
 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI  
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, LT-09311 Vilniaus m. sav. 
el. paštas: aaa@aaa.am.lt. 
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DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS IŠVADOS PATEIKIMO 

UAB „Ekosistema“, atsižvelgdama į Aplinkos apsaugos agentūros 2018-11-16 rašte Nr. (30.2)-
A4(e)-2454 (toliau - Raštas) išsakytas pastabas dėl UAB „Simuva“ planuojamos ūkinės veiklos 
(Šnaukštų 2 žvyro ir smėlio telkinio dalies eksploatacija) Šnaukštų k. pietrytinėje pusėje, Dovilų sen., 
Klaipėdos r. savivaldybėje, papildė UAB „Simuva“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) 
informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentus sekančiai: 

1. Atsižvelgiant į Rašto 1 pastabą, papildytas informacijos atrankai dėl PAV 20 punktas 
nurodant, kad PŪV teritorijoje nėra suplanuota jokia inžinerinė infrastruktūra ir (ar) jos plėtra, 
dokumentai papildyti 3.1 paveikslu (bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo 
brėžinio ištrauka). Taip pat 20 punkte papildyta informacija, kaip rekultyvuojant baigtą 
eksploatuoti naudingųjų iškasenų telkinį, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis atitiks 
Klaipėdos rajono teritorijos bendrajame plane toje vietoje numatytas žemės naudojimo 
paskirtis ir reglamentus. 

2. Atsižvelgiant į Rašto 2 pastabą, papildyta informacijos atrankai dėl PAV 11 punkto dalis 
„Aplinkos oro tarša“ pateikiant išmetamų teršalų poveikio aplinkos oro kokybei įvertinimą, 
įvertinant visus PŪV oro taršos šaltinius ir galimą jų taršą, bei 15 priede pridedami 
užterštumo lygių skaičiavimo sklaidos žemėlapiai. Informuojame, kad PŪV metu numatomas 
naudoti sijotuvas bus mobilus (ši informacija patikslinta informacijos atrankai dėl PAV 
dokumentuose) ir jo tarša įvertinta kartu su kitais mobiliais taršos šaltiniais.  

3. Atsižvelgiant į Rašto 3 pastabą informuojame, kad PŪV teritorijoje miško nėra. Miškas yra 
tik PŪV teritorijos gretimybėse: šiaurės pusėje planuojamo eksploatuoti telkinio I kasybos 
ploto pakraštys yra greta miško, kuris priskiriamas III miškų grupei – apsauginiai miškai; 
pietų pusėje nedidelė dalis planuojamo eksploatuoti telkinio II kasybos ploto teritorijos 
ribojasi su mišku, kuris priskiriamas IV miškų grupei – ūkiniai miškai. Miško naudmenose 
jokia veikla nebus vykdoma. Atsižvelgiant į Rašto 3 pastabą, pakoreguota informacijos 
atrankai dėl PAV dokumentų vaizdinė informacija su PŪV teritorijos ribomis (tekstinėje 
dalyje ir prieduose esantys paveikslai, brėžiniai, schemos, įskaitant ir 10 priedą), kad į PŪV 
teritorijos ribas miškai nepatenka. Taip pat informacijos atrankai dėl PAV 24.1 punktas 
papildytas 12.1 paveikslu (ištrauka iš valstybinės miškų tarnybos miškų kadastro), 12.2 
paveikslu (I kasybos ploto teritorija bei kitos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos) 
ir 24.1 punkte papildyta informacija, kad miško naudmenose jokia veikla nebus vykdoma. 

4. Atsižvelgiant į Rašto 4 pastabą, papildytas informacijos atrankai dėl PAV 17 punktas 
informacija apie PŪV sąveiką su kita gretimuose sklypuose vykdoma veikla. 

5. Atsižvelgiant į Rašto 5 pastabą, informacijos atrankai dėl PAV dokumentai papildyti 16 
priedu - informacija apie pakrantės apsaugos juostos nustatymą Agluonos upei. 
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6. Atsižvelgiant į Rašto 6 pastabą, pakoreguotas informacijos atrankai dėl PAV 24.1 punkte 
pateiktas 13 paveikslas, patikslinant PŪV teritorijos ribas, kad jos nepatektų į paviršinio 
vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų ribas. Ūkinė veikla paviršinio vandens telkinių 
apsaugos zonose reglamentuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. 
nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 
1992, Nr. 22-652, aktuali redakcija) XXIX skyriuje. Pagal jį naudingųjų iškasenų gavyba 
paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose nedraudžiama. Atsižvelgiant į 13 paveiksle 
atliktus koregavimus, pakoreguota ir kita informacijos atrankai dėl PAV dokumentų vaizdinė 
informacija su PŪV teritorijos ribomis (tekstinėje dalyje ir prieduose esantys paveikslai, 
brėžiniai, schemos). 

7. Atsižvelgiant į Rašto 7 pastabą, papildyta informacijos atrankai dėl PAV 5 punkto dalis 
„Hidrogeologinės sąlygos“ apie gruntinio ir požeminio vandens lygio pasikeitimą dėl karjero 
veiklos, apie vykdomų darbų įtaką šalia karjero tekančiam Agluonos upeliui, įtaką upelio 
šlaitams ir jų stabilumui, apie galimą vandens lygio pasikeitimą gretimoje aplinkoje 
esančiuose šuliniuose. Minėta informacija papildyta remiantis atliktu išsamiu hidrologinio 
režimo tyrimu, matavimais ir skaičiavimais. Atliktų tyrimų duomenys pateikiami informacijos 
atrankai dėl PAV dokumentų 17 priede. 

8. Atsižvelgiant į Rašto 8 pastabą, papildytas informacijos atrankai dėl PAV 20 punktas 
informacija apie esančias ir suplanuotas gyvenamąsias teritorijas, esančias ne tik greta PŪV 
teritorijos ribų, bet ir toliau. Taip pat šia informacija pakoreguoti informacijos atrankai dėl 
PAV 2 ir 4 paveikslai. 

9. Atsižvelgiant į Rašto 9 pastabą, informacijos atrankai dėl PAV dokumentai papildyti 18 
priedu - informacija apie kasybai planuojamą naudoti plotą, įvertinus PŪV sklypams 
taikomus specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų apribojimus. 

10. Atsižvelgiant į suinteresuotos visuomenės pateiktas pastabas ir pasiūlymus, informacija 
atrankai dėl PAV papildyta sekančiai: 

10 .a. Atsižvelgiant į Rašto 10.a. punkte nurodytą suinteresuotos visuomenės pastabą 
informuojame, kad 2018 metų vasarą buvo pradėti darbai I-ame telkinio kasybos sklype, kai 
telkinio naudotojas buvo UAB „Tvarkinga aplinka“, poveikio aplinkai vertinimo procedūros 
buvo atliktos anksčiau. Nupirkus telkinį įmonei UAB „Simuva“ ir keičiant leidimą naudoti 
žemės gelmių išteklius ir ertmes, buvo gautas reikalavimas iš Aplinkos apsaugos agentūros, 
kad reikia iš naujo atlikti poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūras, todėl ši 
informacija atrankai dėl PAV ir rengiama. Gavus PAV atrankos išvadą, toliau bus kreipiamasi 
į Lietuvos geologijos tarnybą dėl leidimo gavimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes 
įmonei UAB „Simuva“. Šiuo metu PŪV teritorijoje jokie darbai nėra vykdomi. Atsižvelgiant 
į tai, pakoreguotas informacijos atrankai dėl PAV 4 punktas. PŪV organizatoriaus 
duomenimis, karjero eksploatacija buvo vykdoma laikantis visų reikalavimų, nepažeidžiant 
Agluonos upės apsaugos juostos. 

10.b. Atsižvelgiant į Rašto 10.b. punkte išsakytas suinteresuotos visuomenės mintis, 
informacijos atrankai dėl PAV dokumentai papildyti 19 priedu, kuriame pateikiama schema 
apie PŪV teritorijos darbų fronto slinkimo kryptis bei paskutinių darbo aikštelių vietas 
telkinio eksploatacijos metu. Apie tai papildyta informacijos atrankai dėl PAV 5 punkto dalis 

„Numatomos telkinio eksploatavimo sąlygos“. Taip pat informuojame, kad informacijos 
atrankai dėl PAV 13 punkte atliekant PŪV triukšmo vertinimą, karjero technikos ir 
mechanizmų skleidžiamas triukšmo galios lygis priimamas pagal technikos ir mechanizmų 
gamintojų pateikiamas technines charakteristikas, kuriose yra nurodyti karjero technikos ir 
mechanizmų triukšmo galios lygiai. PŪV organizatorius ir informacijos atrankai dėl PAV 
dokumentų rengėjas minėtų triukšmo galios lygių neišsigalvoja. Įrenginių techninės 
charakteristikos su nurodytais triukšmo galios lygiais pateiktos informacijos atrankai dėl PAV 
7 priede. Taip pat, atsižvelgiant į suinteresuotos visuomenės nuogąstavimus dėl triukšmo, 
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PŪV organizatorius, vykdant ūkinę veiklą ir esant gyventojų skundams dėl per didelio PŪV 
keliamo triukšmo, įsipareigoja atlikti papildomus triukšmo matavimus gyvenamojoje 
aplinkoje ir esant triukšmo lygio viršijimams, įsipareigoja imtis papildomų apsaugos 
priemonių (pvz. mažinti karjero technikos darbo laiką karjere, įrengti papildomas 
prieštriukšmines sieneles ir pan.). Informacija apie įsipareigojimus papildyta informacijos 
atrankai dėl PAV 13 punkto pabaigoje. 

10.c. Atsižvelgiant į Rašto 10.c. punkte nurodytą suinteresuotos visuomenės pastabą, 
informacijos atrankai dėl PAV dokumentai pakoreguoti nenaudojant sąvokų (vidutiniškai, 
pagal poreikį). 

10.d. Atsižvelgiant į Rašto 10.d. punkte nurodytą suinteresuotos visuomenės pastabą, 
informacijos atrankai dėl PAV 5 punktas „Numatomos telkinio eksploatavimo sąlygos“, taip 
pat 11, 13 ir 18 punktai papildyti informacija, kad švenčių dienomis, šeštadieniais ir 
sekmadieniais darbai telkinyje nebus vykdomi. 

10.e. Atsižvelgiant į Rašto 10.e. punkte nurodytą suinteresuotos visuomenės pastabą, 
papildyta informacijos atrankai dėl PAV 11 punkto dalis „Aplinkos oro tarša“ pateikiant 
išmetamų teršalų poveikio aplinkos oro kokybei įvertinimą, įvertinant visus PŪV oro taršos 
šaltinius ir galimą jų taršą, bei 15 priede pridedami užterštumo lygių skaičiavimo sklaidos 
žemėlapiai. 

10.f. Atsakant į Rašto 10.f. punkte nurodytą suinteresuotos visuomenės pastabą, informacijos 
atrankai dėl PAV dokumentai papildyti 16 priedu - informacija apie pakrantės apsaugos 
juostos nustatymą Agluonos upei. 

10.g. Atsižvelgiant į Rašto 10.g. punkte nurodytą suinteresuotos visuomenės pastabą, 
papildyta informacijos atrankai dėl PAV 5 punkto dalis „Hidrogeologinės sąlygos“ apie 
gruntinio ir požeminio vandens lygio pasikeitimą dėl karjero veiklos, apie vykdomų darbų 
įtaką šalia karjero tekančiam Agluonos upeliui, apie galimą vandens lygio pasikeitimą 
gretimoje aplinkoje esančiuose šuliniuose ir apie numatytus PŪV organizatoriaus 
įsipareigojimus. Minėta informacija papildyta remiantis atliktu išsamiu hidrologinio režimo 
tyrimu, matavimais ir skaičiavimais. Atliktų tyrimų duomenys pateikiami informacijos 
atrankai dėl PAV dokumentų 17 priede. 

10.h. Atsižvelgiant į Rašto 10.h. punkte nurodytą suinteresuotos visuomenės pastabą 
informuojame, kad informacijoje atrankai dėl PAV nėra informacijos ar telkinio 
eksploatavimo metu bus gaminama skalda, nes tokia veikla PŪV metu nenumatoma ir jokia 
skalda PŪV teritorijoje nebus gaminama. 

10.i. Atsižvelgiant į Rašto 10.i. punkte nurodytą suinteresuotos visuomenės pastabą 
informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-16 
įsakymo Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017, Nr. 16397) nustatytais reikalavimais, 
PŪV organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas, teikdamas informacijos atrankai dėl PAV 
dokumentus Aplinkos apsaugos agentūrai, turi nurodyti kokius duomenis jis laiko komercine 
(gamybine) paslaptimi, kurie neviešinami ar kitaip pateikiami tretiesiems asmenims be 
raštiško planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus sutikimo. Tuo vadovaujantis, Aplinkos 
apsaugos agentūrai informacijos atrankai dėl PAV dokumentai buvo pateikti pilna apimtimi 
su visais priedais, o viešinimui skirti dokumentai buvo pateikti be duomenų, kurie laikomi 
komercine (gamybine) paslaptimi bei be informacijos, susijusios su fiziniais asmenimis. 

11. Atsižvelgiant į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybė) 2018-11-
05 rašte Nr. (5.1.42)-A5-4463 pateiktas pastabas, informacijos atrankai dėl PAV dokumentai 
papildyti sekančiai: 

11.1. Atsižvelgiant į Savivaldybės rašte pateiktą pirmąją pastabą, informacijoje atrankai dėl 
PAV įvertintas PŪV galimas neigiamas poveikis gretimybėse esančioms 
gyvenamosioms teritorijoms ir sodininkų bendrijai (žiūr. pridedamų informacijos 
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atrankai dėl PAV dokumentų 5 punkto dalį „Hidrogeologinės sąlygos“, taip pat 11, 13 ir 
16 punktus). 

11.2. Atsižvelgiant į Savivaldybės rašte pateiktą antrąją pastabą, informacijos atrankai dėl 
PAV dokumentai papildyti 20 priedu, kuriame pateikiamas sodininkų bendrijos 
„Agluona“ pirmininkės sutikimas dėl UAB „Simuva“ planuojamos ūkinės veiklos. 

12. Atsižvelgiant į Rašto 12 pastabą, informacijos atrankai dėl PAV IV skyriuje „Galimo 
poveikio aplinkai rūšis ir apibūdinimas“ teikiama informacija apie PŪV sąlygojamo 
reikšmingo neigiamo poveikio nebuvimą yra informatyvi ir argumentuota, pagrįsta 
informacijos atrankai dėl PAV II skyriuje „Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas“ ir III 
skyriuje „Planuojamos ūkinės veiklos vieta“ atliktais išsamiais vertinimais ir galiojančiais 
teisės aktais. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo (TAR, 2017, Nr. 11562) 7 straipsnio 7 punktu bei Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl 
poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-
10-16 įsakymu Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017, Nr. 16397) (toliau - Tvarkos aprašas), 54 
punktu, prašome peržiūrėti papildytus planuojamos ūkinės veiklos (Šnaukštų 2 žvyro ir smėlio 
telkinio dalies eksploatacija) Šnaukštų k. pietrytinėje pusėje, Dovilų sen., Klaipėdos r. savivaldybėje 
informacijos atrankai dėl PAV dokumentus ir nustatytais terminais elektroniniu paštu pateikti 
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui), informacijos atrankai dėl PAV rengėjui ir 
PAV subjektams motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti PAV. 

 

PRIDEDAMA: 

1. PŪV informacija atrankai dėl PAV elektroninėje laikmenoje pdf formatu: 
UAB_Simuva_informacija_atrankai_del_PAV.pdf, 169 lapai (su priedais), 1 egz. 

2. PŪV informacija atrankai dėl PAV elektroninėje laikmenoje doc formatu: 
UAB_Simuva_informacija_atrankai_del_PAV.doc, 56 lapai, 1 egz. 

3. Viešinimui skirta PŪV informacija atrankai dėl PAV elektroninėje laikmenoje pdf formatu: 
UAB_Simuva_informacija_atrankai_del_PAV_VIESINIMUI.pdf, 103 lapai, 1 egz. 

Direktorius Marius Šileika 
 
 
Originalas nebus siunčiamas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rengė: J. Kaluzevičius, ℡ (8 46)  43 04 63, 
el. paštas: jonas@ekosistema.lt. 


