/EB „Dėl didelių, su pavojingomis 
medžiagos susijusių avarijų pavojaus kontrolės“, PŪV objektas neatitinka kriterijų ir 
nepriskiriamas prie pavojingų. PŪV PAV ataskaitoje rizikos analizė ir jos vertinimas pavojingų 
objektų aspektu nebus nagrinėjami. 

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. Tačiau vadovaujantis 2002-07-16 Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro įsakymu Nr. 367 patvirtintomis Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų 
rizikos vertinimo rekomendacijomis R 41-02 (Žin., 2002, Nr. 61-297), karjerai priskiriami 
rizikos objektams, kuriems būdingiausi pavojingi veiksniai yra nestabilios uolienos (vykdant 
išteklių kasybą galimos uolienų griūtys) bei transporto priemonės (transporto eismas). 
Atsižvelgiant į nurodytus veiksnius, PAV ataskaitoje bus įvertinta galima PŪV poveikio aplinkai 
ir visuomenei rizika. 

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt. pateiktu 
potvynių grėsmių ir rizikos žemėlapiu, PŪV teritorija, kurioje planuojama išplėsti ir eksploatuoti 
smėlio ir žvyro karjerą, patenka į ekstremalių situacijų vidutinės tikimybės (1%) ir didelės 
tikimybės (10%) Minijos upės potvynių metu užliejamas teritorijas. Atsižvelgiant į tai, PAV 
ataskaitoje bus pateikiamas išsamus Minijos upės hidrologinis įvertinimas ties PŪV Prūdupio 
karjero teritorija, kuriuo remiantis bus suformuotos (parinktos) reikšmingo neigiamo poveikio 
sumažinimo priemonės. Priemonių 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. PAV ataskaitoje bus pateikiama 
grafinė medžiaga (žemėlapiai-schemos) apie Minijos upės išsiliejimų potvynių metu užliejamas 
teritorijas, apie numatomas suformuoti apsaugos priemones.   

2.10. Alternatyvų analizė ir jų vertinimas 

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. 

Vietos parinkimo alternatyvos gamtinių išteklių gavybai PAV ataskaitoje nebus išsamiai 
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. Gamtinių išteklių gavyba yra viena iš 
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ūkinės veiklos rūšių, kuri glaudžiai susijusi su tam tikra vieta. 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. 

PŪV planuojama vykdyti greta šiuo metu veikiančio karjero, kur sukurta visa reikalinga telkinio 
eksploatavimo infrastruktūra, įrengti išvežimo keliai. 

PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie nagrinėtas PŪV techninių bei technologinių 
sprendinių alternatyvas, informacija apie poveikį aplinkai mažinančias priemones. Atsižvelgiant 
į galimą poveikį aplinkai, bus apibūdintos pagrindinės pasirinktus sprendinius lemiančios 
priežastys. Taip pat numatoma įvertinti „nulinę“ alternatyvą. Jei PAV proceso metu subjektai ar 
visuomenė pasiūlys kitų alternatyvų (technologinių, poveikio mažinimo priemonių ar kt.), į jas 
taip pat bus atsižvelgta. 

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 vandens telkiniams bus aprašyta PAV ataskaitoje, 
bus pateikiamas PŪV poveikio įvertinimas vietovės hidrologiniam ir hidrogeologiniam vandens 
režimui. Taip pat bus išnagrinėta PŪV įtaka individualiems požeminio vandens vartotojams, 
vandenvietėms ir aplinkinėms teritorijoms, bus įvertinta karjero kasimo mechanizmų galima 
tarša. Atlikus vertinimą ir nustačius, kad planuojama ūkinė veikla galimai darys reikšmingą 
neigiamą poveikį, bus numatomos poveikį vandens aplinkai mažinančios arba kompensuojančios 
priemonės, bus įvertintas poreikis vykdyti PŪV aplinkos monitoringą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl 
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831; aktuali 
redakcija), PAV ataskaitoje bus pateikta parengta PŪV aplinkos monitoringo programa (jeigu 
tokia bus privaloma), kurioje nurodomi aplinkos komponentai, kurių monitoringas bus 
atliekamas, numatant kiekvieno komponento stebėjimų periodiškumą, parametrus ir stebėjimų 
vietas. 
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III. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 

PAV ataskaitoje nebus pateikiamas 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 tarpvalstybinio poveikio. 

IV. PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR 
VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS, 

APRAŠYMAS 

Rengiant PAV ataskaitą šiame skyriuje bus pateikiami naudoti poveikio aplinkai vertinimo ir 
prognozavimo metodai (pasirinktinai kiekybiniai ar kokybiniai), jų pasirinkimo pagrindimas 
vertinant poveikį įvairiems aplinkos komponentams. Programos antrame skyriuje pateikti 
vertinimui numatomi naudoti informacijos šaltiniai, metodai, numatoma naudoti programinė 
įranga. 

Atliekant poveikio aplinkai vertinimą ir rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 
dokumentaciją, poveikio aplinkai vertinimo rengėjui susidūrus su tam tikromis problemomis 
(techninio ar praktinio pobūdžio), PAV ataskaitoje bus pateiktas problemų aprašymas. 

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. 

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. 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. Kita veikla dar neišeksploatuotoje PUV teritorijoje sunkiai 
įmanoma, nes vadovaujantis Žemės gelmių įstatymo nuostatomis, nenaudojami žemės gelmių 
ištekliai turi būti apsaugoti nuo veiksmų, bloginančių jų kokybę, gavybos sąlygas, nuo teritorijos 
užstatymo ar kitų veiksmų, trukdančių žemės išteklius naudoti ateityje. 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 ir yra susiformavęs 
vandens telkinys (karjeras). 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. 

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 išplėtimas bus vykdomas naudojant tą pačią 
mobilią, pažangią karjero kasybos techniką, kuri persikels iš gretimo to paties telkinio ploto, 
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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 (7 - 19 val. laikotarpyje). Iškastų išteklių išvežimui bus 
panaudojami esami keliai, tarp jų ir esami karjero privažiavimo keliai. 

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. 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.). 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 (žiūr. 11 pav.). 

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 (žiūr. 7 pav.). 
PŪV teritorija patenka į Minijos upės potvynių metu užliejamas teritorijas (žiūr. 6 pav.), todėl 
PAV ataskaitoje bus pateikiamas išsamus Minijos upės hidrologinis įvertinimas ir bus 
suformuota (parinkta) apsaugos priemonė. 

PŪV teritorijoje miško nėra, PŪV teritorija nepatenka į saugomų teritorijų ribas. Planuojamo 
išplėsti ir eksploatuoti Prūdupio telkinio teritorijos gretimybėse yra šios saugomos teritorijos: 
Minijos upė („Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija - BAST), kuri šioje vietovėje 
sutampa su Minijos ichtiologinio draustinio riba; Minijos upės slėnis („Natura 2000“ paukščių 
apsaugai svarbi teritorija - PAST) (žiūr. 5 pav.). PŪV nebus vykdoma saugomose teritorijose. 
Ilgus metus greta minėtų saugomų teritorijų vykdyta naudingųjų išteklių gavyba iki šio neturėjo 
jokio neigiamo poveikio saugomose teritorijose saugomoms vertybėms. Poveikis „Natura 2000“ 
teritorijoms vertintas prieš rengiant PŪV PAV programą. 2 priede pateikiamas Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos raštas, kuriame nurodoma, kad PŪV įgyvendinimas negali daryti 
reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms. 

PAV ataskaitoje numatoma nagrinėti PŪV galimą poveikį kiekvienam aplinkos elementui 
(vandeniui, aplinkos orui, klimatui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, dirvožemiui, kraštovaizdžiui, 
biologinei įvairovei, saugomoms teritorijoms, materialinėms vertybėms, nekilnojamosios 
kultūros vertybėms) bei visuomenės sveikatai ir, atsižvelgus į galimą poveikį ir jo mastą, esant 
būtinumui, bus numatytos neigiamą poveikį mažinančios priemonės. Kadangi išteklių gavybą 
planuojama vykdyti greta šiuo metu veikiančio karjero, PAV ataskaitoje bus įvertintas esamos ir 
PŪV suminis poveikis bei tarša. 

PŪV PAV programa yra teikiama PAV vertinimo subjektams, apie parengtą PAV programą 
nustatyta tvarka informuojama visuomenė ir Aplinkos apsaugos agentūra. 
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