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I skyrius. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS KIN S VEIKLOS ORGANIZATORI
(UŽSAKOV )
1. Planuojamos kin s veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys.
UAB „Bebrusai“, m. kodas: 167535580. Vilniaus g. 102, LT-33114 Mol tai, Lietuva. Tel. +370383-42975; fax: +370-383-42968. El. paštas: bebrusai@gisnet.lt. Direktorius Rolandas Valiulis.
Vykdantysis direktorius Danielius Valiauga, Tel. +370-611-42960.
Planuojam kin veikl vykdys kvalifikuoti UAB „Bebrusai“ darbuotojai, naudojant mon s
techninius bei finansinius išteklius. Gavybos darbams vadovaus kvalifikuotas kasybos darb
vadovas.
2. P V poveikio aplinkai vertinimo dokumento reng jo kontaktiniai duomenys.
UAB „J. Jonyno ecofirma“, m. kodas: 221328810. Leidimo tirti žem s gelmes Nr. 80.
Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, mob. tel. +370-686-31513, telefaksas: +370-5-2437734. El.
paštas: ecofirma@ecofirma.lt. Direktorius Jonas Jonynas.
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II skyrius. PLANUOJAMOS KIN S VEIKLOS APRAŠYMAS
3. Planuojamos
kin s veiklos pavadinimas, atitiktis Lietuvos Respublikos
planuojamos
kin s veiklos poveikio aplinkai vertinimo statymo 2 priedo
“Planuojamos kin s veiklos, kuriai turi b ti atliekama atranka d l poveikio
aplinkai vertinimo, r ši s rašas” punktui.
Planuojama kin veikla (toliau bus naudojamas ir trumpinys - P V) – nauding j iškasen
(sm lio ir žvyro) gavyba Mol t rajono savivaldyb s, Luokesos seni nijos teritorijoje esan iame
Rimu i II žvyro ir sm lio telkinio naujame plote. Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos kin s
veiklos poveikio aplinkai vertinimo statymo 2 priedo planuojamos kin s veiklos r ši s raš /1/ ji
atitinka veikl apibr žiam kaip: „Kit nauding j iškasen kasyba ar akmens skaldymas (kai
kasybos plotas – mažiau kaip 25 ha, bet daugiau kaip 0,5 ha)“. Tod l jai b tina atlikti atrank d l
poveikio aplinkai vertinimo (toliau bus naudojamas ir trumpinys - PAV).
4. Planuojamos kin s veiklos fizin s charakteristikos.
Remiantis Lietuvos Respublikos Teritorij planavimo dokument rengimo ir teritorij
planavimo proceso valstybin s prieži ros informacin s sistemos (toliau - TPDRIS) internetin je
svetain je pateikiama informacija, planuojamas naudoti Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujas
9,77 ha plotas, patenka išžvalgyt 42,8 ha ploto nauding j iškasen telkin . P V plote žvyro ir
sm lio ištekliai išžvalgyti detaliai bei 2017-03-28 d. aprobuoti Lietuvos geologijos tarnybos prie LR
aplinkos ministerijos direktoriaus sakymu Nr.1-68 (5 priedas). UAB „Bebrusai“ sm lio ir žvyro
kasybai planuojamas naudoti plotas perimetru (išskyrus vakarin dal ) apjuosia UAB „Dagesta“
eksploatuojam 9,9 ha ploto Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio karjer . Naujo, 9,77 ha ploto
kasybos sklypo teritorijos šiaurin je, rytin je ir dalinai pietrytin je dalyse atskiri žem s sklypai
nesuformuoti, ši teritorijos dal nuosavyb s teise valdo Lietuvos Respublika. Planuojama šios
teritorijos dalies naudojimo paskirtis – kita, sm lio ir žvyro gavybos darbams vykdyti (1 pav.).

1 pav. Išbraiža iš TPDRIS sistemoje publikuoto speciali j žem s ir miško naudojimo s lyg žem lapio

Vilnius, 2017 m.
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Pietvakarin P V ploto dalis patenka suformuot žem s kio paskirties sklyp , unikalus Nr.
4400-4436-6498, kurio paskirtis, rengiant ištekli naudojimo plan , bus pakeista kit , naudojimo
pob dis tapt nauding j iškasen gavyba atvirais kasiniais (karjeru).
Sm lio ir žvyro gavyba bus vykdoma visame detaliai išžvalgytame (1, 2, 3, 5 priedai) 9,77 ha
plote. Šiame plote jokie statiniai nenumatomi. Sm lio ir žvyro kasyba bus vykdoma mobiliais
gavybos renginiais (ekskavatorius, buldozeris, frontalinis krautuvas). ia pat karjere numatoma
atlikti pirmin dalies išgautos žaliavos paruošim (žaliavos sijojimas, gargždo trupinimas),
realizacij . Paruošta produkcija bus išvežama didel s keliamosios galios (iki 27 t) autosavivar iais.
Numatomas naudoti telkinio plotas yra šalia rajonin s reikšm s kelio Mol tai – Žalvariai (3
priedas), kuriuo ir bus vykdomas žaliavos transportavimas. Iki min to kelio yra nutiestas šio
telkinio centre jau veikian io sm lio ir žvyro karjero naudojamas vietin s reikšm s žvyruotas
kelias. Produkcijai iš nauj gavybos viet išvežti papildom keli tiesti nereiks. Planuojamos
kin s veiklos vykdytojas pastoviai vykdys žvyruotos kelio atkarpos iki asfaltuoto kelio b kl s
prieži r , o, esant poreikiui ir stiprins žvyrkelio važiuojamosios dalies pagrind .
Planuojamo naudoti ploto pietiniu ir pietrytiniu pakraš iu nutiesta vietin 10 kV orin elektros
perdavimo linija. Pagal dar sovietme iu rengtus planus ji tur jo apr pinti veikian io karjero
renginius elektros energija. Ta iau ši elektros tiekimo linijos atšaka nuo pat jos rengimo (apie
1988 m.) nebuvo ir n ra naudojama. Kadangi ši elektros perdavimo linija bei jos atramos n ra
trauktos AB ESSO turto balans , UAB „Bebrusai“ sipareigoja 10 kV elektros linij demontuoti,
o jos atramas iš Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujo ploto pašalinti (6 priedas).
Iki 0,1 km atstumu nuo P V terotorijos yra trys epizodiškai gyvenamos Kaliž kaimo
sodybos (3 priedas). Artimiausia j (3 priede pažym ta numeriu 1) nuo pie iausio planuojamo
karjero taško nutolusi per 50 m pietus. Kitos dvi sodybos (3 priede pažym tos numeriais 2 ir 3)
nuo ištekli apskai iavimo kont ro rytinio pakraš io nutolusios per 80 m ir 100 m.
Pietinis ir pietrytinis P V teritorijos pakraš iai yra greta vietin s reikšm s žvyruoto keliuko,
kuris rengtas telkinio parengtiniai išžvalgyt ištekli paskai iavimo kont re. Šis keliukas detaliai
išžvalgyt , planuojam naudoti telkinio dal nepatenka, P V teritorij nuo keliuko skiria 10 m
plo io pastarojo apsaugos zona (plotas 0,23 ha – 3 priedas). Šiaurin ir pietin planuojamas
eksploatuoti naujas telkinio dalis kerta žvyruotas vietin s reikšm s keliukas. P V metu numatoma,
jog iškasus nauding telkinio klod , š keli nutiesti sausu iškasto karjero dugnu. Tai leist
racionaliai, be nuostoli panaudoti žvyro ir sm lio išteklius, o taip pat šitai b t priimtina ir
rekultivuoto ploto reljefo skaidos bei vietos gyventoj susisiekimo bei saugos poži riais. Šie
sprendiniai bus detalizuoti rengiant teritorijos planavimo dokumentus bei telkinio nauj plot
naudojimo plan .
Inžineriniai tinklai sm lio ir žvyro gavybos metu praktiškai nereikalingi. Numatomas tik
prisijungimas prie šalia kasybos sklypo esan ios orin s elektros perdavimo linijos (EPL) – elektros
energijos tiekimui (apšvietimas ir šildymas) laikin administracin s – buitin s paskirties kilnojam
konteinerinio tipo vagon l . Ties išvažiavimu iš planuojamos kin s veiklos vietos, greta esan iame
eksploatuojamame Rimu i II žvyro karjere, šalia laikino administracin s buitin s paskirties
kilnojamo konteinerinio tipo vagon lio jau yra rengtos automobilin s svarstykl s, kurios užtikrina
patikim realizuojamos išgautos žaliavos apskait . Tarpusavio susitarimu tarp UAB „Bebrusai“ ir
UAB „Dagesta“ šiomis svarstykl mis planuojama naudotis ir eksploatuojant naujus telkinio plotus.
Taip b t išvengta nauj svarstykli rengimo.
5. Planuojamos kin s veiklos pob dis.
Planuojama kin veikla – nauding j iškasen (sm lio ir žvyro) gavyba 9,77 ha plote. Žvyro
geologini ištekli kiekis šiame plote sudaro 710 t kst. m3, o sm lio (išplit s 1,37 ha plote) – 25
t kst. m3. Žvyras bei sm lis bus naudojamas kaip ner din s mineralin s žaliavos keli tiesimo ir
statybos darbams (5 priedas).
Vilnius, 2017 m.
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Numatoma gaminti produkcija – žvyro ir sm lio gruntai, tinkantys keli tiesimo darbams
(šal iui atspariems, drenažiniams sluoksniams rengti bei sankasoms supilti) pagal LST 1331:2015
„Automobili keli gruntai. Klasifikacija“ reikalavimus /3/. Taip pat bus gaminami sm lio bei
žvyro gruntai statybos darbams (skiedini ir betono užpild gamybai), gruntas aplinkos tvarkymo
darbams. Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujo ploto žaliava vis pirma bus naudojama Mol t
rajono savivaldyb s teritorijos keli tiesimui ir remontui bei bendriems statybos ir aplinkos
tvarkymo darbams.
1 lentel

Planuojamos pagaminti produkcijos asortimentas
Produkcijos pavadinimas
Metin s gavybos apimtys
Nat rali žaliava iš klodo
Frakcionuotas žvyras ir sm lis (frakcija
<16 mm)
Frakcionuotas žvirgždas ir gargždas
(frakcija 16 mm)
Skalda (frakcija 16/45/56 mm)

Žaliavos r šis
Sm lis ir žvyras
t kst. m3
40
Pagaminta produkcijos
t kst. m3
20

Mato vnt.

3

Viso
40
20

t kst. m

17.76

17.76

t kst. m3

2.24

2.24

3

2.24

2.24

t kst. m

Numatomos technologijos ir paj gumai. Biri nauding j iškasen gavybai, kai naudinga
iškasena sl gso negiliai nuo žem s paviršiaus, paprastai naudojamas ekskavacijos b das, o išgauti
gruntai dažniausiai pervežami krovininiu autotransportu. Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio
naujame plote planuojamos metin s gavybos apimtys - 40 t kst. m3/metus. Planuojama frakcionuoti
50 % išgaunamos žaliavos. Frakcionuoto gargždo (frakcija 16 mm) susidarys 2,24 t kst.m3 per
metus. Visi sm lio ir žvyro kasimo, sijojimo, pakrovimo bei transportavimo renginiai bus mobil s,
traktuotini kaip transporto priemon s. Kasybos darbuose planuojama naudoti technin ranga bei jos
pagrindin s technin s charakteristikos pateiktos 2 lentel je, o detalesn s šios rangos technin s
specifikacijos 8 priede.
2 lentel

Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio eksploatacijos metu numatoma naudoti technin ranga su vidaus
degimo dyzeliniais varikliais ir jos pagrindin s charakteristikos
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ranga: tipas, modelis
Buldozeris DZ 110A
Ekskavatorius LIEBHERR A 900C Litronic
(kaušas 1,0 m3, str l s ilgis 6 m)
Ekskavatorius JCB JS220 LR (kaušas 0,7 m3
str l s ilgis 12 m)
Frontalinis krautuvas KAWASAKI 80 ZV
(kaušas 3,6 m3)
Autosavivartis MAN 26.422 Kipper (8 m3, 14 t)
Autosavivartis MAN 19.463 Kipper (15 m3, 27 t)
Sijotuvas Terex-FINLAY 683 Supertrack
Trupintuvas Kleeman Mobirex MR 110 EVO
(našumas 350 t/h)

Skleidžiamas
triukšmo lygis, dBA

Variklio
galingumas
kW
117,7

ltr./h arba l/100 km
25 ltr./h

109,3

95

10 ltr./h

100

128

10 ltr./h

103

152

16 ltr./h

85

309
224
72

41 l/100 km
45 l/100 km
11 ltr./h

80
80
95

371

28 ltr./h

103

Kuro s naudos

Dangos nuogul nu mimo darbai. Pasiruošimo kasybai metu bus nuimtos dang
sudaran ios nuogulos. Dirvožemis etapais, iš telkinio centrin s dalies, nuo 50 m plo io
pakraštin s juostos bus sustumiamas pylimus, išsid s iusius kasybos sklypo pakraš iuose, telkinio
ploto išorin je dalyje paliekant 5 m plo io laisv nejudinam juost . Pastaroji skirta pravažiuoti
buldozeriui kai bus baigta žvyro bei sm lio gavyba ir reik s nul kštinti kasaviet s šlaitus.
Vilnius, 2017 m.
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Dirvožemio nu mimui (nust mimui) bus naudojamas buldozeris DZ 110A. Dirvožemio pylim
aukštis sieks 3,0 m, pagrindo plotis 12,0 m. Pylimai bus aps ti žole, kuri apsaugos dirvožem nuo
išpustymo ir išplovimo. Vidin je planuojamos naudoti teritorijos dalyje dirvožemis pirmiausia bus
sustumiamas laikinus pylimus. Iš ši pylim frontaliniu krautuvu Kawasaki 80ZV (kaušo t ris 3,6
m3) dirvožemis pakraunamas 8 m3 talpos autosavivar ius MAN 26.422 Kipper ir gabenamas
naudojamo ploto pakraš ius arba tiesiog rekultivuojamus plotus. Dirvožemis, vykdant kasybos
darbus, nuo kasybos sklypo ploto nuimamas etapais (po 1 ha plotais) – vieno etapo metu nuimama
apie 2300 m3 dirvožemio.
Kitos dangos nuogulos – vidin je planuojamo naudoti ploto dalyje (apribotoje
dirvožemio pylimais) pirmiausia buldozeriu DZ 110A sustumiamos laikinus pylimus, iš kuri
frontaliniu krautuvu Kawasaki 80ZV pakraunamos 8 m3 talpos autosavivar ius MAN 26.422
Kipper ir gabenamos metin s gavybos plot pakraš ius. Taip pat dangos nuogul nu mimo
darbuose planuojamas naudoti ir ekskavatorius LIEBHERR A 900C Litronic (kaušas 1,0 m3, str l s
ilgis 6 m). V liau iš pervežto nuodangos grunto formuojami pylimai. Nuodangos nuogulos
sand liuojamos atskirai nuo dirvožemio. Metin s dirvožemio ir kit nuodangos nuogul nu mimo
darb apimtys pateiktos žemiau esan iose 3 ir 4 lentel se. Kasyb vykdant etapais, atidengiant 1 ha
dydžio kasybos plotus bus nuimama apie 3500 m3 kitos dangos nuogul .
3 lentel

Metin s dirvožemio nu mimo darb apimtys
Rodiklio pavadinimas

Mato vnt.

Skai iuot

Kiekis

Dirvožemio sust mimas volus buldozeriu iki 50 m
atstumu
Reikiamas pamain skai ius
Frontalinio krautuvo Kawasaki 80ZV kaušo talpa
Transportavimo iki autosavivar io atstumas
Frontalinio krautuvo reis skai ius
Frontalinio krautuvo vidutinis važiavimo greitis
Krautuvo važiavimo trukm 1 operacijai ( abi puses)
Manevravimo, pasikrovimo ir iškrovimo trukm
Reiso trukm
Galimas reis skai ius frontaliniu krautuvu per laiko
vienet
Darbo frontaliniu krautuvu Kawasaki 80ZV laiko trukm
metin ms apimtims atlikti
Dirvožemio iš pylim transportavimo autosavivar iu MAN
26.422 Kipper sklypo pakraš ius apimtis
Automobilio MAN 26.422 keliamoji galia
Automobilio MAN 26.422 vienu reisu pervežamo grunto
kiekis
Transportavimo atstumas
Reis skai ius
Vidutinis važiavimo greitis
Važiavimo trukm abi puses
Manevravimo ir išsikrovimo trukm
Reiso trukm skaitant pakrovim
Galimas reis automobiliu MAN 26.422 Kipper skai ius
per laiko vienet
Automobilio MAN 26.422 Kipper darbo laiko trukm
metin ms apimtims atlikti

m3

Projektas

2300

vnt.
m3
km
vnt.
km/h
min.
min.
min.
h
pamaina
h
pamainos

2300/455
Technin norma
Projektas
1800:3,6
Technin norma
2 x 0,01 x 60 : 10
Technin norma
0,12 + 4
60 : 4,12
480 : 4,12
1800 : (3,6 x 14,56)
1800 : (3,6 x 116,50)

5
3,6
0,01
500
10
0,12
4
4,12
14,56
116,50
34
5

m3/t

Projektas

1000/1800

t

Technin norma

14

t/m3

14/1,8

14/8

km
vnt.
km/h
min.
min.
min.
h
pamain
h
pamaina

Projektas
1000/8
Technin norma
2*0,2*60/20
Technin norma
1,2 + 4,0 + 4,12
60 : 9,32
480 : 9,32
1800 : (8 x 6) 1800 :
(8 x 51)

0,2
125
20
1,2
4,0
9,32
6
51
38
5

Nauding klod (sm l ir žvyr ) numatoma kasti viena – dviem, ar prireikus trim
(plotuose kur sl gso apvandenintas klodas) gavybos pakopomis – sausas ir apvandenintas naudingi
sluoksniai bus kasami atskirai. Sauso žvyro sluoksnis kinta nuo 3,4 iki 13,08 m storio, vidutinis 6,5
Vilnius, 2017 m.
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m. Sauso sm lio sluoksnis kinta nuo 1,4 iki 2,1 m storio, vidutinis 1,8 m. Vidutinis apvandeninto
žvyro sluoksnio storis – 1,7 m, maksimalus sieka iki 5 m. Pirmiausia kasybos sklypo šiaurin je
dalyje, palei greta eksploatuojam karjer bus rengiama sipjovimo tranš ja. Nuo jos koncentriškas
gavybos darb frontas slinks piet kryptimi (tiek pirmoje tiek antroje sauso sm lio ir žvyro kasybos
pakopose). V liau kasybos frontas bus orientuotas pagal centre esan io karjero rib .
4 lentel

Metin s dangos (be dirvožemio) nuogul nu mimo apimtys
Rodiklio pavadinimas
Kitos dangos nuogul sust mimas volus buldozeriu iki
50 m atstumu
Reikiamas pamain skai ius
Ekskavatoriaus LIEBHERR A 900C Litronic kaušo talpa/
rangos našumas
Ekskavatoriaus LIEBHERR A 900C Litronic darbo laiko
trukm metin ms apimtims atlikti
Frontalinio krautuvo Kawasaki 80ZV kaušo talpa
Transportavimo iki autosavivar io atstumas
Frontalinio krautuvo reis skai ius
Frontalinio krautuvo vidutinis važiavimo greitis
Krautuvo važiavimo trukm 1 operacijai ( abi puses)
Manevravimo, pasikrovimo ir iškrovimo trukm
Reiso trukm
Galimas frontalinio krautuvo reis skai ius per laiko
vienet
Frontaliniu krautuvo Kawasaki 80ZV darbo laiko trukm
metin ms apimtims atlikti
Dirvožemio iš pylim transportavimo autosavivar iu
MAN 26.422 Kipper sklypo pakraš ius apimtys
Autosavivar io MAN 26.422 Kipper keliamoji galia
Autosavivar io MAN 26.422 Kipper vienu reisu
pervežamo grunto kiekis
Transportavimo atstumas
Reis skai ius
Vidutinis važiavimo greitis
Važiavimo trukm abi puses
Manevravimo ir išsikrovimo trukm
Reiso trukm skaitant pakrovim
Automobilio MAN 26.422 Kipper galimas reis skai ius
per laiko vienet
Automobilio MAN 26.422 Kipper darbo laiko trukm
metin ms apimtims atlikti

Mato vnt.

Skai iuot

Kiekis

m3

Projektas

2300

vnt.

2300/455

5

m3 / m3/h

Technin norma

1 / 80

h
pamainos
m3
km
vnt.
km/h
min.
min.
min.
h
pamaina
h
pamainos

1200 : 80
1200 : 80/8
Technin norma
Projektas
3000:3,6
Technin norma
2 x 0,01 x 60 : 10
Technin norma
0,12 + 4
60 : 4,12
480 : 4,12
3000 : (3,6 x 14,56)
3000 : (3,6 x 116,50)

15
2
3,6
0,01
830
10
0,12
4
4,12
14,56
116,50
57
7

m3/t

Projektas

4000/7200

t

Technin norma

14

t/m

14/1,8

14/8

km
vnt.
km/h
min.
min.
min.
h
pamain
h
pamaina

Projektas
4000/8
Technin norma
2*0,2*60/20
Technin norma
1,2 + 4,0 + 4,12
60 : 9,32
480 : 9,32
4000 : (8 x 6)
4000 : (8 x 51)

0,2
500
20
1,2
4,0
9,32
6
51
84
10

3

Tiesioginiam sauso sm lio ir žvyro kasimui nuo šlaito bei pakrovimui autotransport bus
naudojamas ekskavatorius LIEBHERR A 900 C Litronic bei frontalinis krautuvas Kawasaki 80ZV,
o kasimui nuo šlaito pap d s ir perk limui iki sijojimo rangos – frontalinis krautuvas Kawasaki
80ZV. Karjere išgautos žaliavos frakcionavimui bus naudojamas sijotuvas Terex-Finlay 683
Supertrack (8 priedas, 2 pav.). Kadangi visa ši ranga mobili – pasislinkus kasybos frontui, ji,
siekiant sumažinti žaliavos pervežimo atstumus, bus perdislokuojama ar iau gavybos darb fronto.
Išsijota produkcija (realizuojant) autosavivar ius pakraunama frontaliniu krautuvu. Apvandenintas
naudingas klodas bus kasamas atskira gavybos pakopa nuo sauso naudingo klodo pado
ekskavatoriumi LIEBHERR A 900 C Litronic, iš gilesni sluoksni ekskavatoriumi JCB JS220 LR
ir supilamas pylimus nusivandeninti. Pus nusivandeninusios išgautos žaliavos taip pat bus
frakcionuojama. Pagaminta produkcija bus laikinai sand liuojama karjero iškasoje ir iš ia
realizuojama. Produkcijos išvežimui bus naudojami 27 t keliamosios galios autosavivar iai MAN
19.463 su triaše puspriekabe. Žaliavos transportavimui papildom keli gavybos vietoje tiesti
Vilnius, 2017 m.
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nereik s – autotransportas tiek išveždamas nat rali žaliav , tiek perdirbt produkcij jud s
sutankintu, nuprofiliuotu naudingo klodo paviršiumi. Tiek sauso sm lio ir žvyro klodo, tiek ir
apvandeninto pilnai iškasti nepavyks – karjero šlaituose bei priedugnyje susidarys eksploataciniai
nuostoliai, kurie tiksliai bus vertinti rengiant telkinio naudojimo plan . Metin s naudingo klodo
kasybos darb apimtys pateiktos 5 lentel je.
5 lentel

Metin s produkcijos kasybos darb apimtys
Iškasamas
rangos
žaliavos
našumas,
t ris, [m3]
[m3/h]
Sauso sm lio ir žvyro klodo kasybos atveju
Kasimas frontaliniu krautuvu Kawasaki 80ZV iš karjero
10000
135
sienel s pakraunant autosavivar ius
Kasimas frontaliniu krautuvu Kawasaki 80ZV iš karjero
20000
135
sienel s pakraunant žvyro sijotuv
Išsijotos produkcijos pakrovimas frontaliniu krautuvu
20000
135
Kawasaki 80ZV iš kaup autosavivar ius MAN 19.463
Kasimas ekskavatoriumi Liebher A 900 C Litronic iš
10000
80
karjero sienel s pakraunant autosavivar ius MAN 19.463
Viso:
40000
Apvandeninto sm lio ir žvyro klodo kasybos atveju
Kasimas ekskavatoriumi JCB JS220 LR (kaušas 0,7 m3
20000
50
str l s ilgis 12 m) iš sluoksnio kaup
Kasimas ekskavatoriumi Liebher A 900 C Litronic iš
20000
80
sluoksnio kaup
Kasimas frontaliniu krautuvu Kawasaki 80ZV iš
20000
135
nusivandeninusio kaupo pakraunant autosavivar ius
Kasimas frontaliniu krautuvu Kawasaki 80ZV iš
20000
135
nusivandeninusio kaupo pakraunant žvyro sijotuv
Išsijotos produkcijos pakrovimas frontaliniu krautuvu
20000
135
Kawasaki 80ZV iš kaup autosavivar ius MAN 19.463
Viso:
40000
rangos pavadinimas

Darb
trukm ,
[h]

Pamain
skai ius

74

9

148

19

148

19

125

16

400

50

250

31

148

19

148

19

148

19

Pirminis iškastos žaliavos perdirbimas. Dalis, 50% nuo bendro iškasto sm lio ir žvyro kiekio,
karjere bus išsijojama mobiliu sijojimo renginiu TEREX – FINLAY 683 SUPERTRACK (2 pav.).
Šis, stengiantis sumažinti iškastos žaliavos pervežimo iki jo atstumus, dirbs greta kasaviet s, o
kasybos darb frontui pasislinkus, jis bus perdislokuojamas ar iau gavybos darb fronto. Sijojimo
renginio našumas, priklausomai nuo sijojamos medžiagos sud ties, siekia iki 120 - 150 m3 žaliavos
per valand , tuo tarpu kuro s naudos šiam darbui atlikti n ra didel s – 11 ltr./h (8 priedas, 1
lentel ). Sijotuvo žaliavos pri mimo bunkerio talpa siekia 7 m3, žaliavos transportavimui iki
sijotuvo ir pakrovimui j bus naudojamas frontalinis pakrov jas KAWASAKI 80ZV su 3,6 m3
talpos kaušu. Žaliavos sijojimo metin s darb apimtys bei joms atlikti reikalingos technin s rangos
darbo trukm s skai iavimai pateikti 6 lentel je.
6 lentel

Metin s žvyro sijojimo darb apimtys
rangos pavadinimas
Sijotuvas Terex – Finlay 683 Supertrack
Viso:

Vilnius, 2017 m.

Iškasamas žaliavos
t ris, m3/metus
20000
20000

rangos
našumas, m3/h
120

Darb
trukm , h

Pamain
skai ius

167

20,8
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2 pav. Žvyro sijojimo renginys Terex – Finlay 683 Supertrack

Frakcionuojant žvyr susidarys apie 11,2 % 16 mm gargždo frakcijos /13/, kuri bus laikinai
sand liuojama iškasoje. Iš jos bus gaminama skalda (fr. 16/45/56 mm.). Smulkinim planuojama
atlikti trupintuvu Kleeman Mobirex MR 110 EVO (našumas 350 t/val.; 8 priedas, 3 pav.).
Trupintuvas bus atvežamas susikaupus pakankamam kiekiui trupinimui tinkamos žaliavos.
Smulkinimo darb apim i bei j metini apim i atlikimui reikalingos technin s rangos poreikio
skai iavimai pateikti 7 lentel je.

3 pav. Trupintuvas Kleeman Mobirex MR 110 EVO
7 lentel

Metin s žvirgždo ir gargždo trupinimo darb apimtys
rangos pavadinimas
Trupintuvas Kleeman Mobirex MR 110
EVO (našumas 350 t/val.)

Iškasamas žaliavos t ris,
m3/metus
t/metus
2240
4480

rangos
našumas,
t/h

Darb
trukm ,
h

Pamain
skai ius

350

13

2

Pagaminta produkcija bus laikinai sand liuojama karjero iškasoje ir iš ia realizuojama.
Išvežant karjero produkcij vidutinis savivar io nuvažiuojamas atstumas nuo karjero centro iki
kelio su kieta danga – 0,5 km. Naudojama žvyruoto kelio atkarpa pagal poreik bus remontuojama,
atnaujinama ir lyginama, o sausuoju met laikotarpiu pagal poreik ir laistoma.
Vilnius, 2017 m.
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Produkcijos pakrovimas ir išvežimas realizuoti. Paruošta produkcija (sm lis, žvirgždas,
gargždas, nat ralus žvyras) automobilius MAN 19.463 (su 27 t keliamos galios, 15 m3 talpos
triaše puspriekabe) bus pakraunama frontaliniu krautuvu KAWASAKI 80ZV (kaušas 3,6 m3). Visos
metin s produkcijos išvežimui reik s 2667 automobilio MAN 19.463 reis (14 reis per darbo
dien ). Produkcijos realizavimo darb metin s apimtys pateikiamos 8 lentel je.
8 lentel

Metin s produkcijos realizacijos darb apimtys
Rodikli pavadinimas
Bendra (metin ) transportavimo darb apimtis
Darbo dien skai ius
Vidutin dienos transportavimo darb apimtis
Automobilio MAN 19.463 keliamoji galia
Transportavimo atstumas
Reis skai ius vien darbo dien
Reis skai ius metin ms darb apimtims atlikti
Vidutinis važiavimo greitis
Važiavimo trukm abi puses
Pakrovimo trukm , esant pakrov jo Kawasaki 80ZV
našumui 135 m3/h
Manevravimo trukm
Reiso trukm
Galimas reis skai ius per pamain vienu automobiliu
Reikalingas automobili MAN 19.463 kiekis, galintis
atlikti dienos darb apimtis
Bendra automobilio MAN 19.463 rida iki bendro
naudojimo kelio atliekant dienos darb apimtis
Bendra automobilio MAN 19.463 rida iki bendro
naudojimo kelio, atliekant met darb apimtis

Matavimo vienetas
m3 / t
d. d. vnt.
m3 / t
m3 / t
km
vnt.
vnt.
km/h
min.

Skai iuot
Projektas
Projektas
Projektas
Technin norma
Iki kelio
200/15
40000 / 15
Technin norma
2*0,5*60/30

Kiekis
40000 / 72000
200
200 / 360
15 / 27
0,5
14
2667
30
2

min.

15 x 60 : 135

6,67

min.
min.
reisai / pamaina

Technin norma
2 + 6,67 + 4
480 / 12,67

4
12,67
38

vnt.

14 / 38

1

km

0,5 x 2 x 14

14

km

2667*2*0,5

2667

Iškasto telkinio rekultivacija bus atliekama pagal Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio
naudojimo plano sprendinius. Ji vyks lygiagre iai telkinio eksploatacijai, t. y. etapais bus vykdomi
ne tik kasybos darbai, bet ir išeksploatuot kasybos sklypo dali rekultivacija. Dalyje telkinio pilnai
iškasus sm l ir žvyr , iškastame karjero plote šlaitai bus nul kštinti iki 14 – 20o. Tam panaudojami
sklypo pakraš iuose laikinai sand liuoti nuodangos gruntai, ant j paskleidžiant dirvožemio
sluoksn , pas jant žolin augalij bei pasodinant miško medžius. Karjero dugne, apvandeninto
žvyro ir sm lio klodo sl gsojimo vietose, iškasus apvandenint nauding iškasen , bus suformuoti
atviro vandens tvenkinukai su stabiliais, nul kštintais kranto bei priekrant s dugno šlaitais.
6. Žaliav
naudojimas:
chemini
medžiag
ir
preparat
(mišini ),
radioaktyvi j medžiag , pavojing ir nepavojing atliek naudojimas.
Numatomame naudoti plote bus išgaunamos tik ner din s naudingosios iškasenos (sm lis ir
žvyras).
Pavojingos (sprogstamos, degios, dirginan ios, kenksmingos, toksiškos, kancerogenin s,
sdinan ios, infekcin s, teratogenin s, mutagenin s ir kt.) medžiagos, išskyrus mobili mechanizm
darbui užtikrinti b tin kur (dyzelin ), sm lio ir žvyro gavybos metu nenaudojamos ir karjere
nesaugomos. Gavyba bus vykdoma specialiai sm lio ir žvyro gavybai bei sijojimui skirtais
mechanizmais, naudojan iais vidaus degimo varikli sukuriam gali , kuri veiklai reikalingas tik
dyzelinas. Dyzelinas karjere saugomas bei sand liuojamas nebus. Dyzelinas karjer bus atvežamas
saugiose kuro transportavimui pritaikytose talpose, ribotais kiekiais ir iš j mobili mechanizm
kuro bakus bus išsiurbiamas šiuose mechanizmuose j gamintoj sumontuotais kuro siurbliais, tam
specialiai rengtoje vietoje (aikštel je) su kieta danga. Prie technikos užpylimo kuru bei saugojimo
nedarbo metu aikštel s bus du konteineriai – vienas su sorbentu avarini dyzelinio kuro išsiliejim
Vilnius, 2017 m.
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padarini likvidavimui (surinkimui), antras užteršto sorbento laikinam saugojimui, iki jis bus
išvežtas specializuotam pavojing atliek tvarkytojui.
Žvyro ir sm lio gavybos procese radioaktyvios medžiagos nenaudojamos, tod l karjere tokios
medžiagos nebus saugomos.
7. G am t os išt ek li (nat r ali gam t os k om p onent ), v is p ir m a v and ens, ž em s,
d ir v ož em io, b iologin s v air ov s naud oj im o m ast as ir r egener acinis p aj gum as
(at sist at y m as).
Numatomame naudoti 9,77 ha plote bus išgaunamos tik ner din s naudingosios iškasenos –
žvyras ir sm lis. Geologini sm lio ir žvyro ištekli kiekis 734 t kst. m3. Planuojamos metin s
gavybos apimtys Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujame plote – 40 t kst. m3/metus.
Numatoma, kad gavybos darbai truks 15 met – neišvengiamai susidarys sm lio ir žvyro gavybos
nuostoliai naudingo klodo kraige atidengiant j ir perimetru iškasos šlaituose bei nejudinamoje 5 m
plo io pakraš io juostoje. Gavybos nuostoliai gali siekti iki 20 nuošim i , skai iuojant nuo detaliai
išžvalgyt geologini ištekli kiekio ir liks pirminio sl gsojimo vietoje. Tikslus išgaunamo sm lio
ir žvyro bei kasybos nuostoli kiekis bus apskai iuotas naudojimo plano rengimo metu.
Kasant sm l ir žvyr joki gamybos atliek nesusidarys. Nuodangos paderm s (dirvožemis,
piltas gruntas, stipriai molingas žvyras bei priesm lis) iki kajero rekultivacijos darb pradžios
laikinai bus sand liuojamos kasybos sklypo pakraš iuose. Šie gruntai n ra atliekos, jie
sand liuojami laikinai ir v liau panaudojami iškasto ploto rekultivacijai.
pylimus sustumtas dirvožemis bus laikinai saugomas kasybos sklypo pakraštyje. Tokie
pylimai ribos iš karjero sklindan i triukšmo ir dulki sklaid aplinkoje. Dirvožemio pylimus, kol
augalinis sluoksnis bus panaudotas pagal paskirt , t. y. rekultivuojant iškast telkinio plot ,
numatoma apželdinti žole. Tokiu b du dirvožemis bus apsaugotas nuo išplovimo ir išpustymo. Šiuo
metu nedidel dalis telkinio naujo ploto paviršiaus – ariama žem , likusi dalis – dirvonuojanti pieva.
Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujo ploto artimiausi apylinki hidrografinis tinklas
gana retas (1 ir 3 priedai). Pa iose artimiausiose telkinio naujo ploto apylink se paviršinio vandens
telkini n ra – sm lio ir žvyro gavybos darbai paviršinio vandens telkini ne takos. Dalyje
planuojamo naudoti ploto bus atidengtas gruntinio vandens horizontas, ta iau apvandeninto sm lio
ir žvyro klodo gavyba vyks nežeminant esamo gruntinio vandens lygio. Vanduo iš karjere
susidarysian io vandens telkinio bus naudojamas nebent karjero vidaus keli laistymui sausuoju
met laiku, kad šie nedulk t . Iš apvandeninto klodo iškastas sm lis ir žvyras bus pilami pylimus
nusisaus jimui, o perteklinis vandens kiekis savitaka sugr š atgal atvir vandens telkin karjero
dugne. Pagrindiniai elementai formuojantys gruntinio vandens išteklius – infiltracin ir požemin
mityba. Iškasus saus nauding klod , aeracijos zonos storis sumaž s, tod l padid s išgaravimas
nuo gruntinio vandens paviršiaus. Ta iau per sumaž jusi aeracijos zon
gruntinio vandens
horizont pateks žymiai daugiau atmosferini krituli , o suformuotoje sta iašlait je duboje
infiltracin mityb didins ir
dub sutekantis paviršinio nuot kio vanduo. Lietuvos klimato
s lygomis (krituli kiekis viršija išgaravim ), nat ralu, kad padid jusi gruntinio vandens infiltracin
mityba kompensuos padid jus išgaravim . Tokio dydžio ir gylio karjeras (turint omenyje, kad
kasybos metu dalis naudingos iškasenos liks neiškasta šlaituose ir bus panaudota karjero šlait bei
dugno išlyginimui, tuo pa iu aeracijos zonos padidinimui) netur s neigiamos takos gruntinio
vandens srauto r žimui ir ne takos tol liau esan i paviršinio vandens telkini hidrologinio režimo.
Geriam vanden karjero darbuotoj reikm ms numatoma tiekti kiekvien dien – transportu,
atvežan iu karjere dirbsiant mon s personal .
8. Energijos ištekli naudojimo mastas, nurodant kuro r š .
Gavyba bus vykdoma mechanizmais, naudojan iais dyzelini vidaus degimo varikli
sukuriam gali . J darbui bus naudojamas dyzelinas. Karjere dyzelino atsargos saugomos nebus.
Vilnius, 2017 m.
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Pagal poreik kuras bus atvežamas gavybos viet ir iš karto supilamas mechanizm kuro bakus.
Metin m gavybos apimtims atlikti planuojama sunaudoti 19,46 t dyzelino. Administracini –
buitini patalp apšvietimui ir šildymui, vandens pašildymui bei automobilini svarstykli darbo
užtikrinimui bus naudojama elektros energija. Jos tiekimas konteinerinio tipo administracin s –
buitin s paskirties vagon l ir automobilines svarstykles bus vykdomas iš šalia P V vietos jau
esan ios elektros perdavimo linijos pastot s. Kiti energijos šaltiniai P V metu naudojami nebus.
9. Pavojing , nepavojing ir radioaktyvi j atliek susidarymas, atliek susidarymo vieta,
atliek susidarymo šaltinis, atliek tipas, atliek kiekis ir j tvarkymo veiklos r šis.
Žvyro ir sm lio gavybos procese radioaktyvios medžiagos nenaudojamos ir karjere
nesaugomos (6 punktas). Pavojingos (sprogstamos, degios, dirginan ios, kenksmingos, toksiškos,
kancerogenin s, sdinan ios, infekcin s, teratogenin s, mutagenin s ir kt.) medžiagos, išskyrus
deg dyzelin , žvyro gavybos metu nenaudojamos bei karjere nesaugomos ir nesand liuojamos.
Kasant žvyr ir sm l , kaip jau min ta, joki gamybos atliek nesusidarys. Nuodangos
paderm s (atskirai nuo kit dangos nuogul sand liuojamas dirvožemis bei atskirai sand liuojamas
stipriai molingas žvyras bei priesm lis) laikinai bus saugomi kasybos sklypo pakraš iuose.
Nuodang sudarantys gruntai neprarandami ir tai n ra atliekos - jie bus panaudoti rekultivacijos
metu sutvarkant sm lio ir žvyro gavybos metu atsiradusi iškas .
Planuojamos kin s veiklos vietoje dirbs atestuotas gavybos specialistas, buldozerio,
ekskavatoriaus, frontalinio krautuvo (pagal poreik ) mašinistai, pagalbiniai darbininkai, sargai.
Dirban i darbuotoj fiziologini poreiki tenkinimui bus pastatytas laikinas biotualetas, o
nedidelio kiekio komunalini atliek surinkimui – atliek konteineris. Visos susidarysian ios
komunalin s atliekos, pagal sutart su Mol t raj. savivaldyb s teritorij aptarnaujan iu ši atliek
tvarkymo operatoriumi, periodiškai bus išvežamos
Utenos regionin nepavojing atliek
s vartyn .
Visos susidarysian ios gamybos atliekos (pašluost s, nebetinkamos naudoti gavybos ir
produkcijos paruošimo rangos komplektuojan ios dalys, automobili ar pakrov jo senos padangos
ir kt.) bus r šiuojamos ir saugomos konkre i atliek kaupimo vietose, ar/ir uždaruose
konteineriuose, ties išvažavimu iš karjero rengtoje aikštel je su kieta danga ar kt. specialiai tam
rengtoje vietoje. Panaudoti sorbentai ar potencialiai galim avarini išsiliejim metu naftos
produktais užterštas gruntas bus nukasami ir surenkami bei talpinami atskirus, konkre iai atliekai
skirtus plastikinius, naftos produktams atsparius, uždarus konteinerius. Pastarieji laikinam
saugojimus bus pristatyti ties išvažavimu iš karjero rengtoje aikštel je su kieta danga. Iš ia
tolimesniam tvarkymui šios atliekos bus perduodamos j tvarkymo ir utilizavimo veikla
užsiiman ioms mon ms.
Be dyzelinio kuro ir nedidelio kiekio tepal (reikaling kasdienei mechanizm prieži rai),
kitos chemin s medžiagos ir preparatai sm lio ir žvyro gavybos – sijojimo metu n ra naudojamos.
Tod l jos planuojamos kin s veiklos teritorijoje nebus saugojamos, kaupiamos ar sand liuojamos.
10.

Nuotek susidarymas, kiekis ir j tvarkymas.
Geriam vanden karjero darbuotoj reikm ms numatoma pristatyti kiekvien dien ,
autotransportu atvešian iu karjere dirbsiant mon s personal . Kasant sm l ir žvyr pramonini
nuot k , kurios teršt grunt ir požemin vanden nesusidaro. Dirban i j fiziologiniams
poreikiams bus rengtas biotualetas. Jo turinys periodiškai bus išvežamas Mol t komunalini
nuotek valymo renginius utilizavimui – jis aplinkoje nepasklis. Grunto, o tuo pa iu ir vandens
galimos taršos vienintelis šaltinis – karjere dirbantys mechanizmai su vidaus degimo varikliais.
Grunto, o tuo pa iu ir vandens apsauga nuo galimo teršimo naftos produktais bus užtikrinama
vykdant mechanizm technin aptarnavim ir užpildym kuru tik tam skirtoje specialioje aikštel je
su kieta danga, rengtoje už kasybos sklypo rib .
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11. Chemin s taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalai, nuos dos), kiekis ir jos
prevencija.
Pasiruošimo gavybai metu dirvožemis bus nuimtas ir laikinai (iki rekultivacijos pradžios)
saugomas kasybos sklypo pakraš iais suformuotuose pylimuose. Dirvožemio pylimai, kol
dirvožemis bus v l panaudotas pagal paskirt , t. y. rekultivuojant iškast telkinio plot , bus
apželdinti žole – taip j apsaugant nuo išplovimo ir išpustymo. Kitaip dirvožemis paveiktas nebus.
Gretimi kasybos plotui žem s sklypai – tokio pat našumo žem s kio paskirties sklypai.
Taršios medžiagos P V vietoje nebus naudojamos ir saugomos, mechanizm kiekis P V vietoje
dirbs minimalus – tik reikiamoms darb apimtims atlikti. P V eigoje susidaran ios negausios
komunalin s bei gamybos atliekos, kaip jau min ta aukš iau, bus kaupiamos sandariuose
konteineriuose, o juos užpildžius, periodiškai perduodamos tokio pob džio atliek tvarkytojams.
Tokiu b du, gamybos atliek , kurios gal t teršti dirvožem P V vietoje nesusidarys.
Pagrindinis ir vienintelis tiek grunto (dirvožemio), tiek gruntinio vandens potencialus taršos
šaltinis – planuojamoje kin je veikloje numatomi naudoti renginiai su vidaus degimo varikliais,
kuri veikai naudojamas dyzelinas. Planuojamos kin s veiklos vietoje tepalai ir dyzelinas
sand liuojami nebus, pagal poreik jie bus atsivežami P V teritorij . Planuojamoje kin je
veikloje numatoma naudoti moderni sijojimo rang bei šiuolaikišk frontalin krautuv ,
ekskavatori ir buldozer , kurie gaminami su kuro siurbliais, turin iais šlangus su atbuliniais
vožtuvais mechanizm kuro bak užpildymui. Atvežtas kuras mechanizm bakus bus išsiurbiamas
min t siurbli pagalba. Vandens, o tuo pa iu ir grunto, apsauga nuo potencialiai galimo teršimo
naftos produktais bus užtikrinama mechanizm technin aptarnavim ir užpildym kuru vykdant
pagal technin s specifikacijos taisykles ir tik iki 5,0 ar ploto rangos saugojimo bei technin s
prieži ros aikštel je su kieta danga. Pastaroji bus rengta šiauriniame planuojamo naudoti ploto
pakraštyje ties administracin s – buitin s paskirties konteinerinio tipo vagon liu. Naudojam
mechanizm operatoriai bus instruktuoti bei apmokyti kaip naudotis jiems patik ta ranga, kaip
elgtis vykus avariniam kuro išsiliejimui aplink , kaip likviduoti potencialiai galimas j pasekmes.
rangos saugojimo aikštel je bus pastatytos talpos su avarini išsiliejim metu aplink patekusi
naftos produkt operatyviam surinkimui skirtais absorbentais. Panaudoti sorbentai, o, esant
poreikiui, ir nukastas naftos produktais užterštas gruntas, bus surenkami ir talpinami atskirus,
konkre iai atliekai skirtus plastikinius, naftos produktams atsparius, uždarus konteinerius, kurie
laikinam saugojimus bus pastatyti ties išvažavimu iš karjero rengtoje aikštel je su kieta danga. Iš
ia sukauptos atliekos tolimesniam tvarkymui bus perduotos konkre iom pavojing atliek
tvarkymo mon ms. Tiksliai vertinti planuojamos kin s veiklos metu susidarysian i naftos
produktais užteršt atliek kiek ar j susidarymo tikimyb , n ra joki galimybi , nes n ra
elementaraus pagrindo iš anksto sp ti kaip dažnai gavybos rangos operatorius nukryps nuo
technini specifikacij ar taisykli .
Stacionari oro taršos šaltini P V teritorijoje n ra ir nebus. Visi sm lio ir žvyro kasimo,
pakrovimo, transportavimo renginiai bus mobil s. Technologiniai procesai, turintys takos aplinkos
orui, yra susij su vidaus degimo varikliais varom savaeigi mechanizm naudojimu, kuri kuro
r šys bei išmetam duj kiekis yra nustatyti savaeigi mechanizm technin s eksploatacijos
taisykl mis. Eksploatacijos eigoje periodiškai numatoma tikrinti karjere dirban i mechanizm
vidaus degimo varikli darbo režimo atitikim nustatytiems normatyvams. Planuojamos palyginti
nedidel s metin s gavybos darb apimtys – 40 t kst. m3. Karjere dirbs naši technika, ta iau ne visi
mechanizmai dirbs vienu metu, tod l naudojam mechanizm skai ius bus minimalus. Numatoma
naudoti tik tok kiek gavybos rangos, kuris yra b tinas projektin ms apimtims atlikti. Remiantis
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1998-07-13 d. patvirtinta „Teršian i medžiag , išmetam
atmosfer iš mašin su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika“/5/. atlikti išmetim iš
mobili taršos šaltini skai iavimai susieti su metin mis numatom darb apimtimis bei
mechanizm techniniais parametrais.
aplinkos or atlikant metines gavybos darb apimtis
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maksimaliai pateks 1,73 t teršian i medžiag , iš j CO – 1,02 t, NOx – 0,28 t, CnHm – 0,37 t, SO2 –
0,02 t, kiet daleli – 0,04 t (9 lentel ). Šis medžiag kiekis aplinkos ore pasklis met b gyje, o
vienkartin (dienos) medžiag emisija bus ženkliai mažesn . P V s lygojama tarša bus lokali ir už
kasybos sklypo rib netur s reikšmingo poveikio oro kokybei. Išdalinus gavybos apimtis per
kalendorinius metus, kin s veiklos s lygojama tarša bus ne didesn nei bet kuriuose žemdirbystei
naudojamuose laukuose dirbant žem s kio technikai.
Teršal kiekis iš mobili taršos šaltini apskai iuojamas pagal formul :
W(k,i) = m(k,i) x Q(i) x K1(k,i) x K2(k,i) x K3(k,i), kur:
m(k,i) - lyginamasis teršian ios medžiagos “k” kiekis sudegus “i” r šies degalams (kg/t),
Q(i) - sunaudotas “i” r šies degal kiekis (t),
K1(k,i) - koeficientas, vertinantis mašinos variklio, naudojan io “i” r šies degalus, darbo s lyg
tak teršian ios medžiagos “k” kiekiui,
K2(k,i) - koeficientas, vertinantis mašinos, kuri naudoja “i” r šies degalus, amžiaus tak
teršian ios medžiagos “k” kiekiui,
K3(k,i) - koeficientas, vertinantis mašinos, naudojan ios “i” r šies degalus, konstrukcijos ypatum
tak teršian ios medžiagos “k” kiekiui.

Atliekant teršal kiekio išmetamo iš mobili taršos šaltini skai iavimus atsižvelgta ir
koeficient : M - degal s naud rodikl ; R – vidutin automobilio amži (metais) dydžius,
nustatomus pagal „Teršian i medžiag , išmetam
atmosfer iš mašin su vidaus degimo
varikliais, vertinimo metodik “ /5/.
rangos sunaudojamas kuro kiekis paskai iuotas vadovaujantis technin mis specifikacijomis
(8 priedas) ir automobili kuro norm nustatymo metodika /6/. Skai iavim rezultatai, vertinus
metines numatom atlikti darb apimtis (3 – 7 lentel s), pateikiami žemiau esan ioje 9 lentel je.
9 lentel

Pavadinimas

Vikšrinis buldozeris DZ 110A
Ekskavatorius LIEBHERR 900
Litronic
Frontalinis krautuvas
Kawasaki 80ZV
Ekskavatorius JCB JS220 LR
Autosavivartis MAN 19.463
Kipper
Sijojimo renginys TEREX –
Finlay 683 Supertrack
Autosavivartis MAN 26.422
Kipper
Trupintuvas Kleeman Mobirex
MR 110 EVO 350 t/val

Sunaudojamas
rangos kuro kiekis,
kiekis,
l/moto/h
vnt.
automobiliui,
l/100 km

Sunaudojamas
kuro kiekis, t/m

Gavybos ir transportavimo rangos išmetimai metin ms gavybos apimtims atlikti
aplinkos or išmetam teršal kiekis, t/metus
CO

NOx

CnHm

SO2

Kietosios
dalel s

1

25

2,36

0,3630

0,0640

0,1263

0,0024

0,0138

1

10

1,6

0,0602

0,0199

0,0224

0,0016

0,0027

1

16

7,80

0,2939

0,0972

0,1093

0,0078

0,0130

1

10

4,2

0,1593

0,0527

0,0592

0,0042

0,0070

1

45

1,01

0,0521

0,0107

0,0207

0,0010

0,0019

1

11

1,94

0,0730

0,0242

0,0271

0,0019

0,0032

1

41

0,14

0,0071

0,0015

0,0028

0,0001

0,0003

1

28

0,38

0,0145

0,0048

0,0054

0,0004

0,0006

19,46

1,02

0,28

0,37
1,73

0,02

0,04

VISO:

Skai iavimai (9 lentel ) rodo, kad P V metu išmetam teršal kiekis n ra didelis – met
b gyje gavybos ranga ir produkcij išvežantis autotransportas paskleis aplinkoje 1,73 t ši
medžiag . Teršian i medžiag kiekis pasklis didesn je erdv je nei nuo vieno stacionaraus kamino.
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Šis medžiag kiekis bus išmestas iš nestacionari – neorganizuot šaltini , nuo kuri (karjeras ir
jame judanti gavybos ranga) skai iavimai paprastai n ra atliekami, o teršian i medžiag sklaidos
modeliavimas n ra pritaikomas /26/ ir n ra naudojamas. Tod l P V vykdymo metu išmetamo
nedidelio teršian i medžiag kiekio, teršal koncentracij sklaidos modeliavimas nebuvo
atliekamas ir fonin s teršal koncentracijos aplinkos ore nevertintos. P V s lygojama chemin
tarša bus lokali ir aplinkai netur s esminio poveikio. Oro kokyb artimiausiose sodybose ir toliau
išliks b dinga kaimiškoms neužterštoms vietov ms.
Suminis teršian i medžiag kiekis vertinant gretimame karjere dirban i mechanizm
išmetimus metin ms gavybos apimtims atlikti. P V plotas supa šiuo metu eksploatuojam Rimu i
II žvyro telkin (3 priedas). Telkinys iš vakar – pietvakari jau yra dalinai išeksploatuotas, šiuo
metu vakarinis pakraštys yra padengtas dangos nuogul pylimais. Ekploatacija vykdoma daugiau
centrin je ir rytin je Rimu i II žvyro telkinio dalyje. Skai iuojant išmetimus, susijusius su bendru
abiej naudotoj darb vykdymu, Rimu i II ekplotuojamame sm lio ir žvyro telkinyje pasklid s
teršal kiekis išmestas iš nestacionari – neorganizuot šaltini taip pat buvo vertintas. Vertinama,
kad eksploatuojamame Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio eksploatacijai naudojama gavybos ranga
ir transporto priemon s yra analogiškos telkinio naujame plote P V gavybos rangai ir transporto
priemon ms (vikšrinis buldozeris Komatsu D51EX, ekskavatorius LIEBHERR 900 Litronic,
pakrov jas Hitachi ZW310, sijojimo renginys Fintex, autosavivar iai MAN 19.463 Kipper, MAN
26.422 Kipper, trupintuvas Kleeman Mobirex MR 110 EVO). Gavybos apimtys jau
eksploatuojamame karjere yra vidutiniškai 53 t kst. m3 per metus, kuri 50% vežama tiesiai iš
klodo ir 50% sijojama, vidutinis pagamintos produkcijos išvežimo iki bendro naudojimo kelio
atstumas - 300 m. Abu telkinio naudotojai, vykdydami kin veikl sunaudos 44 t dyzelinio kuro.
Atlik metines gavybos apimtis, aplinkos or paskleis 3,9 t teršian i medžiag . Skai iuojant
priimta, kad bus atliekamos galimai didžiausios gavybos darb apimtys esant maksimaliai gavybos
rangos apkrovai bei nepalankiausiomis meteorologin mis s lygomis. Abiej naudotoj telkinyje
vykdoma veikla apims pakankamai didel 21,87 ha plot . Esamos ir P V s lygojama chemin tarša
bus lokali ir aplinkai netur s esminio poveikio. Teršian ios medžiagos pasklis erdv je met b gyje
ir, kaip rodo daugiamet gavybos telkinyje patirtis, oro kokyb artimiausiose sodybose ir toliau
išliks b dinga kaimiškoms neužterštoms vietov ms.
D l planuojamoje kin je veikloje naudojamo transporto, eismo intensyvumo lygmens kaita
bus nežymi. Šis rodiklis vertintas skai iavimais pagal formul (1):
Fp=(1+n/100*N)

(1),

kur:

N – pus numatyto kelio naudojimo laiko (7,5 met )
n – važiavim skai ius per dien (14 reis per darbo dien išvežant produkcij –
28 važiavimai /iš kasaviet s iki kelio Mol tai – Žalvariai).

Karjero dugnu nuplaniruotame kelyje, kuriuo produkcija bus išvežama iš kasaviet s,
intensyvumo koeficientas sieks 1,187.
Iš klodo išgaunamas sm lis ir žvyras nat raliai yra dr gnas ir savaime nedulka. Pakrautas
autotransport tiekiamas vartotojams tentais dengtuose k buluose – taip neutralizuojamas
dulk jimas iš autotransporto k bulo. Autosavivartis kasaviet je juda 10 km/h grei iu, tik tinas
dulk jimas yra minimalus. Frontalinis krautuvas sm l ir žvyr tieks
sijotuv , kuris
komplektuojamas su dulki nusiurbimo sistema. Išvežimo kelias sausu met laiku bus laistomas.
Autotransportui judant gruntu šis d visi. Nusid vin io sluoksnio, kurio dilinimo pasekoje
vyksta dulk jimas, storis apskai iuotas pagal formul (2), kuri pateikta keli su žvyruota danga
dulk jimo mažinimo rekomendacijose /25/. Skai iuojamas susidarantis dulk tumas autotransportui
išvežant produkcij karjero dugnu nuo gavybos vietos iki kelio Mol tai – Žalvariai.
h=(a+1,15*b*(VMPEI/1000))*0,5

(2),

kur:

h – žvyro dangos nusid v jimas vasaros sezono (koeficientas 0,5) metu, mm;
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a – koeficientas, kurio dydis priklauso nuo klimato s lyg ir žvyro daleli atsparumo d v jimuisi
(skai iavimams imama a = 5);
b – koeficientas, kurio reikšm priklauso nuo žvyro daleli atsparumo d v jimuisi, dr kinimo
laipsnio, transporto važiavimo grei io (skai iavimams imama b=26);
VMPEI – vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, automobili /par – skai iavimams imamas
atliekam važiavim skai ius (14);
1,15 – koeficientas, kurio dydis priklauso nuo kelio plo io. Kai kelias platesnis kaip 7 m – jo
reikšm lygi 0,85, siauresnis nei 6 m – 1,15, plotis 6 - 7 m – 1,0.

Produkcijos išvežimo iš kasaviet s kelio, rengto karjero dugnu, vidutinis ilgis 0,5 km, kelio
plotis – siauresnis nei 6 m. Nusid vintis sluoksnis tada lygus:
h = (5+1,15*26*(14/1000))*0,5 = 2,7093 mm/ šiltojo sezono (kai gali dulk ti) metu.
Produkcijos išvežimo kelio ruože nudulkan i
formul (3):
P= *1*c*h

kiet
(3),

daleli

kiekis apskai iuotas pagal

kur:

l – išvežimo kelio ilgis;
c – koeficientas, priklausantis nuo kelio plo io, m;
– kiet daleli 1 m3 kelio tankis, t/m3 (1,8 t/m3).

D l grunto d v jimosi pakilusi smulki j daleli kiekis šioje 0,5 km ilgio atkarpoje per
šilt j sezon (kai gruntas gali dulk ti), jei jis b t vis laik sausas, siekia 2,8041 t:
P= *1*c*h/1000=1,8*500*1,15*2,7093/1000 = 2,8041 t/šiltojo sezono (kai gali dulk ti) metu.
Priimama, kad sauso, šiltojo met sezono (kai gruntas gali dulk ti) trukm – 90 darbo dien .
Apskai iuota emisija visoms kietosioms dalel ms. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agent ros
direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. sakymu patvirtintomis „Foninio aplinkos oro užterštumo
duomen naudojimo kin s veiklos poveikio aplinkos orui vertinti rekomendacijomis“ /12/, norint
perskai iuoti PM10 kietosioms dalel ms, apskai iuota emisija dauginama iš koeficiento 0,7. Tuo
b du produkcijos išvežimo iš karjero metu, nuo kelio, einan io karjero dugnu (iki kelio Mol tai –
Žalvariai), važiuojamosios dalies pakeliam kiet daleli kiekis per šilt j met sezon siekia
1,9629 t.
Išvežimo metu nuo kelio, nuplaniruoto karjero dugnu, atkarpoje ties artimiausia sodyba (3
priedas, imant, kad priart jama maksimaliai galimu atstumu iki sodybos), skai iavimams imant
maksimali 100 m ilgio atkarp (t. y. po 50 m abipus sodybos), sezono metu kiet daleli per šilt j
met sezon bus pakeliama iki 0,004362 t (4,362 kg):
1,9629 t / 500 m / 90 * 100 m = 0,004362 t (4,362 kg)
100 m atkarpoje ties sodyba paskai iuotas kiekis dalinamas iš krovininiu autotransportu per
sezon išvežant produkcij atliekam reis (90 darbo dien * 14 važiavim ten ir atgal, viso 2520
važiavim ). Tokiu b du nuo šios kelio karjero dugnu atkarpos pakeliamas kiet daleli kiekis vieno
pravažiavimo metu siekia 1,73 g. Iš to gauname, jog viename šio karjero kelio atkarpos
priepaviršiniame m3, betarpiškai ties mašinos ratais pakeliamas kiet daleli kiekis – 0,00289 g/m3.
Tai pesimistiškiausias paskai iuotas važiavimo, išvežant pagamint produkcij , variantas ties
artimiausia sodyba, neatsižvelgiantis tai, kad sodybos nuo dulk tumo bus apsaugotos nuodangos
pylim , pirmos, o v liau ir antros kasybos pakop šlait . Apskai iuotas pakeliam kiet daleli
kiekis – ypa mažas. Esant tokiai mažai emisijai KD sklaidos erdv je modeliavimas yra netikslingas
ir beprasmis.
12.

Fizikin s taršos susidarymas ir jos prevencija.
Triukšmas. Planuojamos kin s veiklos vieta yra pakankamai nutolusi nuo viešo naudojimo
teritorij ir kit svarbi visuomenini objekt (1 ir 3 priedai). Artimiausia epizodiškai gyvenama
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sodyba (Nr.1, 3 priedas) yra 50 m pietus nuo detaliai išžvalgyt ištekli apskai iavimo kont ro.
Kitos sodybos yra 0,08 ir 0,10 km atstumu pietus - pietry ius nuo telkinio ištekli paskai iavimo
kont ro. Pagal TPDRIS sistemos duomenis, P V artimiausioje aplinkoje n ra planuojama
urbanizacijos pl tra, t.y. naujos gyvenviet s. Karjere dirbsiantys mechanizmai traktuotini kaip
transporto priemon s – jie mobil s, judesio j ga teikiama vidaus degimo varikli sukuriama galia.
Žvyro ir sm lio gavybos darbai vyks planuojamos kin s veiklos teritorijos viduje – nuo išor s
atribotoje dangos nuogul pylimu (3 m aukš io, 12 m plo io) ir iškasos („duob s“) šlaitais –
pastarieji efektyviai takos judan i mechanizm triukšmo slopinim bei dulk tumo sklaid .
Produkcijos realizacija bus vykdoma – šiaur s vakar kryptimi vedan iu karjero gruntiniu, su
sutvirtinta danga keliu. Žvyro ir sm lio gavyba bus vykdoma našiais renginiais, vienu metu dirbs
nedidelis kiekis (ir ne visi iš karto) mechanizm . J kiekis bus minimizuotas – dirbs toks rangos
kiekis, kuris b tinas gavybos darb operacijom atlikti.
Susidarysian io triukšmo lygio reikšm s vertintos vadovaujantis HN 33 : 2011 „Triukšmo
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties pastatuose bei j aplinkoje“ /8/
reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso sl gio dydžiais. Vertinant triukšm
produkcijos išvežimo kelyje ir gavybos rangos darbo vietoje karjere, atsižvelgta HN 33 : 2011
reikalavim punktus pateiktus 10 lentel je.
10 lentel

Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties pastatuose
bei j aplinkoje
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Paros
laikas,
val.

Ekvivalentinis
garso sl gio lygis
(LAeqT), dBA

Maksimalus
garso sl gio lygis
(LAFmax), dBA

3.

Gyvenam j pastat (nam ) ir visuomenin s paskirties
pastat (išskyrus maitinimo ir kult ros paskirties pastatus)
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

6–18
18–22
22–6

65
60
55

70
65
60

4.

Gyvenam j pastat (nam ) ir visuomenin s paskirties
pastat (išskyrus maitinimo ir kult ros paskirties pastatus)
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliam triukšm

6–18
18–22
22–6

55
50
45

60
55
50

Garso intensyvumas maž ja eksponentiškai ir priklauso nuo atstumo tarp garso šaltinio ir
pri m jo: I(x)=l0 e-2x. Pagal 10 lentel maksimalus leistinas triukšmo lygis (garso sl gio lygis)
gyvenamojoje aplinkoje (pri m jas) nuo 6 iki 18 valandos gali b ti iki 65 (70) dBA, aplinkoje
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo ir 55 (60) dBA aplinkoje, išskyrus transporto sukeliam
triukšm .
Triukšmo lygio skai iavimai atlikti remiantis aplinkos triukšmo direktyvos /29/ II priede
rekomenduojama tarpine pramonin s veiklos triukšmo skai iavimo metodika, ISO 9613-2 standartu
„Akustika. Atvirame ore sklindan io garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skai iavimo metodika“,
kurios pagrindu yra paruoštas atitikmuo LST ISO 9613-2:2004 /30/ apibr žiantis lauke sklindan io
garso silpninimo apskai iavim prognuozuojant aplinkos triukšmo lygius atitinkamu atstumu nuo
vairi triukšmo šaltini . Šio metodo pagalba prognozuojamas žinomo garso emisijos triukšmo
šaltini ekvivalentinis nuolatinis A svertinis garso sl gio lygis atsižvelgiant meteorologines
s lygas, vidutin temperat r ir pan. Atliekant skai iavimus buvo taikomi algoritmai šiems
fizikiniams reiškiniams:
geometrinis silpninimas,
atmosferin absorbcija,
žem s paviršiaus taka,
atspindžiai nuo pavirši ,
kli i ekranavimas.
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Žemiau pateikiamos taškinio triukšmo šaltinio skleidžiamo garso silpn jimui apskai iuoti
naudotos formul s paimtos iš standarto LST ISO 9613-2:2004 „Akustika. Atviroje erdv je sklindan io
garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skai iavimo metodas (ISO 9613-2:1996)“ /30/. Apskai iuotas
reprezentatyvaus segmento taško garso silpn jimas vairi eksploatavimo etap metu dirbant
vienam mechanizmui, taip pat suminio triukšmo dirbant visiems mechanizmamas silpn jimas.
Skai iuojant buvo taikomos apibr žtys, kad triukšmo šaltiniai yra nutol nuo pri m jo tuo pa iu
atstumu, pa iame artimiausiame nuo pri m jo taške (išskyrus sijotuv ir trupintuv ); visiems
triukšmo suk l juams buvo taikomos tos pa ios garso sklidimo s lygos (meteorologin s, fizin s ir
kt.). Tai teorinis triukšmo lygio paskai iavimas. Praktiškai visos transporto priemon s vienoje
vietoje netilpt , ta iau šis modelis atspindi teorin situacij , susiklostan i nepalankiausiomis
s lygomis. Kasant pakopomis, susiformavus reljefo peraukšt jimams, garso sl gio lygis susidaro
dar mažesnis. Ekvivalentinis triukšmo lygio paskai iavimas atliktas vertinus visus karjero
eksplotavimo etapus (27 priedas):
dirvožemio sluoksnio nu mimas (pylimas dar n ra suformuotas ir dirba tik buldozeris);
dirvožemio sluoksnio nu mimas (pylimas suformuotas ir dirba tik buldozeris);
dirvožemio ir kit dangos nuogul nu mimas (jau suformuotas 3 m aukš io ir 12 m
plo io pylimas) kai dirba buldozeris, ekskavatorius, krautuvas bei savivar iai
automobiliai);
žvyro ir sm lio gavybos darbus vykdant ant naudingo sluoksnio kraigo, kai dirba
ekskavatoriai, krautuvas, savivar iai;
žvyro ir sm lio gavybos darbus vykdant ant pirmos pakopos pado, kai dirba
ekskavatoriai, krautuvas, savivar iai ir sijotuvas;
žvyro ir sm lio gavybos darbus vykdant ant antros pakopos pado, kai dirba
ekskavatoriai, krautuvas, savivar iai ir sijotuvas;
žvyro ir sm lio gavybos darbus vykdant dirba ir gargždo trupintuvas;
paskai iuotas triukšmo lygis transportavimo metu, kai autosavivartis išvežimo keliu
pravažiuoja mažiausiu nuo sodybos atstumu (100 m).
Ar iausiai gyvenamosios sodybos, kai bus atliekami dirvožemio sust mimo pylim darbai
buldozeris priart s per 55 m (50 m atstumas iki artimiausios sodybos + 5 m plo io nejudinama
pakraš io juosta). Suformavus pylim gavybos ranga jud s ar iausiai 68 m atstumu, kuris susideda
iš atstumo iki artimiausios sodybos (50 m), nejudinamos 5 m plo io pakraš io juostos, 12 m plo io
pylimo ir 1 metro iki pylimo krašto (buldozerio peilio plotis, vikšr plotis ir pan. – neleidžiantys
šiai transporto priemonei – triukšmo šaltiniui privažiuoti ar iau nei per 1 m iki pylimo).
Paskai iuota, kad sijotuvas, kol bus kasama pirma pakopa, dirbs ar iausiai 250 m atstumu nuo
artimiausios sodybos; v lesn se kasybos stadijose paskai iuota, jog sijotuvas iki šios sodybos gali
priart ti iki 200 m atstumu. Kadangi po dirvožemio sluoksniu yra palyginti storas kit dangos
nuogul sluoksnis, po dirvožemio pašalinimo darb , bus šalinamos kitos dangos nuogulos:
nuodang esan i didesniu atstumu nuo telkinio pakraš io buldozeriu bei ekskavatoriumi
sustumiant laikinus pylimus ir pervežant j savivar iu. Šie darbai bus vykdomi jau už suformuot
dirvožemio pylim . Vykdant naudigosios iškasenos kasyb mechanizm skleidžiamas triukšmas
dar bus ribojamas ir gavybos pakop šlaitais. Žaliavos sijojimas ir trupinimas bus vykdomas
centrin je karjero dalyje. Kasybos darbo laikas planuojamas šviesiuoju paros laiku – tarp 6 val. ir
18 val.
Remiantis aukš iau min tu standartu ekvivalentinis nuolatinis triukšmo garso sl gio lygis
apskai iuojamas pagal formul :
LfT(DW)=LW+DC-A ,

(4),

kur:

LfT(DW) – ekvivalentinis nuolatinis triukšmo garso sl gio lygis apskai iuotas kiekvienam
taškiniam triukšmo šaltiniui, š šaltin atspindintiems šaltiniams ir kiekvienoje oktavos
dažni juostoje su nominaliais vidurio juostos dažniais nuo 63 Hz iki 8 kHz;
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LW – garso galingumo lygis oktavos dažni juostoje (dB), kur skleidžia triukšmo šaltinis;
DC – kryptingumo pataisa, dB, apibr žianti dyd , kuriuo taškinio garso šaltinio ekvivalentinis
nuolatinis garso sl gio lygis atitinkama kryptimi nukrypsta nuo vairiakryp io garso
šaltinio lygio. vairiakryp io garso šaltinio, skleidžian io gars visas puses, kryptingumo
pataisa DC=0 dB.
A – garso silpninimas oktavos dažni juostoje dB, kuris pasireiškia garsui sklindant nuo triukšmo
šaltinio iki vertinimo taško.

Garso sklidimo silpninimo oktavos dažni juostoje koeficientas A (matuojamas decibelais)
apskai iuojamas pagal formul (5), kurioje esan i rodikli paskai iavimui naudotos formul s,
vienetai, atstumai pateikti 11 lentel je.
A = Adiv +Aatm + Agr + Abar +Amisc
(5),
kur:
Adiv –
Aatm –
Agr –
Abar –
Amisc –

garso sklidimo silpninimas d l geometrinio atstumo, dB;
garso sklidimo silpninimas d l atmosferin s absorbcijos, dB;
garso sklidimo silpninimas d l žem s paviršiaus takos, dB;
garso sklidimo silpninimas d l barjero, dB;
garso sklidimo silpninimas d l vairi kit aplinkybi , dB.
11 lentel

Garso sklidimo silpninimui oktavos dažni juostoje decibelais koeficientui A apskai iuoti
naudojamos formul s, rodikliai, vienetai ir atstumai
Rodiklis
1

Rodiklio paaiškinimas
2

Adiv

garso sklidimo
silpninimas d l
geometrinio atstumo,
dB;

Aatm

garso sklidimo
silpninimas d l
atmosferin s
absorbcijos, dB;

Formul
3

Paaiškinimas
4

Adiv=[20lg(d/d0)+8]

d – atstumas nuo šaltinio
iki pri m jo, m
d0 – atskaitos atstumas nuo
šaltinio, m

Aatm=αd/1000

Agr

garso sklidimo
silpninimas d l žem s
paviršiaus takos, dB;

Agr=4.8–
(2hm/d)[17+300/d)] 0

Abar

garso sklidimo
silpninimas d l barjero,
dB;

Abar= Dz-Agr>0

Amisc

garso sklidimo
silpninimas d l vairi
kit aplinkybi , dB

neskai iuota

α – atmosferinis garso
silpn jimo koeficientas
dB/km (12 lentel )
d - atstumas nuo šaltinio iki
pri m jo, m
hm – vidutinis garso
sklidimo aukštis virš žem s
paviršiaus, m
Dz – triukšmo lygio
sumaž jimas d l barjero
kiekvienai garso bang
oktavai, m

Atstumai
5
d – 55-68 m (pylimo formavimo metu); 68 m
(suformavus pylim ); 200-250 m (sijotuvo atstumas
iki artimiausios sodybos); 100 m savivar io atstumas
nuo artimiausios sodybos išvežimo kelyje, d0 – 1 m

α – pateiktas 12 lentel je
atm priklauso nuo garso bang dažnio, aplinkos
temperat ros ir santykin s dr gm s.

hm =2.5 m

DZ paskai iuotas pagal formules (6), (7), (8)

neskai iuota

Triukšmo lygio sumaž jimas d l barjero kiekvienai garso bang oktavai (Dz) randamas pagal
formul (6):
Dz = 10lg[3+C2/ )C3zKmet]

(6),

kur:

Dz – užtvaros garso sklidimo silpninimas kiekvienai oktavos juostai;

C2 – lygus 20 ir išreiškia atspindžio nuo grunto efekt ;
C3 – lygus 1, kai barjeras aprašomas vienos difrakcijos modeliu;
– kiekvienos oktavos vidurio garso bangos ilgis, m;
z – sklindan io su difrakcija ir tiesiogiai sklindan io garso keli skirtumas (m),
apskai iuojamas pagal formul (7);
Kmet – meteorologinis efekto koeficientas apskai iuojamas pagal formul (8).

z = [(dss+dsr)2+a2]1/2–d

(7),

kur:

dss – atstumas nuo triukšmo šaltinio iki pirmos barjero difrakcijos briaunos, m;
dsr – atstumas nuo barjero difrakcijos briaunos iki pri m jo, m;
d – atstumas nuo šaltinio iki pri m jo, m;
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a –sudedamoji dalis atstumo, lygiagretaus užtvaros kampams tarp garso šaltinio ir
pri m jo, metrais.

Kmet=exp[-(1/2000)

]

(8),

kur:

dss – atstumas nuo triukšmo šaltinio iki pirmos barjero difrakcijos briaunos, m;
dsr – atstumas nuo barjero difrakcijos briaunos iki pri m jo, m;
d – atstumas nuo šaltinio iki pri m jo, m;
z – sklindan io su difrakcija ir tiesiogiai sklindan io garso keli skirtumas, m,
apskai iuojamas pagal formul (7).

Kai atstumas nuo triukšmo šaltinio iki pri m jo yra mažesnis nei 100 m, skai iavimuose,
naudojant (6) formul Kmet yra lygus 1, su 1 dB paklaida. Triukšmo sumaž jimas d l barjero
kiekvienai garso bang oktavai (Dz), negali b ti imamas didesnis nei 20 dB, jei yra viengubas
atspindys (kai plonas barjeras) ir ne didesnis nei 25 dB, jei yra dvigubas atspindys (kai storas
barjeras). Skai iuojant koeficient A(5 formul ) dvi Agr panaudotos reikšm s anuliuojasi ir lieka tik
garso silpninimas d l žem s paviršiaus Dz (kai Abar= Dz-Agr>0).
12 lentel

Slopimui d l atmosferos absorbcijos Aatm paskai iuoti naudotos
LST ISO 9613-2:2004
Temperat ra,
°C

Santykin
dr gm , %

10

70

reikšm s, nustatytos iš standarto

Atmosferinio garso sklidimo slopinimo keoficientas , dB/km
Nominalus oktavos juostos vidurio dažnis, Hz
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
0,1
0,4
1
1,9
3,7
9,7
32,8
117

Ekvivalentinis nuolatinis svertinis garso sl gio lygis A esant pav jin ms meteorologin ms
s lygoms turi b ti apskai iuojamas sudedant kiekvieno triukšmo šaltinio garso sl gio lyg
kiekvienoje oktavos dažni juostoje (9):
(9),

kur:

n – triukšmo šaltini skai ius;
j – indeksas, išreiškiantis aštuoni standartini garso bang oktav vidurki dažnius nuo 63 Hz
iki 8000 Hz;
Af – pataisa (d l žmogaus klausos ypatybi ), nustatoma pagal standart IEC 61672-2:2002 /28/
(13 lentel ).
13 lentel

Standartizuota A sverties pataisa Af
Dažnis, Hz
Af pataisa, dB

63
-26,2

125
-16,1

250
-8,6

500
-3,2

1000
0

2000
1,2

4000
1

Ilgo laikotarpio vidutinis ekvivalentinis triukšmo lygis skai iuojamas
meteorologines vietov s s lygas pagal formul (10):
LAT(LT)= LAT(DW) – Cmet

(10),

8000
-1,1

vertinant ir

kur:

Cmet – meteorologini s lyg korekcija.

LST ISO 9613-2:2004 /30/ standarte nurodyta, kad meteorologini s lyg korekcija esant
nedideliems atstumams yra lygi 0, kai triukšmo šaltinio ir pri m jo aukš i suma metrais
padauginta iš 10 yra mažesn negu atstumo tarp j horizontali projekcija.
Triukšmo lygis visose vertinamose oktavose nustatytas remiantis Jungtin s Karalyst s
Aplinkos apsaugos, maisto ir kaimo reikal departamento duomen baze /28/, kurioje nurodyti
statybos atvirose aikštel se dirban i mechanizm triukšmo lygiai (10 m atstumu nuo šaltinio)
oktavose nuo 63 Hz iki 8000 Hz.
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Pirmiausiai atliekami dangos nu mimo dabai, sustumiamas dirvožemio pylimas. Iki
dirvožemio pylimo sust mimo vertinamas maksimalus buldozerio DZ 110A triukšmo lygis
gyvenamojoje aplinkoje, nutolusioje 50 m atstumu (14 lentel ). Skai iavimai rodo, kad buldozeriui
dirbant telkinio pakraštyje dirvožemio nu mimo ir sust mimo 3 m aukš io pylimus darb metu
ekvivalentinis triukšmo lygis ties artimiausia gyvenam ja sodyba bus 34.69 (A1) ir neviršys
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 leidžiamo 55 dB ekvivalentinio leidžiamo triukšmo lygio.
Tod l skai iuoti koks triukšmas bus tolimesn se sodybose n ra prasm s.
14 lentel

Buldozerio DZ 110A keliamo ekvivalentinio triukšmo lygio paskai iavimas pylimo formavimo darb
metu
Rodikliai
Garso bang dažnis, Hz
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
Af pataisa, dB
Adiv
Aatm
Agr
Abar
Atstojamasis triukšmo lygis pas pri m j ,
dB
Ekvivalentinis triukšmo lygis pas pri m j ,
dB(A1)

63
85
-26,2
42,81
0,01
2,76
0,00

125
74
-16,1
42,81
0,02
2,76
0,00

250
76
-8,6
42,81
0,06
2,76
0,00

Oktavos
500
1000
73
72
-3,2
0
42,81
42,81
0,10
0,20
2,76
2,76
0,00
0,00

2000
78
1,2
42,81
0,53
2,76
0,00

4000
62
1
42,81
1,80
2,76
0,00

8000
56
-1,1
42,81
6,44
2,76
0,00

13,23

12,31

21,78

24,13

33,10

15,63

2,90

26,23
34,69

Sekan i etap metu, ranga dirbs vidin je iš nuodangos sudaryto pylimo pus je. Planuojama,
kad toliau darbus vykdys buldozeris DZ 110A (117,7 kW), ekskavatorius Liebher A900C (95 kW),
ekskavatorius JCB JS220 LR (128 kW), krautuvas KAWASAKI 80ZV (152 kW), ir savivar iai
MAN 26.422 Kipper (8 m3, 14 t, 309 kW), MAN 19.463 Kipper (15 m3, 27 t, 224 kW), sijotuvas
Terex-FINLAY 683 Supertrack (72 kW), trupintuvas Kleeman Mobirex MR 110 EVO (371 kW) ar
technika savo paj gumais labai panaši ši .
Suformavus nuodangos pylimus, kitos dangos nu mimo metu, transporto priemon s dirbs
nutolusios 68 m (50 m atstumas nuo artimiausios sodybos, 5 m plo io nejudinama juosta, 12 m
plo io pylimas ir 1 m minimalus rangos atstumas iki suformuoto pylimo) nuo artimiausios
gyvenamosios sodybos. Ekvivalentinis nuolatinis triukšmo lygis, paskai iuotas vertinus triukšmo
slopinim , atsiradus d l nuodangos pylim ir padid jusio atstumo nuo sodybos, pateiktas 15
lentel je.
15 lentel

Maksimalaus transporto priemoni keliamo ekvivalentinio triukšmo lygio paskai iavimas kitos
dangos nu mimo darb metu
Rodikliai
1

Garso bang dažnis, Hz
Af pataisa, dB
Adiv
Aatm
Agr
Abar
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
aplinkoje
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje, dB(A2)
Vilnius, 2017 m.

Oktavos
2

3

5

6

7

8

9

63
125
250
-26,2
-16,1
-8,6
44,65
44,65 44,65
0,01
0,03
0,07
3,23
3,23
3,23
1,85
2,13
2,65
Buldozeris DZ 110
85
74
76

500
-3,2
44,65
0,13
3,23
3,53

1000
0
44,65
0,25
3,23
4,88

2000
1,2
44,65
0,66
3,23
6,75

4000
1
44,65
2,23
3,23
9,05

8000
-1,1
44,65
7,96
3,23
11,65

73

72

78

62

56

9,07

18,27

18,99

23,92

3,85

-12,59

7,86

4

16,81

26,60
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1

2

3

4

5

Ekskavatorius Liebher A900C
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
78
74
68
68
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
aplinkoje
2,07
7,86
8,81
13,27
1

2

3

4

5

6

7

8

9

67

66

61

53

13,99

11,92

2,85

-15,59

6

7

8

9

66

62

55

11,92

3,85

-13,59

74

67

63

19,92

8,85

-5,59

Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
18,98
gyvenamojoje aplinkoje, dB
Frontalinis krautuvas KAWASAKI 80 ZV
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
86
82
77
74
70
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
aplinkoje
10,07
15,86 17,81 19,27 16,99
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
24,17
gyvenamojoje aplinkoje, dB
Autosavivartis MAN 26.422 Kipper (8 m3, 14 t)
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
85
74
78
73
73
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
aplinkoje
9,07
7,86
18,81 18,27 19,99
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
25,60
gyvenamojoje aplinkoje, dB
Bendras ekvivalentinis triukšmo lygis
30,65
pas pri m j , dB (A3)

Bendras ekvivalentinis triukšmo lygis (apskai iuotas pri mus, kad suformavus pylim
nuodangos nu mimo darbus vykdys visa turima gavybos ir žaliavos transportavimo ranga, vienu
metu nutolusi nuo artimiausios gyvenamos sodybos tuo pa iu minimaliu atstumu, esant
palankiausioms garso sklidimo s lygoms) artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje pagal (9) formul
siekt 30,65 dB (A3) (15 lentel ). Toks bendro triukšmo lygis nesiekia foninio (35 dB) triukšmo
lygio. Prognozuojamas ekvivalentinis triukšmo lygis neviršys higienos normos (Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. sakymas Nr. V-604 „D l Lietuvos
higienos normos HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomenin s paskirties pastatuose bei j aplinkoje“) reikalavim /8/.
Gavybos darb eigoje ekvivalentinis nuolatinis triukšmo sl gio lygis paskai iuotas vertinus
triukšmo slopinim , atsiradus d l suformuot nuodangos nuogul pylim , vertinus padid jus
atstum nuo sodybos bei s lygot pirmos ir antros pakop šlait suformavimo ir naudojam
mechanizm minimalaus atstumo nuo j . Skai iavim rezultatai gavybos darbus vykdant ant
naudingo sluoksnio kraigo pateikiami 16 lentel je.
16 lentel

Maksimalaus transporto priemoni keliamo ekvivalentinio triukšmo lygio paskai iavimas
ištekli gavybos darb metu ant naudingo sluoksnio kraigo
Rodikliai
1

Garso bang dažnis, Hz
Af pataisa, dB
Adiv
Aatm
Agr
Abar

Oktavos
2

3

4

5

6

63
125
250
500
1000
-26,2
-16,1
-8,6
-3,2
0
44,65 44,65 44,65 44,65 44,65
0,01
0,03
0,07
0,13
0,25
3,23
3,23
3,23
3,23
3,23
2,71
3,61
5,00
6,90
9,23
Ekskavatorius Liebher A900C
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
78
74
68
68
67
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
1,21
6,39
6,46
9,90
9,65
aplinkoje
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
15,37
gyvenamojoje aplinkoje, dB
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7

8

9

2000
1,2
44,65
0,66
3,23
11,85

4000
1
44,65
2,23
3,23
14,65

8000
-1,1
44,65
7,96
3,23
17,55

66

61

53

6,82

-2,76

-21,49
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

72

69

68

64

61

8,82

0,24

-13,49

66

62

55

6,82

-1,76

-19,49

74

67

63

14,82

3,24

-11,49

Ekskavatorius JCB JS220LR
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB

78

85

77

Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
1,21
17,39 15,46 13,90 11,65
aplinkoje
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
21,43
gyvenamojoje aplinkoje, dB
Frontalinis krautuvas KAWASAKI 80 ZV
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
86
82
77
74
70
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
9,21
14,39 15,46 15,90 12,65
aplinkoje
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
21,26
gyvenamojoje aplinkoje, dB
3
Autosavivartis MAN 26.422 Kipper (8 m , 14 t)
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
85
74
78
73
73
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
8,21
6,39 16,46 14,90 15,65
aplinkoje
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
21,91
gyvenamojoje aplinkoje, dB
Bendras ekvivalentinis triukšmo lygis pas
pri m j , dB (A4), ištekli gavybos darb
26,65
metu ant naudingo sluoksnio kraigo

Vykdant kasyb produkcijos perdirbimas bus atliekamas sijojimo renginiu Fintex 542
(74kW) bei trupintuvu Kleeman Mobirex MR 110 EVO (371 kW). Ši rengini maksimalus
triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje skai iuojamas pri mus, kad produkcijos perdirbimo
renginiai nuo gyvenamosios aplinkos bus nutol 250 m (vykdant produkcijos perdirbimo darbus
ant nauding iškasen klodo kraigo) ir iki 200 m atstumu (vykdant produkcijos perdirbimo darbus
ant pirmos ir antros pakop pado). vertintas triukšmo slopinimas d l nuodangos pylim
skirtinguose gavybos darb etapuose. Sijotuvo keliamo triukšmo ir bendro keliamo triukšmo
gavybos ir perdirbimo darb metu ekvivalentinio triukšmo sl gio lygio gyvenamojoje aplinkoje
skai iavim rezultatai pateikti 17, 18, 19 lentel se.
17 lentel

Ekvivalentinis triukšmo lygio paskai iavimas ištekli gavybos metu dirbant ant naudingo sluoksnio
kraigo
Rodikliai
Garso bang dažnis, Hz

Oktavos
63
125
250
500
1000
Sijotuvas Terex-FINLAY 683
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
84
82
79
79
74
Af pataisa, dB
-26,2 -16,1
-8,6
-3,2
0
Adiv
55,96 55,96 55,96 55,96 55,96
Aatm
0,03
0,10
0,25
0,48
0,93
Agr
4,44
4,44
4,44
4,44
4,44
Abar
0,34
0,34
0,34
0,34
0,35
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
-2,96
5,07
9,42
14,59 12,33
aplinkoje
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje, dBdirbant tik
18,28
sijotuvui ant naudingo sluoknsio kraigo
Bendras ekvivalentinis triukšmo lygis pas
pri m j , dB (A5), gavybos ir pradinio
27,31
produkcijos perdirbimo darb
metu
dirbant ant nauding ištekli kraigo.

2000

4000

8000

74
1,2
55,96
2,43
4,44
0,36

71
1
55,96
8,20
4,44
0,39

64
-1,1
55,96
29,25
4,44
0,44

12,02

3,02

-27,18

Bendras (suminis) triukšmo lygis (apskai iuotas pri mus, kad vienu metu dirbs visa gavybos
ir žaliavos transportavimo ranga, skaitant ir sijotuv , kuri nutolusi nuo artimiausios gyvenamos
sodybos minimaliu atstumu, esant palankiausiom garso sklidimo s lygom, suformavus pylimus,
dirbant ant naudingo sluoksnio kraigo) artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje pagal (9) formul
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siekt 27,31 dB (A5) (17 lentel ). Bendras (suminis) triukšmo lygis (apskai iuotas pri mus, kad
vienu metu dirbs visa gavybos ir žaliavos transportavimo ranga, skaitant ir sijotuv , kuri nutolusi
nuo artimiausios gyvenamos sodybos minimaliu atstumu, esant palankiausiom garso sklidimo
s lygom, suformavus pylimus, dirbant ant pirmos pakopos pado) artimiausioje gyvenamojoje
teritorijoje pagal (9) formul siekt 21,76 dB (A6) (18 lentel ). Bendras (suminis) triukšmo lygis
(apskai iuotas pri mus, kad vienu metu dirbs visa gavybos ir žaliavos transportavimo ranga,
skaitant sijotuv , esant palankiausiom garso sklidimo s lygom, suformavus pylimus, dirbant ant
antros pakopos pado) artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje pagal (9) formul siekt 18,67 dB
(A7) (19 lentel ). Prognozuojamas triukšmo lygis neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011
reikalavim . Be to, sijotuvas sijos ne vis dien (arba ne kiekvien dien ). Planuojama, kad bus
persijojama tik pus visos metin s produkcijos. Slenkant gavybos darb frontui sijotuvo pad tis
keisis, jam tolstant nuo artimiausios sodybos skleidžiamas triukšmas dar sumaž s.
18 lentel

Ekvivalentinis triukšmo lygio paskai iavimas, ištekli gavybos ir produkcijos perdirbimo metu
dirbant ant pirmos pakopos pado
Rodikliai
Garso bang dažnis, Hz
Af pataisa, dB
Adiv
Aatm
Agr
Abar

Oktavos
63
125
250
500
1000
-26,2 -16,1
-8,6
-3,2
0
45,41 45,41 45,41 45,41 45,41
0,01
0,03
0,07
0,14
0,27
3,38
3,38
3,38
3,38
3,38
5,79
7,90
10,40 13,13 15,99
Ekskavatorius Liebher A900C
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
78
74
68
68
67
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
-2,79
1,17
0,13
2,73
1,94
aplinkoje
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
8.95
gyvenamojoje aplinkoje, dB
Ekskavatorius JCB JS220LR
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
78
85
77
72
69
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
-2,79 12,17
9,13
6,73
3,94
aplinkoje
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
15,43
gyvenamojoje aplinkoje, dB
Frontalinis krautuvas KAWASAKI 80 ZV
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
86
82
77
74
70
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
5,21
9,17
9,13
8,73
4,94
aplinkoje
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
15,05
gyvenamojoje aplinkoje, dB
3
Autosavivartis MAN 26.422 Kipper (8 m , 14 t)
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
85
74
78
73
73
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
4,21
1,17
10,13
7,73
7,94
aplinkoje
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
15,51
gyvenamojoje aplinkoje, dB
Sijotuvas Terex-FINLAY 683 Supertrack
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
84
82
79
79
74
Af pataisa, dB
-26,2 -16,1
-8,6
-3,2
0
Adiv
54,03 54,03 54,03 54,03 54,03
Aatm
0,020 0,080 0,200 0,380 0,741
Agr
4,34
4,34
4,34
4,34
4,34
Abar
1,25
1,94
3,05
4,67
6,78
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
aplinkoje
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-1,84

5,52

8,78

12,38

8,11

2000
1,2
45,41
0,72
3,38
18,93

4000
1
45,41
2,44
3,38
21,90

8000
-1,1
45,41
8,69
3,38
24,89

66

61

53

1,07

-5,85

-22,20

68

64

61

3,07

-2,85

-14,20

66

62

55

1,07

-4,85

-20,20

74

67

63

9,07

0,15

-12,20

74
1,2
54,03
1,942
4,34
9,25

71
1
54,03
6,566
4,34
11,97

64
-1,1
54,03
23,421
4,34
14,82

5,64

-4,90

-33,71
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1

Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje, dB(A)
Bendras ekvivalentinis triukšmo lygis pas
pri m j , dB (A6)

2

3

4

5

6

7

8

9

15,97
21,76
19 lentel

Ekvivalentinis triukšmo lygio paskai iavimas, ištekli gavybos ir produkcijos perdirbimo metu
dirbant ant antros pakopos pado
Rodikliai
Garso bang dažnis, Hz
Af pataisa, dB
Adiv
Aatm
Agr
Abar

Oktavos
63
125
250
500
1000
-26,2 -16,1
-8,6
-3,2
0
46,14 46,14 46,14 46,14 46,14
0,01
0,03
0,08
0,15
0,3
3,52
3,52
3,52
3,52
3,52
7,96
10,45 13,19 16,06 18,99
Ekskavatorius Liebher A900C
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
78
74
68
68
67
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
-5,83 -2,24 -3,53 -1,07 -1,95
aplinkoje
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
4,85
gyvenamojoje aplinkoje, dB
Ekskavatorius JCB JS220LR
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
78
85
77
72
69
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
-5,83
8,76
5,47
2,93
0,05
aplinkoje
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
11,71
gyvenamojoje aplinkoje, dB
Frontalinis krautuvas KAWASAKI 80 ZV
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
86
82
77
74
70
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
2,17
5,76
5,47
4,93
1,05
aplinkoje
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
11,36
gyvenamojoje aplinkoje, dB
Autosavivartis MAN 26.422 Kipper (8 m3, 14 t)
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
85
74
78
73
73
Atstojamasis riukšmo lygis gyvenamojoje
1,17
-2,24
6,47
3,93
4,05
aplinkoje
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
11,26
gyvenamojoje aplinkoje, dB
Sijotuvas Terex-FINLAY 683 Supertrack
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
84
82
79
79
74
Af pataisa, dB
-26.2 -16.1
-8.6
-3.2
0
Adiv
54,04 54,04 54,04 54,04 54,04
Aatm
0,02
0,08
0,20
0,38
0,74
Agr
4,34
4,34
4,34
4,34
4,34
Abar
1,71
2,68
4,15
6,12
8,51
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
7,72
12,81 14,19 16,40 11,24
aplinkoje
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
14,58
gyvenamojoje aplinkoje, dB
Bendras ekvivalentinis triukšmo lygis pas
pri m j , dB (A7), ištekli gavybos ir
18,67

2000
1,2
46,14
0,78
3,52
21,97

4000
1
46,14
2,65
3,52
24,96

8000
-1,1
46,14
9,45
3,52
27,96

66

61

53

-5,21

-15,27

-35,17

68

64

61

-3,21

-12,27

-27,17

66

62

55

-5,21

-14,27

-33,17

74

67

63

2,79

-9,27

-25,17

74
1.2
54,04
1,94
4,34
11,16

71
1
54,04
6,57
4,34
13,99

64
-1.1
54,04
23,45
4,34
16,90

8,22

0,00

0,00

produkcijos perdirbimo metu dirbant
ant antros pakopos pado
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Dal produkcijos (apie 2240 m3 susidarysian io frakcionuoto žvirgždo ir gargždo žaliavos)
planuojama trupinti. Tokio apdirbimo metu trupinimo renginys bus pastatytas šalia sijotuvo – 200250 m atstumu nuo planuojamos kin s veiklos ribos. Trupintuvas dirbs tik sukaupus didesn
žaliavos kiek . Trupintuvo darbo metu prognozuojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje
teritorijoje bus lygus 20,72 dB(A), t. y. neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Akustinis
triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties pastatuose bei j
aplinkoje“ reikalavim /8/. Skai iavimo rezultat duomenys pateikti 20 lentel je.
20 lentel

Trupintuvo keliamo triukšmoir bendro ekvivalentinio triukšmo lygio paskai iavimas, ištekli gavybos
ir produkcijos perdirbimo metu dirbant ant antros pakopos pado
Rodikliai

Oktavos
Trupintuvas Kleeman Mobirex MR 110 EVO
Garso bang dažnis, Hz
63
125
250
500
1000
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
93
86
79
81
75
Af pataisa, dB
-26.2 -16.1
-8.6
-3.2
0
Adiv
54,04 54,04 54,04 54,04 54,04
Aatm
0,02
0,08
0,20
0,38
0,74
Agr
4,34
4,34
4,34
4,34
4,34
Abar
1,71
2,68
4,15
6,12
8,51
Atstojamasis triukšmo lygis gyvenamojoje
6,70
8,77
7,67
12,92
7,38
aplinkoje
Trupintuvo ekvivalentinis triukšmo lygis
artimiausioje
gyvenamojoje
aplinkoje,
16,47
dB(A)
Bendras ekvivalentinis triukšmo lygis pas
pri m j , dB (A), ištekli gavybos ir
produkcijos perdirbimo metu dirbant
20,72

2000
71
1.2
54,04
1,94
4,34
11,16

4000
66
1
54,04
6,57
4,34
13,99

8000
59
-1.1
54,04
23,45
4,34
16,90

0,72

-11,94

-40,82

ant antros pakopos pado visiems
mechanizmams

Produkcijos išvežimas. Produkcija iš karjero bus išvežama jau esamu veikian io Rimu i II
žvyro karjero dugnu nuplaniruotu žvyro klodo paviršiumi. Išvežimas iki asfaltuoto rajonin s
reikšm s kelio iš pietin s P V teritorijos dalies bus vykdomas šiaur s kryptimi, o iš šiaurin s –
piet kryptimi, per UAB „Dagesta“ naudojamas automobilines svarstykles (pagal atskir susitarim
su šia mone). Išvežimo metu nebus pravažiuojama pro artimiausias gyvenamas sodybas, ta iau
pietin je P V teritorijos dalyje, kasybos frontui maksimaliai atsitraukus pietus, bus priart ta prie
artimiausios sezoniškai gyvenamos sodybos.
Prognuozuojama nepalankiausia situacija, kada savivartis, išveždamas produkcij , ar iausiai
prie gyvenamos sodybos priart s maždaug 100 m atstumu. Nepalankiausios situacijos metu per
darbo dien planuojamam išvežti pagamintos produkcijos kiekiui numatytos keliamos galios
savivar iams vidutiniškai prie sodybos aukš iau nurodytu atstumu teks priart ti (privažiuoti –
nuvažiuoti) 14 kart . Pagal (9) formul paskai iuotas ekvivalentinis triukšmo lygis savivar iui, kai
jis nuo gyvenamosios sodybos bus nutol s 100 m atstumu. Skai iavim rezultatai pateikti 21
lentel je.
Atlikti skai iavimai rodo, kad planuojamame karjere gavybos rangos ir žaliav išvežan i
transporto priemoni skleidžiamas triukšmas net ir pa iomis palankiausiomis garso sklidimo
s lygomis ir dirbant visiems mechanizmams kartu neviršys rib , nustatyt galiojan ioje higienos
normoje bei netur s tiesiogin s neigiamos takos gyventoj sveikatai.
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21 lentel

Savivar io, pravažiuojan io išvežimo keliu 100 m atstumu nuo gyvenamosios sodybos, keliamo
triukšmo skai iavim rezultatai
Rodikliai
Garso bang dažnis, Hz

Oktavos
63
125
250
500
1000
Autosavivartis MAN 19.463 Kipper (15 m3, 27 t)
Triukšmo šaltinio garso sl gio lygis, LW dB
85
74
78
73
73
Af pataisa, dB
-26,2 -16,1
-8,6
-3,2
0
Adiv
48,00 28,00 28,00 28,00 28,00
Aatm
0,01
0,04
0,10
0,19
0,37
Agr
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
Abar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje
6,99
0,02
11,46 11,77 14,79
Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje
20,56
gyvenamojoje aplinkoje, dB(A)

2000

4000

8000

74
1,2
28,00
0,97
3,80
0,00
16,39

67
1
28,00
3,28
3,80
0,00
6,88

63
-1,1
28,00
11,70
3,80
0,00
-7,64

Suminis triukšmo lygis vertinant gretimame karjere sukeliam triukšm . P V plotas supa
šiuo metu jau eksploatuojam Rimu i II sm lio ir žvyro karjer . Minimaliai esamo karjero riba
nuo artimiausios sodybos (Nr. 1) yra nutolusi apie 140 m (3 priedas). P V teritorijos centre
atsidursiantis eksploatuojamas Rimu i II sm lio ir žvyro karjeras, jam skirto kasybos sklypo
vakar – pietvakari dalyse jau yra išeksploatuotas. Šiuo metu vakarinis pakraštys yra padengtas
dangos nuogul pylimais. Nuodang pylimai suformuoti ir pagal pietin – pietrytin eksploatuojamo
Rimu i II sm lio ir žvyro karjero pakrašt . Gavyba vyksta naudojamo telkinio ploto šiaurin je ir
rytin je dalyse – gerokai atokiau nuo gyvenam sodyb . Triukšmas keliamas jau eksploatuojamoje
Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio dalyje skai iuojant sumin triukšmo lyg ar iausiai esan ioms
gyvenamoms teritorijoms taip pat buvo vertintas. Vertinant remtasi prielaida, jog Rimu i II sm lio
ir žvyro telkinio eksploatacijai naudojama technika ir transporto priemon s yra panašios arba
analogiškos P V transporto priemon ms (vikšrinis buldozeris Komatsu D51EX, ekskavatorius
LIEBHERR 900 Litronic, pakrov jas Hitachi ZW310, sijojimo renginys Fintex, autosavivar iai
MAN 19.463 Kipper, MAN 26.422 Kipper, trupintuvas Kleeman Mobirex MR 110 EVO). Šie
triukšmo šaltiniai nutol 140 m ir didesniu atstumu nuo artimiausi gyvenam sodyb . Tokiu atveju
suminis triukšmo lygis ties artimiausia gyvenama sodyba, vertinus eksploatuojamo karjero bei
P V sukeliam sumin triukšm , skaitant ir sunkiasvori automobili žaliavos išvežimo metu
skleidžiam triukšm , maksimaliai gali siekti 24 dB. Tai leidžia teigti, kad prognozuojamas
triukšmo lygis ties artimiausia gyvenam ja sodyba neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011
“Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties
pastatuose bei j aplinkoje.“ reikalavim .
13. Biologin s taršos susidarymas ir jos prevencija.
Biologin s taršos planuojamos kin s veiklos vietoje nebus. Karjere dirban i j poreikiams
tenkinti bus rengtas biotualetas, kurio turinys periodiškai bus šalinamas asinezacine mašina ir
išvežamas Mol t miesto buitini nuot k valymo renginius. Susidaran ios komunalin s atliekos
bus surenkamos šiukšli konteiner ir periodiškai išvežamos Utenos regionin nepavojing
atliek s vartyn . Pagal sutart tai atliks rajono buitini nuotek tvarkymo mon ir komunalini
atliek tvarkymo operatorius.
14. Planuojamos kin s veiklos pažeidžiamumo rizika d l ekstremali j vyki ir (arba)
susidariusi ekstremali j situacij . Ekstremali vyki ir ekstremali situacij tikimyb ir j
prevencija.
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Planuojamos kin s veiklos rizika vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilin s saugos
statymu /16/, Planuojamos kin s veiklos poveikio aplinkai vertinimo statymu /1/, Lietuvos
Respublikos Vyriausyb s 1999 met birželio 21 d. Nutarimu Nr. 783 “D l avarij likvidavimo
plan sudarymo tvarkos patvirtinimo“ /17/, Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2004 met rugpj io
17 d. Nutarimu Nr. 966 „D l pramonini avarij prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostat ir
pavojinguose objektuose esan i medžiag , mišini ar preparat , priskiriam pavojingoms
medžiagoms, s rašo ir priskyrimo kriterij aprašo patvirtinimo“ /18/, „Bendrosiomis gaisrin s
saugos taisykl mis“ (Žin., 2005, Nr. 26 – 852; su pakeitimais) /19/, „Planuojamos kin s veiklos
galim avarij rizikos vertinimo rekomendacijomis R 41-02“ /20/.
Žvyras ir sm lis – medžiaga, kuri klasifikuojama kaip nedegi, nepavojinga ir netoksiška. Visi
mechanizmai, kuri veika vyksta vidaus degimo varikli sukuriama galia – traktuotini kaip
transporto priemon s. Tai vieninteliai renginiai, kurie P V vietoje naudoja vienintel medžiag
laikom pavojinga – dyzelin . Jokios kitos pavojingos medžiagos P V teritorijoje nebus
naudojamos ar sand liuojamos. Pats P V objektas negali b ti traktuojamas kaip pavojingas
objektas, nes dyzelinas karjere nesaugomas ir atvežamas gavybos viet tik pagal poreik .
Pagal „Planuojamos kin s veiklos galim avarij rizikos vertinimo rekomendacijas R 41-02“
/20/ P V vietoje identifikuojamos pavojingos operacijos – produkcijos gabenimas autotransportu,
darbas su gavybos bei sijojimo ranga, kuro užpylimas žaibuojant, kuro ir tepal tiekimo sistem
išsihermetizavimas sm lio ir žvyro gavybos metu, kuro ir tepal užpylimas gavybos ir krovos
rang , nekorektiški kit asmen veiksmai (22 lentel ).
Galim avarij rizikos sumažinimo tikslais visi P V traukti darbuotojai prival s vadovautis
mon s administracijos išleistomis saugi darbo metod , pagal atskiras profesijas bei pareigybes,
instrukcijomis. Instrukcijos bus sudarytos vadovaujantis "Darbo apsaugos standart sistemos"
(SSBT) reikalavimais bei Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 12 d. sakymu Nr. A1-104/D1-186 patvirtinto
normatyvinio dokumento “Saugaus darbo organizavimo ir darbo viet rengimo reikalavimai
nauding j iškasen gavybos mon se“ nuostatomis, o taip pat ir atskir profesij saugos ir
sveikatos instrukcijomis.
Jeigu sm lio ir žvyro gavybos metu dirbama griežtai pagal patvirtint naudojimo plan ,
nepažeidžiant darb bei eismo saugos norm ir reikalavim , ekstremalios avarin s situacijos, kurios
kelt pavoj gamtinei aplinkai, P V vietoje dirban i j ar aplinkini gyventoj sveikatai ir
nuosavybei, vykti negali.
Apibendrinant galima pasakyti, kad aukš iau aprašyta planuojama kin veikla n ra toks
objektas, kuris savo esme, pob džiu b t katastrof ar ekstremali situacij židiniu.
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22 lentelė

Rizikos analizės struktūra PŪV vietoje
Objektas

Operacija

Pavojingas
veiksnys

Nelaimingo
atsitikimo
pobūdis

Transportas

Produkcijos
gabenimas

Kinetinė judesio
energija

Eismo įvykis

Automobilis,
personalas

Administraci
nės – buitinės
paskirties
vagonėlis

El prietaisų
naudojimas

Elektros energija

Elektros
energijos
iškrova

Gavybos ir
krovos įranga

Žvyro ir
smėlio
kasimas

Itin stiprus vėjas

Gavybos
įrangos
gedimas

Gavybos ir
perdirbimo
įranga

Žvyro ir
smėlio
gavyba

Kuro ir tepalų
tiekimo sistemų
išsihermetizavimas

Kuro ir tepalų
pasklidimas
žemės
paviršiuje

Gavybos ir
krovos įranga

Kuro
užpylimas

Griaustinis
žaibavimas

Gaisras

Gavybos ir
krovos įranga

Gavybos ir
krovos
įrangos
laikymas
poilsio
dienomis

Vandalizmo aktas

Gavybos
įrangos
vagystė ar
iškomplektavi
mas

Gavybos
įranga

Žvyro ir
smėlio
gavyba

Nestabilūs
gavybos šlaitai

Sapropelio
pulpos
išsiliejimas

Kuro ir tepalų
užpylimo sistemų
išsihermetizavimas,
personalo dėmesio
stoka užpilant kurą

Kuro ir tepalų
pasklidimas
ežero
paviršiuje
Kuro ir tepalų
pasklidimas
žemės
paviršiuje

Krovos
įranga,
gavybos
įranga

Kuro ir
tapalų
užpylimas

Pažeidžiami
objektai

Pasekmės
pažeidžiamie
ms objektams

Reikšmingumas

Nelaimingo
atsitikimo
greitis

Nelaimingo
atsitikimo
tikimybė

Svarba
(rizikos
laipsnis)

žmonėms

gamtai

nuosavybei

Ribotos

Ribotos

Nereikšmingos

Nereikšmingos

Vidutiniškas

Visiškai
tikėtina

Nereikšmingas

Personalas

Didelės

Didelės

Nereikšmingos

Nereikšmingos

Jokio įspėjimo

Beveik
neįmanoma

Nereikšmingas

Gavybos
įranga

Ribotos

Ribotos

Nereikšmingos

Nereikšmingos

Ankstyvas ir
aiškus
įspėjimas

Beveik
neįmanoma

Nereikšmingas

Beveik
neįmanoma

Nereikšmingas

gruntas

Ribotos

Personalas,
Gavybos ir
krovos įranga

Didelės

Labai didelės

Gavybos ir
krovos įranga

Didelės

Personalas

Didelės

Gavybos
įranga
Gruntinis
vanduo

gruntas

Laikytis eismo
taisyklių
reikalavimų
Pastovi el.
įrangos techn.
būklės
kontrolė
Nedirbti esant
stipriam vėjui
Pastovi
įrangos
techninės
būklės
kontrolė
Kuro
užpylimas
griausmo ,
žaibavimo
metu
nutraukiamas

Nereikšmin
gos

Ribotos

Nereikšmingos

Ankstyvas ir
aiškus
įspėjimas

Didelės

Labai didelės

Didelės

Jokio įspėjimo

Neįmanoma

Nereikšmingas

Nereikšmin
gos

Nereikšmingos

Didelės

Jokio įspėjimo

Neįmanoma

Nereikšmingas

Gavybos
įrangos
apsauga

Didelės

Nereikšmingos

Ribotos

Jokio įspėjimo

Beveik
neįmanoma

Nereikšmingas

Gavybos
technologijos
laikymasis

Visiškai
tikėtina

Nereikšmingas

Visiškai
tikėtina

Nereikšmingas

Didelės

Greta esantis
miškas

Prevencinės
priemonės

Ribotos

Ribotos

Nereikšmin
gos

Ribotos

Nereikšmingos

Ankstyvas ir
aiškus
įspėjimas

Ribotos

Nereikšmin
gos

Ribotos

Nereikšmingos

Ankstyvas ir
aiškus
įspėjimas

Pastovi
įrangos
techninės
būklės
kontrolė, kuro
užpylimo
tvarkos
laikymasis

„Mol t rajono savivaldyb s Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujo
ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo atranka“

15. Planuojamos kin s veiklos rizika žmoni sveikatai.
Mol t rajono savivaldyb s Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo
proceso seka ir planuojama naudoti ranga aprašyta II skyriaus 5 punkte, P V vieta grafiškai
pavaizduota 1 ir 3 prieduose. Darbo režimas – 5 darbo dienos savait je, aktyviu paros metu (8 - 17
val.), viena pamaina, 9 m nesius per metus (kasyba nevyks šaltuoju met laiku, nuo gruodžio m n.
01 d. iki kovo m n. 01 d.). Pagamintos produkcijos realizacija vyks visus metus. Planuojamas
naudoti Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujas plotas yra pakankamai nutol s nuo viešo
naudojimo teritorij , neturi kontakt su svarbiais visuomeniniais objektais, planuojamos kin s
veiklos vieta gana nuošali ir mažai lankoma (1 ir 3 priedai).
Šiame skyriuje bus apžvelgti P V aspektai galintys neigiamai takoti žmoni sveikat bei
numatytos šio neigiamo poveikio, jei jis atsirast , mažinan ios priemon s.
Sanitarin apsaugos zona. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-0412 sakymu Nr. V-360 patvirtintoje " Sanitarini apsaugos zon rib nustatymo ir režimo taisykli "
redakcijoje (Žin., 2011-04-16, Nr. 46-2201) nusakyta, kad sanitarin s apsaugos zona tokio pob džio
P V, n ra nustatoma /21/.
Viešosios paskirties statiniai, gyvenamieji namai, gyventoj skai ius P V
zonoje. Viešojo naudojimo objekt planuojamos kin s veiklos teritorijoje ar šalia jos n ra. P V
bus vykdoma tik planuojamo kasybos sklypo teritorijoje (3 priedas). Artimiausia gyvenama sodyba
(gyvenama epizodiškai) yra nutolusi 0,050 km atstumu pietus nuo planuojamo naudoti telkinio
ploto pakraš io. Dar dvi epizodiškai gyvenamos sodybos nutolusios pietry ius nuo planuojamo
naudoti sklypo 0,080 km ir 0,10 km atstumu. Vietos gyventojai pagrinde ver iasi žemdirbyste.
Sklypas, kuriame numatoma sm lio ir žvyro gavyba, nuo sodyb bus atskirtas 3 m aukš io ir 12 m
plo io dirvožemio ir kit nuodangos padermi pylimais, kurie patikimai izoliuos gyvenam sodyb
teritorijas nuo neigiamo (skyrius II, punktai 11, 12) P V poveikio.
Gyvensena ir sveikatos prieži ros prieinamumas. Gyvensenos veiksniai paprastai
lemia apie 50% žmogaus sveikatos b kl s. Sm lio ir žvyro gavyba bei išgautos žaliavos pirminis
perdirbimas ar jos realizacija negali pakeisti bei kitaip takoti visuomen s ar atskir asmen
elgsenos ir gyvensenos veiksni (mitybos pro i , žaling pro i , fizinio aktyvumo ir kt.). Mol t
mieste yra visos b tinos sveikatos prieži rai staigos, kuriose užtikrinama asmens sveikatos
prieži ra bei lig prevencija. Planuojama kin veikla negali tur ti takos sveikatos prieži ros ir
socialini paslaug prieinamumui bei ši paslaug kokybei. Planuojamo naudoti telkinio naujo
ploto tolimesn se apylink se ar ar iau esan iose prieigose nuo seno veikian iuose karjeruose jau ir
dabar kasamas žvyras bei sm lis, tad vietos gyventojams planuojama kin veikla neb t naujiena –
jiems žinomas planuojamos kin s veiklos pob dis.
Psichologiniai veiksniai, galimas visuomen s nepasitenkinimas P V, galimi
konfliktai. Psichologiniai veiksniai – stresas, tampa – tiek darbo vietoje, tiek gyvenamoje
aplinkoje takoja žmogaus savijaut . P V tur s ir tiesiogin ekonomin naud – bus sukurtos
naujos darbo vietos, dal kuri gal t užimti vietos gyventojai. Tai ženklus pliusas, pirmiausia
darbuot j (j šeimos nari ) psichologinei b klei d l turimos darbo vietos ir garantuot pajam .
Aplinkos estetinio vaizdo kaita nežymi – baigus P V, kasybos plotas bus sutvarkytas –
panaudojant nuodangos grunt nul kštinami šlaitai, apvandeninto žvyro klodo gavybos vietose
paliekant atviro vandens telkinukus, o buvusios kasaviet s šlaitus bei dugn apsodinant miško
medžiais. P V vykdymo metu bus naudojamasi jau esamais keliais – P V organizatoriai kelius,
kuriais naudosis, supratingai ir geranoriškai priži r s, pagal poreik juos tvarkys, sausuju periodu
laistys. Ta prasme P V vykdymas netur t sukelti psichologini nesusipratim ir diskomforto.
Veiklos eigoje susidaran ios atliekos. Sm lio ir žvyro gavybos bei realizacijos
veikloje (mažoje mon je) susidaran ios atliekos itin negausios, jos ir j tvarkymo b dai aprašyti II
skyriaus 9 punkte.
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Kvapai. Sm lis ir žvyras – nat rali, praktiškai bekvap , gamtin žaliava. J gavybos,
perdirbimo ir pakrovimo realizacijai metu nenaudojamos jokios medžiagos, galin ios skleisti ar
sudaryti kvapus ar j junginius.
Oro tarša mechanizm
atmosfer išmetamomis teršian iomis medžiagomis ir
dulk tumas bei sukeliamo triukšmo vertinimas. Sm lio ir žvyro gavyba ir realizuojamos
produkcijos transportavimas susij s su mechanizmais, kurie traktuotini kaip transporto priemon s –
j eig lemia dyzelini varikli sukuriama galia. Mechanizm
atmosfer išmetam teršian i
medžiag kiekis buvo apskai iuotas vadovaujantis Aplinkos ministro 1998-07-13 sakymu Nr. 125
patvirtinta „Teršian i medžiag , išmetam
atmosfer iš mašin su vidaus degimo varikliais,
vertinimo metodika“ /5/. Pateikiamoje dokumentacijoje išnagrin ti or išmetam teršal kilm s
šaltiniai bei kiekiai, sklaidos barjerai, galimi b dai dulki ir kit teršal kiekiams mažinti ar
slopinti, susiejant tai su planuojamos kin s veiklos vietos pad timi. Oro tarša mechanizm
išmetamosiomis dujomis ir dulk tumas vertiniti, o šio vertinimo rezultatai pateikti II skyriaus 11
punkte – planuojama nedidel s apimties sm lio ir žvyro gavyba, kurios takoja per kalendorinius
metus aplinkos ore iš mobilios gavybos ir transportavimo rangos aplinkos ore pasklis kiek daugiau
kaip 1,73 t medžiag . Išmetimai vienos darbo dienos metu bus ženkliai mažesni ir pasklis žymiai
platesn je erdv je nei nuo vieno stacionaraus kamino. Tai kiekai, kurie nedidesni nei susidarantys
žemdirbyst je naudojamuose laukuose. Tod l reikšmingo poveikio žmoni sveikatai nebus.
Kasybos metu sukeliamo triukšmo poveikis esamiems gyvenamiesiems pastatams bei j aplinkai
bus nereikšmingas (II skyriaus 12 punktas). Kasybos sklypo perimetru laikinai sand liuojamos
nuodangos paderm s efektyviai slopins triukšmo sklaid , tad ribin s vert s nebus viršijamos.
Profesin rizika. Labiausiai tik tina, kad didžiausia rizika išliks darbuotojams valdantiems
mechanizmus. Ši rizika atsiranda kai susiduriama su organizaciniais darb atlikimo pažeidimais pavojingose zonose, kai ant mechanizm tr ksta sp jam j ženkl , nesilaikoma mechanizm
techninio patikrinimo – aptarnavimo termin , kai patikrinim žurnaluose n ra raš apie j atlikim .
Technologinis procesas bus racionaliai suplanuotas, kad darbuotojams netekt dirbti didel s taršos
koncentracijos, viršijan ios higienines normas, fone. Pagal poreik darbuotojai bus apr pinti
asmenin s apsaugos priemon mis (darbo pob d atitinkantys darbiniai r bai, apsauginiai akiniai,
ausin s, pirštin s), prival s reguliariai tikrintis sveikat . Siekiant išvengti nelaiming atsitikim
darbe, bus laikomasi darb saugos taisykli , darbuotojai bus laiku ir tinkamai instruktuojami bei
jiems leidžiama dirbti tik su techniškai tvarkingais renginiais. Detaliai visos b tinos priemon s
darbuotoj sveikatos užtikrinimui bus pateiktos specialiame darbuotoj saugos ir sveikatos
dokumente, kuris paruošiamas mon s iniciatyva, pagal jos numatom vykdyti darb pob d jau
gavus leidim eksploatuoti telkin . Min tame dokumente bus nurodyti esami ir galimi rizikos
darbuotoj saugai ir sveikatai veiksniai, prevencin s priemon s jiems šalinti ir mažinti iki teis s
aktais nustatyt leidžiam dydži . mon neturi teis s prad ti eksploatuoti telkinio jei neturi
paruošusi šio dokumento.
Darbuotojai prival s vadovautis mon s administracijos išleistomis saugi darbo metod
pagal atskiras profesijas bei pareigybes instrukcijomis. Instrukcijos bus sudarytos vadovaujantis
"Darbo apsaugos standart sistemos" (SSBT) reikalavimais bei Lietuvos Respublikos socialin s
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 12 d.
sakymu Nr. A1-104/D1-186 patvirtinto normatyvinio dokumento “Saugaus darbo organizavimo ir
darbo viet rengimo reikalavimai nauding j iškasen gavybos mon se“ nuostatomis ir atskir
profesij saugos ir sveikatos instrukcijomis.
Planuojama kin veikla tiesiogiai ir neigiamai ne takos gyventoj saugos, susisiekimo
s lyg bei netur t didinti nelaiming atsitikim skai iaus. P V teritorija ne darbo metu bus
saugoma mon s sarg . Gavybos ploto prieigose ( vairiuose kasybos sklypo pakraš iuose) numatyta
pastatyti informacinius skydus, persp jan ius gyventojus ar atsitiktinius praeivius, jog karjero
teritorijoje vaikš ioti draudžiama. Ant kelio karjer bus rengtas pakeliamas atitvaras – važiuoti
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gal s tik gavybos ir krovos ranga bei produkcij išvežantis transportas. Produkcijos transportavimo
metu sud tingesniuose kelio ruožuose (sankryža, pos kis, išvažiavimai iš kaimynini žem s
sklyp ) bus ribojamas transporto priemoni greitis, neviršijant 20 km/h. Žaliavos išvežimas bus
vykdomas jau esamais keliais (II skyrius, 4 punktas). Pažeisti keli sluoksniai pagal poreik ,
supratingai ir bes lygiškai bus sutvirtinti ir periodiškai atliekama j prieži ra ir remontas – tai
racionaliausias, tiek ekonominiu, tiek aplinkosauginiu, tiek vietini gyventoj poreiki poži riu
pagr stas sprendimas. Ypatingas d mesys bus kreipiamas kelio dangos eksploatacijai pavasario
polaidžio ir rudens lietingo sezono metu – fiksavus ženklius kelio dangos pažeidimus, lyginant su
kitais met periodais, krovininio transporto eismas bus laikinai nutraukiamas. Gavybos plot
perimetro atskiruose ruožuose (sodyb kryptimi, pagal lauk apsaugin mišk ) numatoma apjuosti
baltai raudona juosta su užrašu „Stop“. Tokia v jyje plevesuojanti juosta tur t sustabdyti ne tik
žmones, bet ir galin ius užklysti didesnius laukinius žv ris ar „pasimetusius“ naminius gyv nus.
Juostos tvirtinimus prie medini stulpeli , jos pažeidimus kontroliuos ir sistemingai šalins mon s
darbuotojai.
16. Planuojamos kin s veiklos s veika su kita vykdoma kine veikla ir pagal teis s akt
reikalavimus patvirtinta kin s veiklos pl tra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorij
planavimo dokumentus).
Planuojamos kin s veiklos vietoje bus vykdomi tik sm lio ir žvyro gavybos darbai. Sklypai,
esantys betarpiškai aplink P V viet – žem s kio paskirties. Juose vykdoma žem s kio veikla
(s jami javai, šienaujamos pievos ir kt.). P V ploto centre ir kiek toliau (1 ir 3 priedai) esan iuose
sklypuose vykdoma ar planuojama vykdyti nauding j ištekli gavyba (Rimu i (kitapus kelio
Mol tai – Žalvariai), Rimu i II, Alekniški karjerai (kitapus orin s aukštos tampos elektros
perdavimo linijos), kuri viename, išeksploatuotoje dalyje yra sik rusi Rimu i autokroso tr sa.
Greta esantys sm lio ir žvyro karjer ištekliai dalinai išeksploatuoti, eksploataciniai darbai ir
transporto srautai ženkliai sumaž j , perspektyvoje j antropogeninio poveikio aplinkai m stas
ženkliai susilpn , tod l atsiradus naujam žaliavos kas jui suminio veiklos poveikio artimiausioms
epizodiškai gyvenamoms sodyboms pokytis bus menkai juntamas. Planuojamos kin s veiklos
ploto centre esantis karjeras gal s b ti eksploatuojamas efektyviau, išvengiant karjero sienel se
susidaran i žaliavos nuostoli , žaliavos geologinius išteklius iškasant pilnai. Pagrindiniai žaliav
išvežan io transporto srautai už karjero rib jud s asfaltuotu rajonin s reikšm s keliu Mol tai Žalvariai, suformuoti 3,0 m aukš io nuodangos nuogul pylimai bei karjero eksploatavimo metu,
nukasant vis giliau sl gsan ius žaliavos sluoksnius suformuotos kasybos pakopos dar labiau apribos
bei minimizuos triukšmo ir dulk tumo sklaid , dulk tumas bei triukšmo sklaida už karjero rib bus
minimal s. Taršios medžiagos P V vietoje nebus naudojamos ir saugomos, mechanizm kiekis
P V vietoje dirbs minimalus – tik reikiamoms metin ms kasybos apimtims atlikti. Praktiškai
neigiamas P V poveikis bus ne didesnis nei žemdirbyst je naudojamuose laukuose. Tod l
gretimuose dirbamuose žem s kio paskirties sklypuose kokie nors apribojimai d l P V
nereikalingi.
Mol t rajono savivaldyb s taryba 2008-06-19 d. sprendimu Nr. B1 – 111 patvirtino Mol t
rajono savivaldyb s teritorijos bendr j plan ir jo sprendinius (www.moletai.lt). Patvirtintame
Mol t rajono bendr jame plane numatyta planuojamo naudoti Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio
naujo ploto teritorijos pagrindin žem s naudojimo paskirtis – žem s kio ir kt. dirbama žem (1
pav., 13 priedas). Specialiuoju planu planuojamo naudoti telkinio naujo ploto žem s paskirtis bus
pakeista kitos paskirties – nauding iškasen teritorij . Pagal Mol t rajono savivaldyb s
teritorijos bendrojo plano sprendinius (teritorijos inžinerin s infrastrukt ros ir susisiekimo br žin )
per rytus nuo P V vietos esant Alekniški karjero sklyp planuojama nutiesti magistralin
dujotek . Planuojama duj skirstymo stotis bus netoli Paduobuž s, Mol t miesto pietiniame
pakraštyje. Nei planuojamas magistralinis dujotekis, nei planuojamos duj skirstymo stoties
sanitarin apsaugos zona neapima Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio planuojamo naudoti naujo
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ploto ar betarpiškai aplink P V viet ean i sklyp . Daugiau nei 0,250 km šiaur s rytus nuo
planuojamos kin s veiklos teritorijos yra orin 110 kV elektros linija (13, 14 priedai).
17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.
Karjero darbo režimas (nuodangos nu mimas, nauding j iškasen gavyba, rekultivacijos
darbai) – 5 darbo dienos savait je, aktyviu paros metu: nuo 8 iki 17 valandos, viena pamaina, 9
m nesius per metus (gavyba nevykdoma nuo gruodžio m n. 01 d. iki kovo m n. 01 d.). Produkcijos
realizacij iš gavybos vietos numatoma vykdyti ištisus metus.
Planuojamas naudoti detaliai išžvalgyt (5 priedas) ištekli kiekis – 25 t kst. m3 sm lio ir 710
t kst. m3 žvyro. Iš j , 0,23 ha plote, po telkin kertan iu vietin s reikšm s keliu ir jo apsaugos
zonoje yra aprobuota 19 t kst. m3 nauding ištekli (5 priedas). Planuojamos metin s gavybos
apimtys - 40 t kst. m3. Telkinio naujo ploto paviršius (2 priedas) – ariama žem bei dirvonuojanti,
nenaudojama pieva. Naujas telkinio plotas pilnai išeksploatuotas bei rekultivuotas bus per 15 met .
Gavybos eigoje neišvengiamai susidarys gavybos nuostoliai: po nejudinama 5 m kasybos sklypo
pakraš io juosta (paliekama, kad prad jus rekultivacij ia gal t pravažiuoti buldozeris) bei
nuostoliai šlaituose (tuo garantuojama gavybos darb sauga), kurie tokio tipo ir gylio karjeruose
gali siekti iki 20 nuošim i nuo bendro išžvalgyt ištekli kiekio. Tikslus gavybos nuostoli kiekis
ir gavybos trukm bus apibr žti naudojimo plano sudarymo metu.
Nuodangos nu mimo darb pradžioje bus pašalintos dang sudaran ios nuogulos.
Augalinis sluoksnis ir kitos nuodangos paderm s (augalinis sluoksnis atskirai nuo kit dangos
nuogul ) iki rekultivacijos darb pradžios bus sand liuojamos kasybos sklypo pakraš iuose.
Paruošiamieji kasybos darbai (dangos nuogul nu mimas) lenks kasybos darbus. Planuojama, kad
per metus bus nudengiamas 1 ha plotas (II skyrius, 5 punktas). Kasybos darbus numatoma
prad ti telkinio pietinio pakraš io šiaurin je dalyje ir pl sti metin ms gavybos apimtims užtikrinti
reikalingais plotais, koncentrišku darb frontu piet kryptimi. Produkcijos išvežimas bus
vykdomas esamu, jau veikian io karjero dugnu nutiestu keliu. Karjere dirbantys renginiai jud s
karjero vidaus keliais. Lygiagre iai sm lio ir žvyro gavybos darbams, kai susidarys pakankamo
dydžio išeksploatuoti plotai, bus vykdomi pažeist žemi rekultivacijos darbai. Išeksploatuotos
telkinio dalies rekultivacija bus vykdoma pagal su valstybin mis institucijomis suderinto bei
Lietuvos geologijos tarnybos prie LR AM patvirtinto naudojimo plano sprendinius. Iškastoje
karjero dalyje šlaitai nul kštinami iki 14 - 20o tam panaudojant kasybos sklypo pakraš iuose
laikinai sand liuotus nuodangos gruntus bei žvyr , liekant iškasos šlaituose. Ant nul kštinant
suformuot šlait ir iškasos dugno paskleidžiamas dirvožemis bei pasodinami miško sodmenys (II
skyrius, 4 punktas).
Planuojamos vidutin s kasybos darb apimtys – 200 m3/dien . Tokiam žaliavos kiekiui išvežti
iš karjero pakaks 14 didel s keliamosios galios (27 t) autosavivar i reis per dien . Visas
planuojamas išgauti metinis žaliavos kiekis bus išgabentas 2667 analogiškos keliamosios galios
autotransporto reisais (8 lentel ). Pagaminta produkcija bus tiekiama keli tiesimo ir statybos
sektoriams (II skyrius, 4 punktas).
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III skyrius. PLANUOJAMOS KIN S VEIKLOS VIETA
18. Planuojamos kin s veiklos vietos administracin pad tis, dislokacijos vietos planas su
gretimyb mis. Informacija apie planuojamos naudoti teritorijos žem s sklyp .
Planuojamos kin s veiklos adresas – Utenos apskritis, Mol t rajono savivaldyb , Luokesos
seni nija, Kaliž kaimas. P V vieta yra Kaliž kaimo laukuose, 5 km (tiesia linija) pietvakarius
nuo Mol t bažny ios, 1 km vakarus nuo kelio Mol tai – Giedrai iai, 1986 metais Rimu i II
žvyro telkinio parengtiniai išžvalgyto ploto ribose (1 ir 3 priedai). Planuojamo naudoti ploto
pietiniu ir pietrytiniu pakraš iu nutiesta nenaudojama vietin 10 kV orin elektros perdavimo linija.
Ši elektros perdavimo linija jau daugiau kaip 20 met – n ra naudojama. Gavybos eigoje P V
vykdytojo ji bus demontuota (6 priedas). 50 m pietus nuo planuojamo naudoti ploto yra
epizodiškai gyvenama Kaliž kaimo sodyba (3 priede Nr.1), bei 80 m ir 100 m atstumu pietry ius
sodybos (3 priede sodybos Nr.2 ir Nr.3). Šiaurrytin telkinio dal kerta vietin s reikšm s kelias.
Pietin sklypo dalis betarpiškai ribojasi su vietin s reikšm s žvyruoto keliuko apsaugos zonos
šiauriniu pakraš iu. Šiaurin ir pietrytin P V ploto dalis kerta dar vienas vietin s reikšm s
keliukas, kuris su jo 0,23 ha ploto apsaugos zona trauktas 2017 m. detaliai išžvalgyt ištekli
paskai iavimo kont r .
Pagal speciali sias žem s ir miško naudojimo s lygas TPDRIS sistemoje (1 pav) planuojamas
naudoti Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujas sklypas patenka 42,8 ha išžvalgyt nauding j
iškasen telkini , kuri ištekliai patvirtinti, plot . Planuojamo naudoti 9,77 ha ploto (planuojamo
kasybos sklypo) šiaurrytin je, rytin je ir pietrytin je žem s sklypo dalyse žem s sklypai n ra
suformuoti, teritorija priklauso Lietuvos Respublikai. Planuojama žem s sklypo naudojimo paskirtis
– kita, sm lio ir žvyro gavybos darbams vykdyti. Kitoje P V ploto dalyje yra suformuotas žem s
kio paskirties žem s sklypas (unikalus Nr. 4400-4436-6498 – 12 priedas).
19. Planuojamos kin s veiklos sklypo ir gretim teritorij naudojimo reglamentas pagal
patvirtintus teritorij planavimo dokumentus. Informacija apie vietov s infrastrukt r ,
urbanizuotas teritorijas.
Planuojama naudoti teritorija yra atokiai nuo visuomenin s paskirties teritorij . Mol t rajono
savivaldyb s tarybos 2008-06-19 d. sprendimu Nr. B1 – 111 patvirtintame Mol t rajono
savivaldyb s teritorijos bendrajame plane (www.moletai.lt), numatomas naudoti plotas ir jo
artimiausios apylink s skiriamos žem s kio paskirties žemei (13, 14 priedai).
Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio planuojamo naudoti naujo ploto (9,77 ha) šiaurrytiniame,
rytiniame ir pietrytiniame pakraš iuose žem s sklypai n ra suformuoti, teritorija nuosavyb s teise
priklauso Lietuvos Respublikai, specialios žem s naudojimo s lygos šiai teritorijos daliai
nenustatytos. Pastaruoju metu ši ploto dalis naudojama žem s kio veiklai. Vakariniame P V
teritorijos pakraštyje yra suformuotas žem s kio paskirties žem s sklypas, unikalus Nr. 4400-44366498 (12 priedas).
Planuojamos kin s veiklos sklype mišk kadastro duomenimis mišk n ra (12 priedas).
Žem s sklypai, unikal s numeriai 4400-0104-1243 ir 6244-0003-0031, besiribojantys su P V vieta
iš vakarin s - pietvakarin s pus s yra žem s kio paskirties, ta iau juos patenka ir nedidelis IV
mišk grup s kinio miško masyvas. Sklype, esan iame pagal pietin planuojamo naudoti ploto
rib (sklypo unikalus numeris 4400-1457-2539) yra 0,51 ha miško žem s plotas (Nekilnojamojo
turto registro duomenimis). Rytuose su P V teritorija besiribojantys sklypai yra žem s kio
paskirties, kuriuose miško žem s plot n ra (www.regia.lt, 12 priedas) /7/. Atokiau nuo P V vietos
(1 ir 3 priedai) esan iuose sklypuose bei P V ploto centre vykdoma nauding j ištekli gavyba
(Rimu i , Rimu i II, Alekniški karjerai). Išeksploatuotoje Rimu i žvyro telkinio dalyje veikia
Rimu i autokroso tr sa. Pagal Mol t rajono savivaldyb s teritorijos bendrojo plano sprendinius
per rytus nuo P V vietos esant Alekniški karjero sklyp planuojama tiesti magistralin dujotiek .
Planuojama duj skirstymo stotis bus netoli Paduobuž s, Mol t miesto pietiniame pakraštyje.
Vilnius, 2017 m.
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Planuojamas naudoti naujas Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio plotas
numatomo tiesti
magistralinio dujotekio bei planuojamos statyti duj skirstymo stoties sanitarin s apsaugos zonas
nepatenka (14 priedas).
50 – ties m atstumu nuo planuojamo naudoti ploto pietinio pakraš io, žem s sklype (unikalus
numeris 6244-0003-0142) yra artimiausia epizodiškai gyvenama sodyba. Kiti P V sklypui
artimiausi sodyb gyvenamieji namai nuo b simo karjero nutol per 80 m bei 100 m. Juose taip
pat gyvenama tik epizodiškai (12 priedas).
Infrastrukt ra. Planuojamas naudoti Rimu i II sm lio ir žv yro telkinio naujas plotas
yra 1 km vakarus nuo krašto kelio Mol tai – Giedrai iai. Už 20 m nuo vakarinio P V teritorijos
pakraš io praeina rajoninis kelias Mol tai – Žalvariai, kuris naudojamas aplinkini eksploatuojam
sm lio bei žvyro telkini produkcijos išvežimui. Š keli nuo planuojamo karjero skirs teis s aktais
nustatyto plo io apsaugos zona. P V teritorijoje pagamintos produkcijos išvežimui vartotojams,
taip pat numatoma naudotis b tent šiuo keliu, tod l papildom keli tiesti nereiks.
Šiaurin bei pietin P V teritorijos dalis kerta žvyruotas vietin s reikšm s kelias, jungiantis
Kaliž kaim su jau min tu rajoniniu Mol t – Žalvari keliu (1, 3 priedai). Skai iuojant telkinio
naujo ploto išteklius šiam keliui buvo išskirta 0,23 ha ploto apsaugos zona, kurioje ištekliai taip pat
aprobuoti. Ta iau telkinio eksploatacijos metu nauding klod tikslinga iškasti maksimaliai, tokiu
b du sumažinant gavybos nuostolius, esam keli nutiesti suformuotu sausu karjero dugnu. Kartu
tai b t priimtina rekultivuoto ploto reljefo skaidos bei vietos gyventoj saugos poži riu.
Planuojamo naudoti ploto pietiniu ir pietrytiniu pakraš iu nutiesta vietin 10 kV orin elektros
perdavimo linija tur jusi apr pinti ruošto eksploatacijai karjero renginius elektros energija. Ši linija
nuo pat jos rengimo (apie 1988 m.) nenaudojama, AB ESO turto balansan ji ne traukta. UAB
„Bebrusai“ sipareigoja j demontuoti (6 priedas).
Nauj inžinerini tinkl rengimo žvyro ir sm lio gavybos metu praktiškai nereiks.
Numatomas tik prisijungimas prie šalia kasybos sklypo esan ios orin s elektros perdavimo linijos
(EPL) – elektros energijos tiekimui laikin administracin s – buitin s paskirties kilnojam
konteinerinio tipo vagon l : apšvietimui ir šildymui. Greta esan iame jau eksploatuojamame
karjere, ties išvažiavimu bendrojo naudojimo keli , yra rengtos automobilin s svarstykl s. J
paskirtis – užtikrinti patikim išgautos žaliavos apskait . Tarpusavio susitarimu šiomis
svarstykl mis planuojama naudotis, taip išvengiant nauj svarstykli rengimo.
Kit infrastrukt ros element planuojamame naudoti plote ir jo artimiausiose prieigose n ra.
Urbanizuotos teritorijos. Planuojamos kin s veiklos vieta pakankamai atoki, joje ir
artimiausiose jos prieigose n ra visuomenin s paskirties objekt . Pagal Lietuvos Respublikos 2011
met visuotinio gyventoj ir b st surašymo rezultatus Luokesos seni nijos, Kaliž kaime gyveno
19 gyventoj (10 vyr , 9 moterys), Rimu i kaime (kitapus kelio Mol tai – Žalvariai) 27 gyventojai
(13 vyr , 14 moter ), Pašil s kaime (0,95 km rytus nuo P V vietos) 9 gyventojai, Alksnišk s
kaime (0,8 km šiaur nuo P V vietos) 6 gyventojai. Daugiausiai gyventoj yra 1,3 km atstumu
šiaur s rytus nuo planuojamo naudoti ploto pakraš io esan ioje Luokesos gyvenviet je (127
gyventojai - 63 vyrai ir 64 moterys; 1 ir 3 priedai).
Rekreacini teritorij konkre iai P V vietoje n ra. Išeksploatuotame Rimu i karjere (kitapus
rajoninio kelio Mol tai – Žalvariai) veikia Rimu i autokroso tr sa (3 priedas). P V ploto centre
yra eksploatuojamas Rimu i II žvyro telkinys. Apie 500 m atstumu rytus nuo planuojamo naudoti
telkinio ploto yra dar vienas Rimu i II žvyro telkinio plotas rengiamas eksploatacijai. Nuo
pastarojo rytus (kitapus aukštos tampos elektros perdavimo linijos) baigiamas eksploatuoti
Alekniški žvyro telkinio II sklypas. Daugiau veikian i komercin s kin s paskirties teritorij ties
P V vieta ir artimiausiose jos prieigose n ra.
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20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žem s gelmi telkini išteklius, geologinius
procesus ir reiškinius, geotopus.
Geologin s informacin s sistemos GEOLIS (https://epaslaugos.am.lt/) duomen baz je
informacija apie P V vietoje fiksuotus geologinius procesus ir reiškinius bei geotopus – neminima,
min t objekt šioje teritorijoje ir jos artimiausiose apylink se n ra.
Šis skyrius parengta remiantis Mol t rajono savivaldyb s Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio
naujo ploto 2017 metais atliktos detalios žvalgybos metu sukauptais geologiniais duomenimis /13/
kit , netoliese esan i , telkini ankstesni met tyrim duomenimis /22, 23/, Mol t rajono
savivaldyb s bendruoju planu ir jo sprendiniais.
1976 – 1977 metais Kompleksin geologin s žvalgybos ekspedicija Mol t rajono
savivaldyb s teritorijoje vykd žvyro ir sm lio telkini paieškas /22/. Darb metu detaliai
išžvalgytas Alekniški žvyro ir sm lio telkinio II sklypas (nuo Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio
naujo ploto rytus, kitapus aukštos tampos elektros perdavimo) bei Rimu i žvyro telkinys
(kitapus kelio Mol tai – Žalvariai; 1 ir 3 priedai). Tuo metu vykdyt paiešk metu Rimu i II žvyro
ir sm lio telkinio naujo ploto teritorijoje nei vienas gr žinys nebuvo gr žtas.
Kompleksin geologin s žvalgybos ekspedicija 1986 metais atliko Rimu i II žvyro telkinio
detali žvalgyb /23/. Telkinys išžvalgytas pagal tuometines B + C1 kategorijas. Žvalgybinis
gr žini tinklas 50 x 50 m (B kategorija) ir 100 x 100 m (C1 kategorija). Detaliai išžvalgyt žvyro
ištekli t ris apskai iuotas 9,92 ha plote, ištekli kiekis 978,31 t kst. m3. Žvyro ištekliai pripažinti
tinkamais keli tiesimo ir remonto bei statybos darbams. Aplink detaliai išžvalgyt telkin 43,06 ha
plote apskai iuotas analogiškos kokyb s parengtiniai išžvalgyt žvyro ištekli kiekis sudar 4078
t kst. m3. Visa eil tuometin s detalios žvalgybos metu išgr žt gr žini , kuriuose buvo aptikti
geros kokyb s žvyro klodai, pateko 2017 met telkinio naujo ploto detalios žvalgybos sklyp – j
duomenys panaudoti planuojamo naudoti Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujo ploto ištekli
apskai iavimui ir kokyb s vertinimui.
2017 met pavasar parengta Rimu i II žvyro telkinio naujo ploto detalios žvalgybos
ataskaita. Žvalgyba atlikta UAB „Bebrusai“ užsakymu bei l šomis, valstybei nuosavyb s teise
priklausan iame plote, vykdytojas - UAB „J. Jonyno ecofirma“ (tyrim identifikavimo Žem s
gelmi registre Nr. 6047-2016) /13/. Tyrim vieta suderinta su Nacionalin s žem s tarnybos prie
Žem s kio ministerijos Mol t skyriumi ir Kult ros paveldo departamento prie Kult ros
ministerijos Utenos skyriumi (4 priedas). Planuojamame naudoti Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio
naujame plote istorini , kult rini ar archeologini paminkl ar kit vertybi n ra, plotas nepatenka
ir saugomas gamtos teritorijas (1, 26 priedai).
Detaliai išžvalgyti sm lio ir žvyro ištekliai apskai iuoti 9,77 ha plote sudaro 735 t kst. m3, iš j
25 t kst. m3 yra sm lio ištekliai, 710 t kst. m3 žvyro ištekliai. Dalis j (19 t kst. m3), išžvalgyti
0,23 ha plote apiman iame telkin kertant vietin s reikšm s keli ir jo apsaugos zon . Ta iau ir jie
aprobuoti Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo m nesio 28 dienos sakymu Nr.
1-68, 5 priedas. Pagal LST 1331:2015 reikalavimus detaliai išžvalgyti žvyro ir sm lio ištekliai yra
tinkami vairi automobili keli gruntams gaminti, sluoksni rengimui bei keli remontui /13/.
Planuojamas naudoti plotas yra fliuvoglacialini nuogul išplitimo areale. Rimu i II žvyro
telkin sudaro augalinis sluoksnis (pdIV), piltas gruntas (tIV), Nemuno ledynme io Baltijos stadijos
fliuvioglacialin s (fIIIbl) nuogulos bei kraštini darini glacigenin s (gtIIIbl) nuogulos /9, 10, 13/.
Danga – augalinis sluoksnis (pdIV) sl gso žem s paviršiuje visame tirtame plote. Augalinio
sluoksnio storis kinta nuo 0,05 m iki 0,4 m, vidutinis 0,2 m. Prie dangos priskiriamas ir vietomis,
gr žiniuose Nr. 4-86, Nr. 32-86, Nr. 35-86 fiksuotas kaupus sustumtas piltas gruntas (tIV). Pilto
grunto sluoksnio storis siekia iki 1,69 m. Vietomis, po augaliniu sluoksniu, lokaliuose plotuose
sl gso priesm lio bei priemolio sluoksnis. Jo storis kinta nuo 0,2 m iki 1,2 m. Priesm lio ir
priemolio sluoksniai kartu su dirvožemiu priskiriami telkinio naujo ploto dangos nuoguloms /13/.
Vilnius, 2017 m.
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Naudingas sluoksnis – Baltijos posvit s fliuvioglacialin s nuogulos (fIIIbl). Jos ištisiniu
klodu sl gso visame telkinio naujame plote iškart po danga. Žvyro sluoksnio storis kinta 1,11 –
13,08 m ribose, vidutinis storis siekia 6,5 m. Didžiausi storiai iki 16,18 m (gr ž. Nr. 36-86) nustatyti
rytin je, šiaur s rytin je telkinio naujo ploto dalyse. Mažesni – telkinio centrin je bei vakarin je
dalyse. Tai susij su telkinio asloje sl gsan io moreninio priemolio paviršiaus nelygumais (9, 10
priedai). Žvyre žvirgždo ir gargždo (frakcija >4 mm) kiekis atskiruose intervaluose sudaro 19,18 –
56,5 %. Žvirgžde vyrauja smulkioji (4-8 mm) frakcija. Žvirgždo ir gargždo kiekis vertikaliame
pj vyje su gyliu dažniausiai maž ja. Žvyro klode rieduliai fiksuoti tik gr žiniuose Nr. 4-86 ir 7-16.
ia rieduli kiekis sudaro 2,4 – 2,94 %. Gargždo (frakcija 32 – 63 mm) kiekis žvyro klode siekia
1,31 – 17,4 %. Žvyro sm lio užpilde vyrauja vidutinio (0,2 - 0,6 mm) sm lio frakcija. Molio –
aleurito daleli kiekis atskiruose intervaluose sudaro 1,0 – 10,0 %, vyrauja 1,6 – 4,0 %, vidutinis
naudingame klode – 3,8 % /13/.
Vakariniame telkinio naujo ploto pakraštyje, po žvyro klodu, moreninio reljefo
pažem jimuose (gr ž. Nr. 10-16, 12-16, 13-16, 14-16, 4-86) lokaliai sl gso 1,4 – 2,1 m storio
ištisinis sm lio klodas. Šiauriniame ploto pakraštyje, pavieniuose gr žiniuose (Nr. 36-86, 43-86), po
žvyru taip pat fiksuotas 3,1 – 5,2 m storio sm lio klodas. Sm lis geltonas, pilkai geltonas, pilkas,
vairus, vyrauja vidutinis, su žvirgždo priemaiša nuo pavieni gr d (gr ž. Nr. 10-16, 12-16, 13-16,
14-16) iki 9,9 % (gr ž. Nr. 4-86). Sm lyje vyrauja vidutin ir smulki frakcijos. Molio aleurito
daleli kiekis kinta nuo 2,2 iki 7,0 %, Didžiausias molingumas sm lio klode fiksuotas gr žiniuose
Nr. 12-16 ir Nr. 13-16 (5,13 – 7,0 %). Aukš iau pamin tas žvyras ir sm lis skiriami telkinio naujo
ploto naudingam klodui /13/.
Naudingosios iškasenos sl gso ant nelygaus, banguoto kraštini darini glacigeninio
priemolio ir priesm lio (gtIIIbl) paviršiaus. Glacigenin s nuogulos rudos, pilkai rudos spalvos,
kietos ir kietai plastingos konsistencijos, su gausia žvirgždo ir gargždo priemaiša. Maksimalus
pragr žtas glacigenini nuogul sluoksnio storis - 3,6 m. Išžvalgytame telkinio naujame plote šios
nuogu,os priskiriamos naudingo klodo aslai (9, 10 priedai).
Po Baltijos posvit s kraštini darini glacigenin mis nuogulomis visame telkinio naujo
ploto sklype sl gso Gr dos Baltijos akvaglacialinis (agIIIgr-bl) klodas. Akvaglacialini
nuogul klodo storis siekia iki 13,7 m. Storym je vairaus storio sluoksniais persisluoksniuoja itin
smulkus, smulkus, vairus sm lis ir žvyras (9, 10 priedai). Sm lyje dažnai gausu molio – aleurito
daleli .
Gr dos dugnin s morenos (gIIIgr) glacigenin s nuogulos sl gso po akvaglacialin mis
nuogulomis. Pastar sias sudaro pilkas ir rudai pilkas priemolis, kompaktiškas, su žvirgždo
(skersmuo 5-30 mm) priemaiša iki 10 - 15 %. Maksimalus pragr žtas glacigenini nuogul
sluoksnio storis - 2,2 m (9, 10 priedai) /13/.
Apatin fliuvioglacialini nuogul dalis apvandeninta. Apvandeninto sluoksnio storis
gr žiniuose kinta nuo 0,3 iki 5,0 m, vyrauja 3,0 – 4,0 m. Didžiausi apvandeninto naudingo klodo
storiai fiksuoti moreninio reljefo pažem jimuose, pietrytin je ir šiaurin je naujo ploto dalyse (gr ž.
Nr. 23-86, 6-16), kur apvandenint nauding klod sudaro žvyro klodas.
Rimu i II žvyro telkinio naujo ploto apylink se yra ir daugiau detaliai išžvalgyt ,
eksploatuojam ar nebenaudojam telkini bei aptikt prognozini žvyro ištekli plot (1 ir 3
priedai). Detalesn informacija apie šiuos telkinius bei prognozinius plotus pateikiama 23 lentel je.
Planuojamos kin s veiklos teritorijos apylink se yra keleta požeminio vandens
vandenvie i . Artimiausi P V teritorijai g lo ir mineralinio vandens vandenvie i dislokacijos
vietos parodytos 21 priede. Išgaunam ir aprobuot vandens ištekli kiekio Lietuvos geologijos
tarnyba neteikia nes tai konfidenciali informacija. Remiantis Žem s gelmi registro (ŽGR)
duomenimis artimiausi P V teritorijai vandenvie i apsaugos zonos kolkas nenustatytos
(www.epaslaugos.lt). Lietuvos Respublikos teritorijos M 1 : 10000 - M 1 : 250000 georeferencini
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erdvini duomen rinkinyje yra pateiktas požeminio vandens vandenvie i žem lapis (21 priedas).
Jame pažym tos artimiausios P V teritorijai vandenviet s detaliau apib dintos 24 lentel je.
23 lentel

Duomenys apie detaliai išžvalgytus, eksploatuojamus, išeksploatuotus ir nebenaudojamus telkinius bei
aptiktus prognozinius žvyro plotus Rimu iai II sm lio ir žvyro telkinio naujo ploto apylink se
Nr. ŽGR

Registravimo
ŽGR data

Pavadinimas

Ištekli r šis

B kl

Šiaur s
koord.

Ryt
koord.

Adresas

2328

Lies nai

Žvyras

Nenaudojamas

6119311

583516

1415

Druskiai

Žvyras

Nenaudojamas

6118695

584996

2332
2333
2329

Žvyras
Žvyras
Žvyras

Nenaudojamas
Nenaudojamas
Nenaudojamas

6117170
6117519
6119722

584719
585176
586896

Žvyras

Nenaudojamas

6121398

588237

Utenos apskr., Mol t r. sav.

2327
2330
2331

Granica
Kisieliauka
Alksnišk
Siesarties
upelio šlaitas
Luokesa
Ažuluokesa
Pakryž

Utenos apskr., Mol
Utenos apskr., Mol
Luokesos sen.
Utenos apskr., Mol
Utenos apskr., Mol
Utenos apskr., Mol

Žvyras
Žvyras
Sm lis

Nenaudojamas
Nenaudojamas
Nenaudojamas

6121006
6119103
6118295

589006
590379
589887

1406

Rimu iai

1997-07-17

Žvyras

Naudojamas

6118333

587055

1408

Rimu iai II

1997-07-17

Žvyras

Naudojamas

6118380

587974

Utenos apskr., Mol
Utenos apskr., Mol
Utenos apskr., Mol
Utenos apskr., Mol
Luokesos sen.
Utenos apskr., Mol
Luokesos sen.

1404

Aleknišk s (II
sklypas)

1997-07-17

Žvyras

Naudojamas

6118801

588797

1403

Aleknišk s (I
sklypas)

1997-07-17

Žvyras

Nenaudojamas

6118966

589324

2326

t r. sav.
t r. sav.,
t r. sav.
t r. sav.
t r. sav.

t
t
t
t

r. sav.
r. sav.
r. sav.
r. sav.,

t r. sav.,

Utenos apskr., Mol t r. sav.,
Luokesos sen.
Utenos apskr., Mol t r. sav.,
Luokesos sen.

24 lentel

Duomenys apie požeminio vandens vandenvietes Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujo ploto
apylink se
Nr.
ŽGR

Pavadinimas

4900

UAB "Baltic
2016-02-24
snails"

Naudojamas

Geriamasis
g las
vanduo

Ne

4778

Inturk s g. 100
2015-03-30
(Mol t r.)

Naudojamas

Geriamasis
g las
vanduo

Registravimo
ŽGR Data

B kl

Ištekli
r šis

Ištekliai

Geol.
indeksas

Šiaur s
koord.

Ryt
Koord.

N ra

Neaprobuoti

agl II-I

6121383

592795

Ne

N ra

Neaprobuoti

agl ll

6121386

592706

SAZ
SAZ
steigtas projektas

2740

Luokesos
(Mol t r.)

2002-01-31

Naudojamas

Geriamasis
g las
vanduo

Ne

Yra

Aprobuoti

agIImdžm

6119226

589793

2769

Molestos
(Mol t r.)

1997-07-17

Naudojamas

Geriamasis
g las
vanduo

Ne

N ra

Neaprobuoti

agIII

6121364

589156

Adresas
Utenos apskr.,
Mol t r. sav.,
Luokesos sen.,
Šeikišk s vs.
Utenos apskr.,
Mol t r. sav.,
Mol t m.,
Inturk s g.
Utenos apskr.,
Mol t r. sav.,
Luokesos sen.,
Luokesos k.
Utenos apskr.,
Mol t r. sav.,
Mol t m.

Visus žvyro telkinius ir prognozinius plotus dengia dirvožemio sluoksnis. Ruošiant telkin
eksploatacijai dirvožemis yra nuimamas ir laikinai (iki rekultivacijos pradžios) saugomas kasybos
sklypo pakraš iuose suformuotuose pylimuose. Rekultivacijos metu dirvožemis paskleidžiamas ant
nul kštint karjero šlait ir karjero dugno. Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio planuojamo naudoti
naujo ploto apylink se vyraujan i dirvožemi tipai bei j vyraujanti granuliometrin sud tis
pavaizduoti išbraižose iš dirvožemio erdvini duomen rinkinio M 1:10000 (22, 23, 24 priedai).
Dirvožemiai P V teritorijoje labai skurd s. Pagal dirvožemio tipus planuojamame naudoti
naujame plote vyrauja paprastieji sm lžemiai (SD/AR, SDp-b/ps/s1), susidar vienalyt se
dirvodarin se ar dvilyt se uolienose, kur paklojin uoliena sl gso giliau kaip 1 m, kartais ir sekliau
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ir išplautžemiai (ID/LV, IDk-p-e2/ps/ps) (22 priedas). Pagal dirvožemio granuliometrin sud t (23
priedas) dirvodarin granuliometrin sud tis - priesm lis (ps), beveik visame centriniame plote sm lis (s), o pietiniame planuojamo naudoti ploto pakraštyje – priesm lis maišytas su lengvu
sm lingu priemoliu (ps/sp). Vakarin je ir didžiojoje planuojamo naudoti telkinio naujo ploto dalyje
dirvožemio našumo balas yra aukštesnis nei 19. ia dirvožemio margumo koeficientas (pataisos
koeficiento reikšm d l dirvožemi dangos vairov s) 0,9, t.y. sutinkama labai marga danga (labai
didel dirvožemi vairov ), apie akmenuotum duomen aptikti nepavyko. Dirvožemi tipas –
nesausinti dirvožemiai (N). P V teritorijos šiaur svakarin je dalyje dirvožemio našumo balas
siekia 36,9, margumas 0,9, akmenuotumas 0,97, dirvožemio tipas nesausinti dirvožemiai (N).
Vidurin je, labai mažoje P V teritorijos dalyje dirvožemio našumo balas siekia net 42 (24 priedas).
21. Informacija apie kraštovaizd , gamtin karkas , vietov s reljef , kraštovaizdžio vizualin
strukt r .
Fizin -geografin planuojamos naudoti teritorijos charakteristika. Planuojamas naudoti
Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujas plotas yra Mol t rajono savivaldyb s centrin je dalyje,
Kaliž kaimo laukuose.
Žem nauda. Planuojama naudoti teritorija šiuo metu naudojama žem s kio veiklai – telkinio
dalies paviršius yra ariama žem , kita dalis – dirvonuojanti pieva (2, 3 priedai).
Pasekm s. Esama žem naudos strukt ra iš žem s kio paskirties žem s bus pakeista kitos
paskirties, eksploatuojam karjer žem s naudmenas.
Numatomos priemon s reikšmingoms neigiamoms pasekm ms aplinkai išvengti, sumažinti ar
kompensuoti. Planuojamos kin s veiklos pasekm s n ra reikšmingos, nes esamas dalies teritorijos
žem s naudojimo pob dis mažai efektyvus, žem s naudojimas (nenaudojimas) teikia menk
ekonomin naud , žem s kio naudmen našumas dažnai yra <30 bal , šitai neleidžia tik tis ger
kininkavimo rezultat (III skyrius, 20 punktas). D l ši priežas i ir b simos žem naudos
ekonominio efektyvumo, manome, kad žem naudos pasikeitimas šioje teritorijoje b t teigiamas
veiksnys.
K r a š t o v a i z d i s . Teritorijos kraštovaizdis analizuotas ir aprašytas remiantis Lietuvos
Respublikos kraštovaizdžio erdvin s strukt ros vairov s ir jo tip identifikavimo studija /24/.
Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujas plotas pagal fizin -geografin rajonavim patenka
paskutinio apled jimo fliuvoglacialini lygum , šiaury i lygumos, Žeimenos lygumos parajonyje
esant Baluošo fliuvioglacialin dubur (www.lgt.lt). Teritorijos reljefas – Nemuno ledynme io,
prieledyninis, fliuvoglacialinis. Kraštovaizdis santykinai gali b ti laikomas gamtiniu su ryškia
antropogenizacijos taka, nes vyrauja žem s kio naudmenos, ariami laukai, nat raliai ataugan ios
pievos, kaimynyst je veikia žvyro ir sm lio karjerai.
Planuojamas naudoti Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujas plotas nepatenka
karkas (15 priedas).

gamtin

P V teritorija patenka (16 priedas) vizualin s strukt ros V2H2-d tip . Šis tipas reiškia, kad
kraštovaizdis yra vidutin s vertikaliosios s skaidos – kalvotas bei išreikšt sl ni kraštovaizdis su
trij lygmen videotop kompleksais. Tai vyraujan i pusiau atvir , didži ja dalimi apžvelgiam
erdvi kraštovaizdis, kurio erdvin strukt ra neturi išreikt vertikali j ir horizontali j dominant .
Pagal Lietuvos kraštovaizdžio geochemines toposistemas. P V teritorija pagal buferiškumo
laipsn yra mažo buferiškumo, išsklaidan ioje (pagal migracin s strukt ros tip ) toposistemoje (17
priedas).
Pagal Lietuvos kraštovaizdžio biomorfotop klasifikacij Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio
planuojamo naudoti ploto teritorijos biomorfotopas horizontalios strukt ros poži riu yra smulkiai
mozaikinis: nesant foninio elemento nei viena ekosistema nevyrauja – visos esan ios ekosistemos
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sudaro 1 – 40% biomorfotopo ploto. Vertikalioje biomorfotop strukt roje vyrauja agrokompleksai,
kuri aukštis pereinamasis (18 priedas), kontrastingumas – didelis.
Pagal “Lietuvos Respublikos kraštovaidžio erdvin s strukt ros vairov s ir jos tip
identifikavimo studijos” II dal /24/ fiziogeninis kraštovaizdžio pob dis prad jo formuotis po
paskutinio apled jimo, maždaug prieš 10 – 12 t kst. met . Pagal Lietuvos kraštovaizdžio
suskirstym fiziomorfotopus P V teritorija yra (19 priedas) Baltijos aukštum ruožo, Aukštai i
aukštumos srities, vidurio Aukštai i agrariniame kalvyne. Bendrasis gamtinis kraštovaizdžio
pob dis – K‘-s/e-b/4> ir S-t/p/3> (moreninio kalvyno (K’), sl niuoto (s) kraštovaizdžio su egl mis
(e) ir banguoto (b) agrarinio kraštovaizdžio (4>) bei terasuoto (t) sl nio (S) su pušim, miškingo
mažai urbanizuoto kraštovaizdžio) sankirtoje.
Pagal Lietuvos kraštovaizdžio technomorfotop klasifikacij P V teritorija yra vienkiemi
agrariniame plote, vidutinio tankumo infrastrukt ros tinklo (0,501-1,000 km/km2), išbarstytojo
urbanistin s strukt ros tipo technomorfotope (20 priedas).
Pasekm s. P V teritorijoje planuojama mažo intensyvumo gavyba (iki 40 t kst. m3/metus),
kurios metu bus nukastas Žem s gelmi registre apskaitomas sm lio ir žvyro ištekli kiekis. Iškasus
sm lio ir žvyro išteklius pasikeis kraštovaizdžio tipas. Iš pusiau nat ralaus gamtinio kraštovaizdis
pasikeis
antropogenin pramonin . Keli pusiau gamtinio kraštovaizdžio elementai (reljefas,
dirvožemis, augalija) bus visiškai ar dalinai pakeisti. Gavybos eigoje susidarysiantys netinkami
realizacijai nuodangos grunt kiekiai, bus panaudoti karjero rekultivacijos metu. Kraštovaizdis po
nauding iškasen iškasimo laikinai taps vizualiai mažiau patraukliu, ta iau išeksploatuoto karjero
šlaitams apaugus mišku bei karjero dugne likus nedideliems tvenkinukams jo vert ilgainiui
atsistatys.
Numatomos priemon s reikšmingoms neigiamoms pasekm ms aplinkai
išvengti, sumažinti ar kompensuoti. Kasybos metu susidaran ios nuodangos gruntai bus
naudojami dirbtini pylim aplink karjer supylimui. Tai telkinio eksploatacijos laikotarpiu mažins
kraštovaizdžio vizualin s taršos mastus. Po žvyro ir sm lio iškasimo kasaviet s šlaitus nul kštinus
iki 14 – 20o, apvandeninto žvyro klodo vietose susiformuos atviro vandens telkiniai, ant šlait ir
iškasos dugne paskleidus dirvožem bus pasodinti miško medžiai. Taip sutvarkyta iškasa leis
neutralizuoti grunto erozij , išpustym , teritorijos degradavim . Padid s kraštovaizdžio
fragmentiškumas. Išeksploatuotos telkinio dalies šlait užsodinimas mišku kompensuotuos reljefo
s skaidos sumaž jim , kraštovaizdis taps vizualiai patrauklus.
22. Informacija apie saugomas teritorijas.
Planuojamos kin s veiklos vieta nepatenka saugomas gamtos teritorijas bei j buferines
zonas (http://stk.vstt.lt/stk/) (13 priedas). Ar iausiai esantis Labanoro regioninis parkas nuo
planuojamos kin s veiklos vietos nutol s apie 4,0 km atstumu šiaur s rytus. P V vietos
artimiausiose prieigose n ra ir Natura 2000 teritorij . Artimiausios Natura 2000 teritorijos yra
Labanoro giria, nutolusi 4 km atstumu šiaur s rytus bei Vilkarais io miškas, kuris nuo P V vietos
pietvakarius nutol s 4,5 km atstumu (4 pav.).
4 km šiaur s rytus nuo P V vietos esantis Labanoro regioninis parkas priskiriamas BAST
(b veini apsaugos saugomoms teritorijoms). ES kodas: LTMOL0010. Priskyrimo Natura 2000
tinklui tikslai: mažai mineralizuoti ežerai su b dmaini augal bendrijomis; ežerai su
menturdumbli bendrijomis; nat ral s eutrofiniai ežerai su pl dži arba aštri bendrijomis;
nat ral s distrofiniai ežerai; upi sraunumos su kurkli bendrijomis; r ši turtingi briedgaurynai;
melvenynai; aliuvin s pievos; šienaujamos mezofit pievos; aktyvios aukštapelk s; tarpin s pelk s
ir li nai; nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelk s; žemapelk s su šakot ja ratainyte; šarmingos
žemapelk s; vakar taiga; žoli turtingi eglynai; pelk ti lapuo i miškai; pelkiniai miškai;
auksuotoji šaškyt ; didysis auksinukas; dvijuost nendriadus ; dvilapis purvuolis; mažoji n g ;
ovalioji geldut ; paprastasis kirtiklis; pelkin uolask l ; pla ioji dusia; pleištin sk t ; plikažiedis
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linlapis; raudonpilv k mut ; skiauter tasis tritonas; šarvuotoji sk t ; Šneiderio kirmvabalis; dra;
v jaland šilag l ; vij nas; žvilgan ioji riest n ir j apsauga. Labanoro girios priskyrimo Natura
2000 tinklui tikslai: juodakakli nar (Gavia arctica), vapsva dži (Pernis apivorus), juod j pesli
(Milvus migrans), žuvinink (Pandion haliaetus), kurtini (Tetrao urogallus), jerubi (Bonasa
bonasia), gervi (Grus grus), tiku i (Tringa glareola), lutut i (Aegolius funereus), žvirblini
pel d (Glaucidium passerinum), l li (Caprimulgus europaeus), žalvarni (Coracias garrulus),
juod j melet (Dryocopus martius), tripirš i geni (Picoides tridactylus), ligut s (Lullula arborea)
apsauga (http://www.natura2000info.lt/lt/zemelapis.html).

SUTARTINIAI ŽENKLAI
Planuojamo naudoti Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujo ploto vieta
Labanoro regioninis parkas ir Labanoro giria
Vilkaraiš io miškas

4 paveikslas Išbraiža iš Natura 2000 teritorij žem lapio

4,5 km
pietvakarius esantis Vilkarais io miškas priskirtas Nat ra 2000 saugomoms
teritorijoms, kuriose saugomos aktyvios aukštapelk s, tarpin s pelk s ir li nai, pelkiniai miškai,
pla ialapiai ir mišr s miškai (http://www.natura2000info.lt/lt/zemelapis.html). Šios saugomos
teritorijos nebus paveiktos planuojamos kin s veiklos nes yra labai nutolusios nuo planuojamo
naudoti Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujo ploto.

Vilnius, 2017 m.

45

„Mol t rajono savivaldyb s Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujo
ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo atranka“

23. Informacija apie biotopus – miškus, j paskirt ir apsaugos režim ; pievas, pelkes, vandens
telkinius ir j apsaugos zonas, juostas ir kt. biotop b vein se esan ias saugomas r šis, j
augavietes ir radavietes.
Tirtoje
teritorijoje
pagal
saugom
r ši
informacin s
sistemos
(SRIS;
https://epaslaugos.am.lt/) duomenis saugom r ši n ra (11 priedas). Planuojo naudoti Rimu i II
sm lio ir žvyro telkinio naujas plotas yra intensyviai žem s kio paskir iai naudojama teritorija (13
priedas), neturinti joki apribojim ar išskirt saugom biotop (12, 15 priedai).
Neabejotina, kad sm lio ir žvyro karjero rengimas pa vairins monotonišk dabartin
kraštovaizd ir sudarys s lygas sukurti naujoms atviro sm lio bei žvyro buvein ms, kurios pritrauks
teritorij naujas žinduoli r šiw, atsiras buvein s reptilijoms. Plikas ar reta žole apaug s karjer
paviršiaus substratas prastai tampa buvein mis vikriesiems driežams (Lacerta agilis). V liau,
plintant sumed jusiai augalijai, karjer teritorijos tampa prieglobs iu vairioms paukš i bei
žinduoli r šims.
24.

Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos poži riu teritorijas.
Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujo ploto artimiausi apylinki hidrografinis tinklas
gana retas (1 ir 3 priedai). Betarpiškai su telkinio nauju plotu besiribojan iose apylink se paviršinio
vandens telkini n ra. Artimiausiausiose P V teritorijos apylink se didesni paviršinio vandens
telkiniai – 1,3 km atstumu pietus esantis (1 ir 3 priedai) Ilgio ežeras (apsaugos zona – 200 m) bei
1,6 km šiaur s rytus nuo planuojamo naudoti telkinio naujo ploto esantis Luokes ežeras
(apsaugos zona – 200 m). Taip pat už 1,4 km šiaur – šiaur s rytus yra nedidukas Kanapinio
ežeras (apsaugos zona 100 m). Visi kiti paviršinio vandens telkiniai yra dar atokiau nuo planuojamo
naudoti Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujo ploto (www.geoportal.lt, projektini SŽNS
duomen rinkinys). Poveikio paviršiniams vandens telkiniams ar vandens telkini apsaugos zonoms
ir pakran i apsaugos juostoms d l P V nebus /4/.
Artimiausiose P V teritorijos apylink se požeminio vandens vandenvie i n ra. Lietuvos
Respublikos teritorijos M 1 : 10000 - M 1 : 250000 georeferencini erdvini duomen rinkinyje yra
pateiktas požeminio vandens vandenvie i žem lapis (21 priedas). Jame atvaizduotos artimiausios
P V vietai vandenviet s detaliau aprašytos 24 lentel je. Artimiausia naudojama Luokesos
vandenviet nuo P V vietos šiaurinio pakraš io yra nutolusi daugiau nei 1,5 km atstumu. Šios, o ir
labiau nuo Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujo ploto nutolusi vandenvie i ištekli kiekiui
bei hidrocheminei b klei planuojama kin veikla jokios takos tur ti negali ir netur s.
25.

Informacija apie teritorijos tarš praeityje.
P V teritorijos apylink se yra keleta Lietuvos geologijos tarnybos tvarkomame Žem s gelmi
registre (www.epaslaugos.am.lt) fiksuot žem s gelmi potenciali taršos židini . Vis ši židini
dislokacijos vietos grafiškai pavaizduotos 25 priede pateikiamame žem lapyje ir detaliau aprašyti
25 lentel je. Daugumoje fiksuot taršos židini teritorij ankstesniais metais nebuvo laikomasi
juose vykdytai kinei veiklai privalomai taikom aplinkos apsaugos priemoni . Tod l daugumos
taršos židini bendras pavojingumas aplinkai - vidutinis. Vieno taršos židinio (Nr. 572),
identifikuojamo kaip sand lys, bendras pavojingumas aplinkai - didelis. 25 lentel je išvardintos
teritorijos taršos poži riu praeityje n ra tirtos, detalesn s informacijos apie j tarš n ra. Ta iau
vertinant tai, kokiu atstumu artimiausi potencial s žem s gelmi taršos židiniai nutol nuo
planuojamos kin s veiklos teritorijos, nei planuojama veikla šiems židiniams, nei taršos židiniai
planuojamai veiklai jokio poveikio daryti negali.
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25 lentel

Duomenys apie potencialius geologin s aplinkos taršos židinius Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio
naujo ploto apylink se
Pote n ci al s ge ol ogi n s apl i n k os tarš os ž i di n i ai
Nr.

Bukle

An k e tos
data

Ti pas

Š i au r s
k oord

4561

Sugriaut as

2005.07.06

Galvij
ferma

6118926 586603

4559

Sugriaut as

2005.07.06

Kiaulid

6118794 589399

4560

Veikiant is

2005.07.06 S vart ynas 6118911 588924

4558

Neveikiant is 2005.07.06

Naft os
baz

572

Neveikiant is 2005.07.06

Sand lis

4557

Sugriaut as

2005.07.06

4556

Sugriaut as

2005.07.06

Naft os
baz
Galvij
ferma

Ryt
k oord

6119318 588430
6119337 588286
6119500 588374
6119897 588809

Adre sas
Ut enos apskr., Mol t
r. sav., Luokesos sen.,
Ut enos apskr., Mol t
r. sav., Luokesos sen.,
Ut enos apskr., Mol t
r. sav., Luokesos sen.,
Ut enos apskr., Mol t
r. sav., Luokesos sen.,
Ut enos apskr., Mol t
r. sav., Luokesos sen.,
Ut enos apskr., Mol t
r. sav., Luokesos sen.,
Ut enos apskr., Mol t
r. sav., Luokesos sen.,

Pavoji n gu m as
be n dras

Pavoji n gu m as
gru n tu i

Pavoji n gu m as
pavi rš i n i am
van de n i u i

Pavoj pož e m
van de n i u i

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Nežymus pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Nežymus pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Nežymus pavojus

Vidut inis pavojus

Didelis pavojus

Didelis pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

Vidut inis pavojus

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir j atstum nuo planuojamos kin s
veiklos vietos.
Planuojamos kin s veiklos vieta pakankamai atoki nuo visuomenin s paskirties objekt .
Teritorija n ra tankiai apgyvendinta, artimiausiose sodybose gyvenama epizodiškai. Pagal Lietuvos
Respublikos 2011 met visuotinio gyventoj ir b st surašymo duomenis Luokesos seni nijos,
Kaliž kaime gyveno 19 gyventoj (10 vyr , 9 moterys), Rimu i kaime (kitapus rajonin s
reikšm s kelio Mol tai – Žalvariai) 27 gyventojai (13 vyr , 14 moter ), Pašil s kaime (0,95 km
rytus nuo P V vietos) 9 gyventojai, Alksnišk s kaime (0,5 km šiaur nuo P V vietos) 6
gyventojai. Gausiausiai iš planuojamo naudoti telkinio nauj plot supan i gyvenvie i
apgyvendinta Luokesa (1,3 km šiaur s rytus nuo P V vietos), kurioje surašyti 127 gyventojai (63
vyrai ir 64 moterys).
27.

Informacija apie vietov je esan ias nekilnojam sias kult ros vertybes.
Planuojamos kin s veiklos vieta nepatenka nekilnojam j kult ros vertybi , kult ros
paveldo objekt bei j apsaugos zon teritorijas (http://kvr.kpd.lt/heritage/). Artimiausias kult ros
paveldo objektas – Pakryž s kaimo senosios kapin s ryt kryptimi nuo P V ploto rytinio pakraš io
yra nutol maždaug 1,0 km atstumu (26 priedas).

Vilnius, 2017 m.

47

„Mol t rajono savivaldyb s Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio naujo
ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo atranka“

IV skyrius. GALIMO POVEIKIO APLINKAI R ŠIS IR APIB DINIMAS
28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams atsižvelgiant planuojamos kin s veiklos
pob d ir galimyb veiksmingai sumažinti poveik :
28.1. Poveikis gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventoj saugai ir
visuomen s sveikatai, vietos darbo rinkai ir vietov s gyventoj demografijai.
Planuojamos kin s veiklos vieta yra pakankamai nutolusi nuo viešo naudojimo teritorij ,
neturi kontakt su svarbiais visuomeniniais objektais, yra pakankamai atoki, mažai lankoma (1 ir 3
priedai).
Didžioji dalis P V vietos – dirvonuojanti ir ariama žem . rytus, kitapus vietin s reikšm s
žvyruoto kelio, kur planuojama išeksploatavus telkin nutiesti karjero dugnu, plyti šienaujamos
pievos. rytus nuo P V ploto UAB „Melingos keliai“ rengia naudojimo plan dar vieno Rimu i II
žvyro telkinio ploto eksploatacijai. Tolstant nuo pastarojo rytus, kitapus orin s aukštos tampos
perdavimo linijos, veikia baigiamas eksploatuoti Alekniški žvyro telinio karjeras. Iš šiaur s bei
vakar pusi P V plotas ribojasi su keliu Mol tai - Žalvariai. Kitapus šio kelio eksploatuojamas
Rimu i žvyro telkinys. P V teritorija, iš vis pusi supdama jau eksploatuojam Rimu i II žvyro
telkinyje rengt UAB „Dagesta“ karjer , betarpiškai su juo ribojasi.
Planuojamos sm lio ir žvyro gavybos apimtys n ra didel s. Oro tarša iš mobili mechanizm
išmetamosiomis dujomis gavybos vietoje ir prie produkcijos išvežimo keli bei dulk tumas
pastaruosiuose vykdant planuojam
kin veikl , bus neženkl s, taikant numatomas ir
skai iavimais pagr stas prevencines priemones (kasybos sklypo perimetru suformuojami 3 m
aukš io nuodangos grunt pylimai) oro taršos bei triukšmo lygiai neviršys leistin reikšmi
artimiausioje gyvenamoje aplinkoje (II skyriaus 11 ir 12 punktai) – j poveikis bus nereikšmingas.
Planuojama kin veikla tiesiogiai ir neigiamai ne takos gyventoj saugos, susisiekimo
s lyg bei netur t didinti nelaiming atsitikim skai iaus. P V teritorija ne darbo metu bus
saugoma mon s sarg . Gavybos ploto prieigose ( vairiuose kasybos sklypo pakraš iuose) bus
pastatyti informaciniai stendai, persp jantys gyventojus ar atsitiktinius lankytojus, jog karjero
teritorijoje vaikš ioti draudžiama. Ant kelio karjer bus rengtas pakeliamas atitvaras – važiuoti
gal s tik gavybos ir krovos ranga bei produkcij išvežantis transportas. Produkcijos transportavimo
metu sud tingesniuose kelio ruožuose (sankryža, pos kis, išvažiavimai iš kaimynini žem s
sklyp ) bus valdomas transporto priemoni greitis, neviršijant 20 km/h. Žaliavos išvežimas bus
vykdomas jau esamu keliu, sunkiasvorio transporto k bulai bus uždengti brezento ar kito audinio
tentais, stabda iais vežamo krovinio nubyr jim ar nudulk jim . Pagal poreik , supratingai ir
bes lygiškai, pažeisti keli sluoksniai bus sutvirtinti ir periodiškai atliekama j prieži ra bei
remontas – tai racionaliausias, tiek ekonominiu, tiek aplinkosauginiu, tiek vietini gyventoj saugos
poži riu pagr stas sprendimas. Ypatingas d mesys kelio dangos eksploatacijai bus kreipiamas
pavasario polaidžio ir rudens lietingo sezono metu – fiksavus ženklius kelio dangos pažeidimus,
lyginant su kitais met periodais, krovininio transporto eismas bus laikinai nutraukiamas. Atskiras
gavybos ploto perimetro atkarpas numatoma apjuosti baltai raudona juosta su užrašu „Stop“. Tokia
v jyje plevesuojanti juosta tur t sustabdyti ne tik žmones, bet ir galin ius užklysti didesnius
laukinius žv ris ar „pasimetusius“ naminius gyv nus.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-04-12 sakymu Nr. V-360 „D l
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpj io 19 d. sakymo Nr. V-586 "D l
Sanitarini apsaugos zon rib nustatymo ir režimo taisykli patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 201104-16, Nr. 46-2201) nusakyta, kad sanitarin s apsaugos zona tokio pob džio P V, n ra nustatoma
/21/.
Sm lio ir žvyro gavyba bei išgautos žaliavos pirminis perdirbimas ir jos realizacija negali
pakeisti ar kitaip takoti visuomen s ar atskir asmen elgsenos ir gyvensenos veiksni (mitybos
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pro i , žaling pro i , fizinio aktyvumo ir pan.). Mol tuose yra visos b tinos sveikatos prieži rai
staigos, kuriose užtikrinama asmens sveikatos prieži ra bei lig prevencija. Planuojama kin
veikla negali tur ti takos sveikatos prieži ros ir socialini paslaug prieinamumui bei ši paslaug
kokybei.
P V tur s ir tiesiogin ekonomin naud – bus sukurtos naujos darbo vietos, kurias gal s
užimti vietos gyventojai. Tai ženkli paspirtis, pirmiausia darbuotuoj (j šeimos nari )
psichologinei b klei d l turimo darbo bei garantuot pajam . gyta darbo vieta ir garantuotos
pajamos gali sudaryti prielaidas dirban iajam gerinti demografin situacij – tai tik sveikintinas
apsisprendimas.
Be to, planuojamos kin s veiklos organizatorius, gavybos darb laikotarpyje, atlikdamas
planuojamas metines kasybos apimtis (40 t kst. m3), kasmet Lietuvos Respublikos biudžet
mokes i už gamtos ištekli naudojim pavidalu šiandieniniais tarifais (kurie pastoviai
indeksuojami) sumok s po 14,08 t kst. eur . Dvidešimt procent šios sumos (2,8 t kst. eur )
vykdant planuojam kin veikl kasmet pateks Mol t rajono savivaldyb s biudžet ir gal s b ti
panaudotos aplinkosaugos programos projekt finansavimui. Viso per planuojamo naudoti telkinio
eksploatacijos laikotarp šie mokes iai, jei kasybos nuostoliai b t 20 procent , sudarys apie 211
t kstan i eur (Mol t rajono savivaldyb s biudžetas šiuo atveju per gavybos laikotarp
pasipildyt apie 42 t kst. eur ). Tai sumos ne vertinus mokes io už išgaunamus žem s gelmi
išteklius ketvirtinio indeksavimo koeficiento kaitos.
Aplinkos estetinio vaizdo kaita tolygi ir palaipsn , nes 15 eksploatavimo met (neskai iuojant
nuostoli po nejudinama pakraš io juosta, karjero dangoje, asloje ir šlaituose) tai gana ilgas laiko
tarpas, teritorija nekis spar iai, poveikis aplinkai bus nedidelis, augalija ir gyv nija sp s adaptuotis
prie tokio poveikio, tuo labiau, kad telkinio centre jau yra vykdomi kasybos darbai. Baigus P V,
kasybos plote nul kštinami šlaitai, apvandeninto žvyro išplitimo vietose bus palikti atviro vandens
telkiniai ir likusiuose buvusios kasaviet s plotuose pasodinamas miškas. Šios priemon s leis
teritorij padaryti patraukli ir lengviau prieinam rekreaciniams tikslams. Kaip jau min ta
aukš iau, P V vykdymo metu bus naudojamasi jau esamais keliais – P V organizatorius kelius,
kuriais naudosis, supratingai ir geranoriškai priži r s, pagal poreik juos tvarkys – šalins išdaužas,
sustiprins ir lygins važiuojam dal . Ta prasme P V vykdymas netur t sukelti psichologini
nesusipratim ir diskomforto aplinkiniams gyventojams.
28.2. Poveikis biologinei vairovei:
P V sklype išsiskiria dvi ekosistemos – dirbami laukai (didžioji dalis sklypo; ariama žem ,
dirvonai; 2, 3 priedai) ir dirvožemio s vartomis ar kit nuodangos nuogul pylimais užpilti plotai.
Sklypo teritorija apima žmogaus kin s veiklos intensyviai takojam atvir lengv dirv
kraštovaizd . P V teritorijoje saugom augal r ši ar potenciali j buveini neinventorizuota (III
skyriaus 23 punktas).
Planuojama kin veikla artimiausiam miškui bei jo ekosistemoms tiesiogin s takos netur s,
nes joks miškas nepatenka planuojamos kin s veiklos sklyp . B simas sm lio ir žvyro gavybos
plotas yra nuo vakaruose esan io Samanykš io miško. Reikia pamin ti, kad apleistose žem se,
esan iose šiaur nuo sodybos Nr.1 (3 priedas) auga savaiminukai medeliai bei kr mokšniai. Šie
bus paliekami augti palei P V sklypo rib 5 m atstumu (nejudinama juosta), už jos bus supilami
dangos pylimai. Tai papildomai apsaugos nuo galimo triukšmo ar taršos. Be to, planuojama kin
veikla pietiniame teritorijos pakraštyje bus vykdoma s lyginai trump laiko tarp . Tiesioginio
poveikio atokiai esan iam miškui nebus nes šioje telkinio dalyje n ra apvandenint nauding
iškasen , o esamas lokaliuose plotuose apvandenintas naudingas klodas bus kasamas nežeminant
gruntinio vandes lygio, taigi paviršinio vandens hidrologinio ar gruntinio vandens hidrogeologinio
r žimo poky iai nenumatomi.
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Planuojamo karjero sklypo teritorija apima ornitologiniu poži riu neproduktyvias, žmogaus
kin s veiklos jau anks iau nuskurdintas buveines. Joje n ra joki išskirtini , specifini nat ralios
aplinkos element , galin i teigiamai takoti buveini ir paukš i r šin vairov . Neigiamas
planuojamo rengti ir eksploatuoti karjero poveikis paukš i faunai yra mažai tik tinas, kadangi
absoliuti dauguma paukš i r ši d l šiuo metu vykdomos žemdirbyst s bei ilgalaikio esam
karjer eksploatavimo peri sklypo kaimynyst je, o ne jo ribose. Karjero rengimo darbai nepaveiks
paukš i veisimosi buveini strukt ros, taigi buveini kokyb d l P V nenukent s. Galimas
baidymo, d l darb metu keliamo triukšmo, pavojus mažai tik tinas. D l P V apylink se šiuo metu
vykdomos veiklos: žemdirbyst s, netoliese eksploatuojam karjer , autokroso tr sos, aplinkini
keli eismo, apylink se dar tebegyvenantys paukš iai prie tokio triukšmo arba jau prisitaik arba
pasitrauk gyventi ramesnes teritorijas (pvz.: Labanoro regionin park ). Dar lik r šys - tai
žmogaus kaimynyst bei jo kin veikl toleruojan ios r šys.
Karjero atsiradimas sukurt nauj buvein , tenkinan i labai specifinius atskir faunos r ši
reikalavimus. Atsižvelgiant
ankstesn praktik , susijusi su gretimai esan iais karjerais,
planuojama naudoti teritorija gal t pasipildyti naujomis r šimis – dirvoniniu kalviuku (ES svarbos
ir Lietuvos Raudonosios knygos (toliau – LRK) r šis), kultupiu, labai tik tina ir urvine kregžde.
Svarbu, jog šios r šys geba sikurti netgi dar veikian iuose karjeruose ir toleruoja dirban i žmoni
ir technikos artum .
Sklypo kraštovaizdis žinduoliams ir varliagyviams tinkam buveini poži riu itin skurdus.
Jame n ra joki išskirtini nat rali element . T , didžia dalimi nulemia nederling dirv
dominavimas, želdini stoka ir pelki , vandens telkini , upeli , netgi melioracijos griovi
nebuvimas bei ilgalaikis teritorijos naudojimas žem s kio tikslais. Laidi sm linga ir žvyringa dirva
žem s paviršiuje nesulaiko krituli ir sniego tirpsmo vandens, nors banguotas teritorijos reljefas,
kurio dubose nors trumpam gal t užsilaikyti li i ar polaidžio vanduo tam ir yra palankus.
Tod l P V teritorijoje galimai gyvena dažniausiai žvyro karjeruose pasitaikan ios gyv n
r šys (kurmis, kirstukas, pel nas, pel ) ar lankosi (lap , us rinis šuo, stirna, šernas) tik labiausiai
paplitusios sistematini gyv n grupi r šys. Dauguma j (šernas, stirna, us rinis šuo, lap – visi
migruojantys, arba kurmis, kirstukas) dažnesn s sklypo periferijoje, ypa prie miškeli želdini –
P V teritorija mitybiniu poži riu šioms r šims n ra patraukli. Tarp teritorijoje galin i apsilankyti
ar gyvenan i išvardint r ši n ra Lietuvos Raudonosios knygos ir Europos S jungos saugom
žinduoli r ši . Tod l galima teigti, kad P V gyv n maitinimosi, migracijos, veisimosi ar
žiemojimo s lyg netrikdys.
28.3. Poveikis žemei ir dirvožemiui.
P V teritorijoje dirvožemis yra gana skurdus, itin sm lingas (III skyrius 20 punktas).
Dirvožemis n ra skiriamas prie kasybos atliek . Nuo gavybos viet nuimtas dirvožemis laikinai bus
sand liuojamas (atskirai nuo kit nuodangos grunt ) kasybos sklypo pakraš iuose. pylimus
sustumtas dirvožemis ribos triukšmo ir dulki sklaid aplinkoje. Dirvožemio pylimus, kol jis v l
bus panaudoti pagal paskirt , t. y. rekultivuojant iškast telkinio plot , numatoma apželdinti žole –
taip brang organika praturtint augalin sluoksn apsaugant nuo išplovimo ir išpustymo.
Sm lio ir žvyro gavybos darbai bus vykdomi 9,77 ha plote, apskai iuotas ištekli kiekis 735
t kst. m3. Formuojant žem s sklyp pagal galiojan i tvark bus nustatyta (be ko negalima gavyba)
žem s naudojimo paskirtis – kita, nauding j iškasen teritorijos/nauding j iškasen gavybos
atvirais kasiniais (karjer ). Nu mus dengian ias nuogulas, žvyras ir sm lis bus iškastas ir
panaudotas keli tiesimui, remontui bei statybos darbuose. Negiliai sl gsan ios naudingos
iškasenos, kaip taisykl , kasamos ekskavaciniu b du. Kito b do, siekiant patenkinti visuomen s
poreik žvyrui ir sm liui, n ra. Karjeras bus kasamas pagal visus gavybos darb saugos
reikalavimus. Kasant keliomis pakopomis, ekskavaciniu b du iškasama tiek sausa, tiek ir
apvandeninta klodo dalys. Apvandenintas naudingas klodas bus išgaunamas dirbtinai nežeminant
požeminio vandens lygio. Per sumaž jusi aeracijos zon
gruntinio vandens horizont pateks
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žymiai daugiau atmosferini krituli , o infiltracin mityb didins ir dub sutekantis paviršinio
nuot kio vanduo. Infiltracin mityba pilnai kompensuos padid jus (d l aeracijos zonos
sumaž jimo) išgaravim . Baigus gavyb išeksploatuotame telkinio plote, bus atlikti rekultivacijos
darbai – šlaitai nul kštinti paskleidžiant nuodangos grunt , o ant viršaus dirvožemio sluoksn ir
teritorij sutvarkant apželdinant augalais bei rengiant vandens telkinukus su stabiliais šlaitais.
Rekultivuota iškasa netur s neigiamos takos gruntinio vandens srauto režimui bei netrikdys tol liau
esan i paviršinio vandens telkini hidrologinio režimo. Nukastas sm lio ir žvyro storym s klodas
nesudarys s lyg požeminio vandens proveržiui – šia prasme P V vieta yra minimalios ir mažos
rizikos
zonose
(požeminio
vandens
proveržio
rizikos
zon
žem lapis
(https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml).
28.4. Poveikis paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai,
navigacijai, rekreacijai, paviršinio vandens telkini pakran i zonoms.
P V sm lio ir žvyro kasyba bus vykdoma tik detaliai išžvalgyt sm lio ir žvyro ištekli
apskai iavimo kont re. Kadangi vandens telkiniai – ežerai, up s – yra gana toli nuo P V teritorijos,
gruntinio vandens srauto poky iai ar kitokia taka tol liau esan i ežer hidrodinaminiam –
hidrocheminiam režimui d l P V n ra galima. Iškasus nauding klod per sumaž jusi aeracijos
zon
gruntinio vandens horizont pateks žymiai daugiau atmosferini krituli , o suformuotoje
sta iašlait je duboje infiltracin mityb didins ir dub sutekantis paviršinio nuot kio vanduo.
Lietuvos klimato s lygomis, kai krituli kiekis viršija išgaravim , padid jusi gruntinio vandens
infiltracin mityba pilnai kompensuos padid jus išgaravim . Tokio dydžio ir gylio karjeras (turint
omenyje, kad kasybos metu dalis naudingos iškasenos liks neiškasta šlaituose ir bus panaudota
karjero šlait ir dugno išlyginimui, tuo pa iu aeracijos zonos padidinimui) netur s neigiamos takos
gruntinio vandens srauto r žimui bei netrikdys tol liau esan i paviršinio vandens telkini
hidrologinio r žimo.
Pagrindinis ir vienintelis tiek grunto ( skaitant dirvožem ), tiek gruntinio vandens potencialus
taršos šaltinis – planuojamoje kin je veikloje numatomi naudoti renginiai su vidaus degimo
varikliais, kuri veikai naudojamas dyzelinas, nedideli kiekiai variklin s alyvos. Planuojamos
kin s veiklos vietoje tepalai ir dyzelinas sand liuojami nebus, pagal poreik jie bus atsivežami
P V teritorij . Planuojamoje kin je veikloje numatoma naudoti moderni gavybos ir produkcijos
paruošimo realizacijai rang , kuri mechanizm kuro bak užpildymui gaminama su kuro siurbliais,
turin iais šlangus su atbuliniais vožtuvais. Iš atvežt talp , kuras mechanizm bakus bus
išsiurbiamas ši renginiuose sumontuot siurbli pagalba.
Vandens, o tuo pa iu ir grunto, apsauga nuo potencialiai galimo teršimo naftos produktais bus
užtikrinama mechanizm technin aptarnavim ir užpildym kuru vykdant pagal technin s
specifikacijos taisykles ir tik rangos saugojimo aikštel je su kieta danga. Mechanizm operatoriai
bus instruktuoti bei apmokyti kaip jais naudotis, kaip elgtis vykus avariniam kuro išsiliejimui
aplink , kaip tokias avarijas operatyviai likviduoti. rangos saugojimo aikštel je bus pastatytos
talpos su naftos produktus absorbuojan iomis medžiagomis, kurios kuro ar tepal avarinio
išsiliejimo atveju panaudojamos
aplink patekusi teršal skubiam surinkimui. Panaudoti
sorbentai, o, esant poreikiui, ir nukastas naftos produktais užterštas gruntas, bus surenkami ir
talpinami atskirus, konkre iai atliekai skirtus plastikinius, naftos produktams atsparius, uždarus
konteinerius, kurie laikinam saugojimus bus pristatyti ties išvažavimu iš karjero rengtoje aikštel je
su kieta danga. Iš ia tolimesniam tvarkymui potencialiai avarini išsiliejim metu galin ios
susidaryti pavojingos atliekos bus perduotos tolimesniam tvarkymui šiais naftos produktais užteršt
atliek tvarkytojams (specializuotoms mon ms). Tiksliai vertinti galin ius susidaryti naftos
produktais užteršto sorbento ar grunto kiekius ar tikimyb j susidarymui vykdant planuojamos
kin s veiklos darbus, n ra joki galimybi , nes n ra pagrindo iš anksto sp ti kaip dažnai gavybos
rangos operatorius gali nukrypti nuo apibr žt technin s specifikacijos taisykli .
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P V vietoje ir jos prieigose n ra nei vieno paviršinio vandens telkinio (3 priedas). Tad jokio
poveikio paviršini vandens telkini hidrologiniam ar hidrocheminiam režimui nekils, pažeisti j
pakrant s apsaugos zonas galimybi n ra. Atitinkamai nebus takojama ir artimiausi ežer vandens
kokyb , žvejybos ir rekreacijos s lygos juose nenukent s.
28.5. Poveikis orui ir vietov s meteorologin ms s lygoms.
Meteorologin s s lygos ryšium su P V nekis. Stacionari taršos šaltini P V vietoje n ra ir
nebus. P V vietoje dirbs minimalus mobili mechanizm kiekis – tik reikiamoms metin ms
apimtims atlikti. Dirbama bus tik darbo dienomis bei tik aktyviu paros metu (8 – 17 val.). Praktiškai
poveikis orui bus ne k didesnis nei žemdirbyst je naudojamuose laukuose. Vidaus degimo varikli
išmetamosios dujos prasiskiesdamos su atmosferiniu oru pasklis žymiai platesn je erdv je nei
apibr žta P V vieta. Planuojamos kin s veiklos poveikis orui pla iau apib dintas II skyriaus 11
punkte.
28.6. Poveikis kraštovaizdžiui.
Dabartinis kraštovaizdis santykinai gali b ti laikomas gamtiniu su ryškia antropogenizacijos
taka. P V sklypo teritorija apima kin s veiklos pažeist atvir , banguot , tolygiai piet kryptimi
žem jant , lengv dirv kraštovaizd (ariama žem ; nat ralios pievos), nepasižymint vizualine
sklaida ir rekreaciniais ištekliais. Kraštovaizdis P V vykdymo metu ir iškart po nauding iškasen
iškasimo laikinai vizualiai taps mažiau patrauklus. Iš kasybos metu nuimam nuodangos grunt
P V vietos perimetru bus suformuoti 3,0 m aukš io pylimai, kurie telkinio eksploatacijos
laikotarpiu mažins vizualin s taršos mast . Po sm lio ir žvyro iškasimo visa P V teritorija bus
rekultivuota mišk , apvandeninto sm lio ir žvyro kasimo vietose suformuojant nedidelius vandens
telkinukus. Tuo tikslu kasaviet s šlaitai bus nul kštinti panaudojant gavybos sklypo pakraš iuose
sukauptus nuodangos gruntus. Ant nul kštint šlait ir karjero dugne bus paskleistas gavybos
pradžioje nuimtas dirvožemis. Nul kštinti karjero šlaitai bei l kštas buvusio karjero dugnas bus
užsodinti mišku. Tokiomis priemon mis bus likviduota tik tina grunto erozija, išpustymas,
nerekultivuotos teritorijos degradavimas. Miško pasodinimas ant iki 14 – 20 laipsni kampu
nul kštint šlait kompensuos reljefo s skaidos sumaž jim – ryšium su tuo kraštovaizdis taps
ženkliai patrauklesnis.
28.7. Poveikis materialin ms vertyb ms.
Planuojamos kin s veiklos vieta n ra užstatyta, teritorija naudojama tik žem s kio veiklai.
P V teritorija priklauso valstybiniam žem s fondui, P V vieta yra detaliai išžvalgyto sm lio ir
žvyro telkinio teritorijoje (1 pav. 5 ir 6 priedai). Iš valstybinio žem s fondo P V vietoje bus
suformuotas reikiamas žem s sklypas, kuriame apytiksliai 15 met ir vyks planuojama kin veikla.
Baigus šioje Rimu i II sm lio ir žvyro telkinio sklype sl gsan i sm lio bei žvyro gavyb , žem
bus gražinta tolimesniam jos naudojimui pagal galiojan io savivaldyb s bendrojo plano
sprendinius.
P V sukeliamo triukšmo poveikis apibr žtas II skyriaus 12 punkte – kasybos metu sukeliamo
triukšmo poveikis, taikant kompensacines priemones (pylim kasybos sklypo perimetru
suformavimas), šalia planuojamos kin s veiklos vietos esantiems gyvenamiesiems ir kitos
paskirties pastatams bei j aplinkai bus nereikšmingas.
Pagal daugiamet praktik d l sm lio ir žvyro gavybos jokie apribojimai nekilnojamam turtui
(išskyrus pagal “Specialias žem s ir miško naudojimo s lygas” – elekros linij apsaugos zonos,
kelio apsaugos zonos, nauding iškasen telkiniai), esan iam šalia gavybos vietos, n ra taikomi, nes
tam n ra teisinio pagrindo bei realaus poreikio.
28.8. Poveikis kult ros paveldui.
Planuojamos kin s veiklos vietoje n ra kult ros paveldo objekt , ji nepatenka ir
nekilnojam j kult ros vertybi , kult ros paveldo objekt bei j apsaugos zon teritorijas
(http://kvr.kpd.lt/heritage/). Tod l planuojama kin veikla kult ros paveldo objekt ne takos.
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29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodyt veiksni s veikai. N ra.
30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kur lemia planuojamos
kin s veiklos pažeidžiamumo rizika d l ekstremali j vyki ir (arba) ekstremali j situacij .
Sm lis ir žvyras – medžiaga, kuri klasifikuojama kaip nedegi, nepavojinga ir netoksiška. Visi
mechanizmai, kuri veikla vyksta vidaus degimo varikli sukuriama galia – traktuotini kaip
transporto priemon s. Tai vieninteliai renginiai, kurie P V vietoje naudoja pavojinga (degia)
laikom medžiag – dyzelin . Jokios kitos pavojingos medžiagos P V teritorijoje nebus
naudojamos ar sand liuojamos. Šia prasme P V objektas n ra traktuojamas kaip pavojinga veikla.
Potencialiai ekstremalios kuro avarini išsiliejim situacijos gali susidaryti tik d l darbuotoj
d mesio stokos ar nedrausmingumo. Bet iš anksto sp ti apie galimus nukrypimus nuo apibr žt
technini reikalavim laikymosi n ra jokio realaus pagrindo.
Jeigu žvyro gavybos metu dirbama griežtai pagal patvirtint naudojimo plan , nepažeidžiant
darb bei eismo saugos norm ir reikalavim , ekstremalios avarin s situacijos, kurios kelt pavoj
gamtinei aplinkai, P V vietoje dirban i j ar aplinkini gyventoj sveikatai bei nuosavybei, negali
vykti.
31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.
Artimiausia užsienio valstyb – Baltarusijos Respublika, kurios valstybin siena ar iausiai
nuo P V teritorijos yra už 42,0 km (tiesia oro linija) pietry ius. Esant tokiam atstumui, žvyro
kasybos procesas jokios takos kaimynin s valstyb s teritorijai tur ti negali.
32. Planuojamos kin s veiklos charakteristikos ir (arba) priemon s, kuri numatoma imtis
siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam keli .
pastovi P V dirban i mechanizm technin s b kl s kontrol ;
dangos, skaitant ir dirvožem , nuogul pylim kasybos sklypo perimetru suformavimas,
dirvožem sand liuojant atskirai nuo kit nuodangos nuogul ;
pylimus sustumtas dirvožemis, siekiant užtikrinti jo apsaug nuo išpustymo ir išplovimo, bus
apželdintas žol s mišiniu;
produkcijos transportavimo metu sud tingesniuose kelio ruožuose (sankryža, pos kis,
išvažiavimai iš kaimynini žem s sklyp ) transporto priemoni grei io valdymas, neviršijant 20
km/h; k bulus dengian i tent naudojimas;
didel s keliamosios galios automobili panaudojimas produkcijos išvežimui iš gavybos vietos
(sunkiojo transporto jud jimo intensyvumo mažinimas);
gavybos, krovos bei transportavimo mechanizm su aukštus gamtosauginius standartus
atitinkan iais varikliais naudojimas;
pagal poreik , supratingai ir bes lygiškai, pažeisti keli sluoksniai sutvirtinami ir periodiškai
atliekama j prieži ra bei remontas;
sausuoju met laiku žvyruotas produkcijos išvežimo kelias laistomas (dulk tumo prevencija);
darbuotoj sukaupt komunalini atliek periodinis išvežimas regionin s vartyn ;
biotualeto panaudojimas ir periodiškas jame susikaupian i atliek išvežimas Mol t
komunalini nuotek valymo renginius;
kasdienis geriamo vandens darbuotojams tiekimas;
persp jan i atitvar ir informacini stend ties gavybos vieta rengimas;
iškasos šlait stabilumo užtikrinimas bei griežtas telkinio eksploatavimo taisykli ir
naudojimo plano laikymasis;
tinkamas rekultivacijos darb atlikimas, atsižvelgiant
naudojimo plane apibr žtus
reglamentus.
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Buldozerio DZ-110 traktoriaus T-130 bazėje bendrieji techniniai rodikliai
(parengta pagal: http://chtz-uraltrac.ru )
Pramoninis vikšrinis bendrosios paskirties su hidromechanine arba mechanine transmisija
traktorius T-130 sudaro buldozerio DZ-110 bazę. Gamintas nuo 1969 iki 1988 metų.

Bendri traktoriaus T-130 techniniai rodikliai
Konstrukcinė masė, kg
12720
Kelio prošvaisa, mm
415
Traukos klasė
6
Bazė, mm
2478
Vėžė, mm
1880
D-130
Variklio markė
Variklio tipas
4-taktis, su turboįpurškimu
Variklio galia, kW (AG)
117,7 (140)
Alkūninio veleno apsisukimų sk. prie minimalios galios, aps./min.:
1250
Kuro rūšis
dyzelinas
Sąlyginės efekt. kuro sąnaudos prie nomin. galingumo, g/kWh (g/AGh) [ltr./h]
244,3 (180) [25,2]
Kuro bakas, ltr.
290
Šaldymo sistema, ltr.
60
Variklio tepimo sistema, ltr.
32
Šoniniai reduktoriai (kiekvienas), ltr.
12
Hidraulinė sistema, ltr.
100
Traktoriaus T-130 gabaritai:
Ilgis, mm
5193
Plotis, mm
2475
Aukštis, mm
3085
Lyginamasis slėgis į gruntą, Mpa (kg/cm2)
0,05

Wheeled Excavator

A 900 C
Operating Weight: 17,400 - 19,600 kg
Engine Output:
95 kW / 129 HP
Bucket Capacity:
0.32 - 0.95 m³

Technical Data
Engine

Swing Drive

Rating per ISO 9249 ��������� 95 kW (129 HP) at 1,800 RPM
Model������������������������������ Liebherr D 934 S according to level IIIA / Tier 3
Type ������������������������������� 4 cylinder in-line
Bore/Stroke���������������� 122/136 mm
Displacement ������������� 6.4 l
Engine operation �������������� 4-stroke diesel
unit pump system
turbo-charged and after-cooled
reduced emissions
Cooling system ���������������� water-cooled and integrated motor oil
cooler
Air cleaner ����������������������� dry-type air cleaner with pre-cleaner,
primary and safety elements
Fuel tank ������������������������� 290 l
Engine idling �������������������� sensor controlled
Electrical system
Voltage ���������������������� 24 V
Batteries �������������������� 2 x 110 Ah/12 V
Alternator ������������������� three phase current 28 V/80 A

Hydraulic System
Hydraulic pump ���������������� Liebherr, variable displacement, swashplate pump
Max. flow ������������������� 300 l/min.
Max. hydr. pressure ���� 350 bar
Hydraulic pump
regulation and control ������� Liebherr-Synchron-Comfort-system (LSC)
with electronic horsepower regulation,
pressure cut-off, load sensing and torque
controlled swing drive priority
Hydraulic tank capacity ����� 175 l
Hydraulic system capacity�� max. 290 l
Filtration �������������������������� one main return filter with integrated partial
micro filtration (5 µm)
Cooling system ���������������� compact cooler, consisting of a water
cooler, sandwiched with hydraulic oil
cooler, fuel cooler and after-cooler cores
and hydrostatically driven fan
Modes ����������������������������� can also be adjusted by the operator to
adjust engine and hydraulic performance to
match job conditions (Note: All modes provide full max. power)
LIFT��������������������������� for precise lifting tasks
FINE �������������������������� for precision work at high speed i.e.
grading
ECO �������������������������� for most economic performance at best
environmental conditions
POWER ��������������������� for max. output
Super-Finish �������������������� additional operator adjustable work speed
function for further increased feathering.
Applies to all modes and all control functions
RPM adjustment ��������������� stepless adjustment of engine output via
rpm

Hydraulic Controls
Power distribution

������������

via control valve with integrated safety
valves, simultaneous and independent
operation of travel drive, swing drive and
work

Control type
Attachment and
swing ������������������������ proportional via joystick levers
Travel ������������������������ proportional via foot pedal
Additional functions ���������� via switch and/or proportional foot pedals
Option ����������������������������� Liebherr-Proportional-Controls, proportionally acting transmitters on the joysticks
for additional hydraulic functions

12

A 900 C Litronic

Drive ������������������������������� Liebherr swashplate motor with torque
control and integrated brake valve
Transmission ������������������� Liebherr compact planetary reduction gear
Swing ring ����������������������� Liebherr sealed single race ball bearing
swing ring, internal teeth
Swing speed �������������������� 0 – 9.0 RPM
Swing torque ������������������� 42 kNm
Holding brake ������������������ wet discs (spring applied – pressure
released)
Option ����������������������������� pedal controlled positioning brake

Operator’s Cab
Cab��������������������������������� resiliently mounted, sound insulated, tinted
windows, front window stores overhead,
door with sliding window, large roof window, sun visor
Operator’s seat ���������������� fully adjustable, shockabsorbing suspension, adjustable to operator’s weight and
size, 6-way adjustable Liebherr seat
Joysticks ������������������������� integrated into adjustable seat consoles
Monitoring ����������������������� menu driven query of current operating
conditions via the LCD display. Automatic
monitoring, display, warning (acoustical
and optical signal) and saving machine
data, for example, engine overheating, low
engine oil pressure or low hydraulic oil level
Air conditioning ���������������� standard air conditioning, combined cooler/
heater, additional dust filter in fresh air/
recirculated
Noise emission
ISO 6396 ������������������������� LpA (inside cab)
= 72 dB(A)
2000/14/EC ��������������������� LWA (surround noise) = 99 dB(A)
Sound level in correspondence with “Blue Angel” guidelines.

Undercarriage
Drive ������������������������������� variable flow swashplate motor with automatic brake valve
Transmission ������������������� oversized two speed power shift transmission with additional creeper speed
Travel speed �������������������� 0 – 2.5 km/h (creeper speed off road)
0 – 5.0 km/h (off road)
0 – 9.0 km/h (creeper speed on road)
0 – 20.0 km/h (road travel)
0 – 30.0 km/h Speeder (Option)
Axles ������������������������������� 32 t excavator axles; automatic or operator
controlled front axle oscillation lock
Brakes ���������������������������� steering and rigid axle with wet, maintenance-free multi disc brakes with minimized
backlash. Spring applied/pressure released
parking brake integrated into gear box
Stabilization ��������������������� stabilizing blade (adjustable during travel
for dozing)
2-point outriggers
stabilizing blade, front + 2 pt. outriggers,
rear
4-point outriggers
Option ����������������������������� EW (extra wide gauge) undercarriage

Attachment
Hydraulic cylinders ����������� Liebherr cylinders with special seal system.
Shock absorption
Pivots ������������������������������ sealed, low maintenance
Lubrication ���������������������� Liebherr semi-automatic central lubrication
system

Dimensions
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1) = EW-Undercarriage
E = Tail radius

Tires 10.00-20

mm
2,550
2,550
2,750
3,690
2,550
2,750
2,550
3,160
2,260
2,330
2,465
425
380
605
585
1,235
2,540
1,100
360
1,050
1,225
1,155
4,390
4,575
4,740

Stick

m
V 2.25
2.45
2.65
W 2.25
2.45
2.65
X 2.25
2.45
2.65
Stick

m
V 2.25
2.45
2.65
W 2.25
2.45
2.65
X 2.25
2.45
2.65

Hydr. Adjustable
Boom 3.60 m
stabil. 2 pt. blade 4 pt.
blade outr. + 2 pt. outr.
outr.
mm mm mm mm
6,250 6,200 6,200 6,200
5,950 5,900 5,900 5,900
5,850 5,800 5,800 5,800
3,050 3,050 3,050 3,050
3,050 3,050 3,050 3,050
3,100 3,100 3,100 3,100
8,700 8,650 8,650 8,650
8,700 8,650 8,650 8,650
8,700 8,650 8,650 8,650

Gooseneck Boom
5.00 m
stabil. 2 pt. blade 4 pt.
blade outr. + 2 pt. outr.
outr.
mm mm mm mm
5,850 5,800 5,800 5,800
5,450 5,400 5,400 5,400
5,350 5,250 5,650 5,550*
3,150 3,150 3,150 3,150
3,050 3,050 3,050 3,050
3,100 3,100 3,100 3,100*
8,500 8,400 8,400 8,400
8,450 8,400 8,400 8,400
8,500 8,400 8,800 8,700*

Adjustable Up/Down
Plus Offset Boom
3.60 m
stabil. 2 pt. blade 4 pt.
blade outr. + 2 pt. outr.
outr.
mm mm mm mm
6,250 6,150 6,100 6,150
6,000 5,900 5,900 5,900
5,900 5,800 5,800 5,800
3,050 3,050 3,050 3,050
3,050 3,050 3,050 3,050
3,150 3,150 3,150 3,150
8,700 8,650 8,650 8,650
8,700 8,650 8,650 8,650
8,700 8,650 8,650 8,650

Adjustable Offset
Boom 4.90 m
stabil. 2 pt.
blade outr.
mm
6,250
5,700
5,300
3,150
3,050
3,000
8,350
8,400
8,400

mm
6,150
5,650
5,250
3,150
3,050
3,000
8,300
8,300
8,300

blade 4 pt.
+ 2 pt. outr.
outr.
mm mm
6,150 6,150
5,650 5,650
5,650 5,500
3,150 3,150
3,050 3,050
3,000 3,000
8,300 8,300
8,300 8,300
8,750 8,600*

Dimensions are with attachment over steering axle
* Attachment over digging axle for shorter transport dimensions

A 900 C Litronic
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TRACKED EXCAVATOR | JS220 LONG REACH
MAX. OPERATING WEIGHT: 23742 kg (52342 lb)

ENGINE POWER: 128 kW (172 hp)

L
E

D

G

F

M
JS220LC

C
J
S
2
2
0
LC

N
H

I

A

K

B

STATIC DIMENSIONS
Dimensions in millimetres (ft-in)

LR

Dimensions in millimetres (ft-in)

LR

A Track length on ground

3660 (12-0)

I

Track gauge

2390 (7-10)

B

3090 (10-2)

4460 (14-8)

K

Width o/tracks (700mm shoes)

C Counterweight clearance

1065 (3-6)

K

Width o/tracks (800mm shoes)

3190 (10-6)

D Tail swing radius

2825 (9-3)

K

Width o/tracks (900mm shoes)

3290 (10-10)

E

Overall width of superstructure

2549 (8-4)

L

Transport length

12545 (41-2)

F

Height over cab

2946 (9-8)

M Transport height

3025 (9-11)

G Height over grab rail

3025 (9-11)

N Track height

885 (2-11)

Undercarriage overall length

H Ground clearance

486 (1-7)

TRACKED EXCAVATOR | JS220 LONG REACH

ENGINE
Type
Nett power (ISO 3046-1NF)
Piston Displacement
Injection
Air Filtration
Cooling
Starting system
Batteries
Alternator
Refuelling pump

Isuzu 4HK1X. European Tier 3 emissions compliant.
128kW (172hp) at 2000rpm.
5.193 litres (317 cu.in.).
Electronic governor.
Dry element with secondary safety element and in cab warning indicator.
Water cooler via large capacity radiator.
24 volt – 4.5kW.
2 x 12 volt Heavy Duty.
24 volt 40 amp.
Electric type.

SWING SYSTEM
Swing motor
Swing brake
Final drive
Swing speed
Swing gear
Swing lock

Axial piston.
Hydraulic braking plus automatic spring applied disc type parking brake.
Planetary reduction.
12.9rpm.
Large diameter, internally toothed fully sealed grease bath lubricated.
Switchable brake in cab.

UNDERCARRIAGE
Carriage options
Construction
Recovery point
Track type
Track shoe options
Upper & lower rollers
Track adjustment
Track idler

L-Long Carriage.
Fully welded, “X” frame type with central bellyguarding
and sloping sidemembers with dirt relief holes under top rollers.
Front and rear.
Sealed and lubricated.
700mm (28in), 800mm (31.5in), 900mm (35in).
Heat treated, sealed and lubricated.
Grease cylinder type.
Sealed and lubricated, with spring cushioned recoil.

No. of track guides
No. of lower rollers
No. of upper rollers
No. of track shoes

2 per side
8 per side
2 per side
49 per side

HYDRAULICS
A variable flow load sensing system with flow on demand, variable power output and servo operated, multi-function open centre
control. Machine auto warm up standard – maximises performance in cold conditions.
Pumps
Main pumps
Maximum flow
Servo pump
Maximum flow

2 variable displacement axial piston type.
2 x 214 L/min (2 x 47 UK GPM).
Gear type.
20 L/min (4.4 UK GPM).

Control valve
A combined four and five spool control valve with auxiliary service spool as standard. When required twin pump flow is combined
to boom, dipper and bucket services for greater speed and efficiency.
Relief valve settings
Boom/Arm/Bucket
343 bar (4975 lbf/sq.in)
Automatic power boost
373 bar (5410 lbf/sq.in)
Swing circuit
289 bar (4190 lbf/sq.in)
Travel circuit
343 bar (4975 lbf/sq.in)
Pilot control
40 bar (580 lbf/sq.in)
A separate Cushion Control valve in the servo system provides cushioning of the boom and dipper spools selection and quick
warm-up of the servo system.
Hydraulic cylinders
Double acting type, with bolt-up end caps and hardened steel bearing bushes. End cushioning is fitted as standard on boom,
dipper and bucket rams.
Optional hose burst check valves available for boom and dipper rams.
Filtration
The hydraulic components are protected by the highest standard of filtration to ensure long hydraulic fluid and component life.
In tank
150 micron, suction strainer.
Main return line
10 micron, fibreform element.
Plexus Bypass line
1.5 micron, paper element.
Pilot line
10 micron, paper element.
Hydraulic hammer return
10 micron, reinforced microform element.
Cooling
Cooling is provided via a full return line air blast cooler as part of a single face cooling pack in conjunction with the engine water cooler.

TRACK DRIVE
Type
Travel motors
Final drive
Service brake
Park brake
Gradeability
Travel speed

Tractive effort

Fully hydrostatic, three speed with autoshift.
Variable swash axial piston type, fully guarded within undercarriage frame.
Planetary reduction, bolt-on sprockets.
Hydraulic counter balance valve to prevent overspeeding on gradients.
Disc type, spring applied, automatic hydraulic release.
70% (35 deg) continuous.
High – 5.6 km/h (3.4 mph).
Mid – 3.3 km/h (2.1 mph).
Low – 2.3 km/h (1.4 mph).
191.9kN (19570kgf, 43144lbf).

TRACKED EXCAVATOR | JS220 LONG REACH

STANDARD EXCAVATOR END WORKING RANGE
Boom length: 5.7m (18ft 8in)
2.40m (7ft 10in)

3.0m (9ft 10in)

A

A Maximum digging reach

m (ft-in)

9.34 (30-8)

9.87 (32-5)

B

B

m (ft-in)

9.16 (30-1)

9.70 (31-10)

C Maximum digging depth

m (ft-in)

6.02 (19-9)

6.60 (21-8)

D Maximum digging height

m (ft-in)

9.20 (30-2)

9.40 (30-2)

Maximum digging reach (on ground)

E

Maximum dumping height

m (ft-in)

6.53 (21-5)

6.75 (22-2)

F

Maximum vertical wall cut depth

m (ft-in)

5.47 (17-11)

6.07 (19-11)

G Minimum swing radius

3.60 (11-10)

183°

183°

Dipper tearout with boost (ISO6057)

kgf (lbf)

12550 (27670)

10450 (23040)

Bucket tearout with boost (ISO6057)

kgf (lbf)

15800 (34835)

15800 (34835)

9

8
J
S
2
2
0

3.71 (12-2)

degrees

10

LC

m (ft-in)

Bucket rotation

G

7

J
S
2
2
0
LC

6

5
D
4
E
3

2
JS220LC

1

0
Metres

Dipper length

J
S
2
2
0
LC

F
C

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Metres

198hp | 4.0 – 4.75 yd3 BucKEt capacity

BucKEt data
standard Boom

high lift

General Purpose Bucket
With Bolt-on Cutting Edge

General Purpose Bucket
With Teeth

Material Handling Bucket
With Bolt-on Cutting Edge

General Purpose Bucket
With Bolt-on Cutting Edge

Heaped

yd3
(m3)

4.2
(3.2)

4.0
(3.1)

4.75
(3.6)

3.6
(2.7)

Struck

yd3
(m3)

3.5
(2.7)

3.4
(2.6)

4.0
(3.1)

3.1
(2.3)

Maximum dumping
clearance

ft-in
(mm)

9' 89/16"
(2,960)

9' 5"
(2,870)

9' 53/16"
(2,875)

11' 27/16"
(3,415)

Dumping reach (to front
of bucket edge or tooth)

ft-in
(mm)

3' 81/2"
(1,130)

3' 107/8"
(1,190)

3' 1113/16"
(1,215)

3' 911/16"
(1,960)

Bucket hinge pin height

ft-in
(mm)

13' 51/4"
(4,095)

13' 51/4"
(4,095)

13' 51/4"
(4,095)

14' 111/8"
(4,550)

Digging depth

ft-in
(mm)

25/32"

(55)

2 3/ 4"
(70)

25/32"

25/32"

Breakout force

lb
(kg)

36,193
(16,431)

39,115
(17,758)

32,821
(14,900)

36,642
(16,635)

44°
50°

44°
50°

44°
50°

42°
49°

Capacity

Bucket tiltback angle

Overall

at ground level
at carry position
ft-in
(mm)

26' 31/16"
(8,000)

26' 73/8"
(8,110)

26' 8"
(8,125)

28' 11/8"
(8,560)

Height

ft-in
(mm)

11' 37/16"
(3,448)

11' 37/16"
(3,448)

11' 37/16"
(3,448)

11' 37/16"
(3,448)

Width
(outside tire)

ft-in
(mm)

8' 91/2"
(2,680)

8' 91/2"
(2,680)

8' 91/2"
(2,680)

8' 91/2"
(2,680)

Width
(outside bucket)

ft-in
(mm)

9' 21/4"
(2,800)

9' 3"
(2,820)

9' 21/4"
(2,800)

9' 21/4"
(2,800)

ft-in
(mm)

10' 6"
(3,200)

10' 6"
(3,200)

10' 6"
(3,200)

10' 6"
(3,200)

at outside
bucket

ft-in
(mm)

20' 11"
(6,375)

21' 3/16"
(6,405)

21' 15/16"
(6,425)

21' 71/4"
(6,585)

at center of
outside tire

ft-in
(mm)

17' 95/8"
(5,425)

17' 95/8"
(5,425)

17' 95/8"
(5,425)

17' 95/8"
(5,425)

ft-in
(mm)

1' 65/16"
(465)

1' 65/16"
(465)

1' 65/16"
(465)

1' 65/16"
(465)

Minimum ground
clearance
Full articulation angle

degree

40°

40°

40°

40°

lb
(kg)

39,308
(17,830)

39,054
(17,715)

39,506
(17,920)

39,264
(17,810)

Straight

lb
(kg)

30,600
(13,880)

31,041
(14,080)

30,423
(13,800)

25,420
(11,530)

Full turn

lb
(kg)

26,191
(11,880)

26,565
(12,050)

26,036
(11,810)

21,780
(9,880)

Operating weight
(with ROPS Cab)
Static Tipping
Load (with
ROPS cab)

(55)

Length

Wheel base

Minimum
turning radius

(55)

The weight and load figure include optional counterweight, enclosed ROPS Cab, air conditioner, 23.5-25-16PR (L-3) tires, full fuel tank and operator.
Materials and specifications are subject to change without notice and without obligation on the part of the manufacturer. The specifications supplied, while believed to be
completely reliable, are not to be taken as warranty for which we assume legal responsibility.

opErating spEciFications
wEights and diMEnsions (supplEMEntal data)
Operating
Weight

Tipping Load
Straight
Full Turn

Overall Width
(Outside Tire)

Tread

Vertical
Dimensions

Overall
Length

ROPS Canopy
(Instead of ROPS Cab)

lb
(kg)

-440
(-200)

-395
(-180)

-330
(-150)

in
(mm)

Remove ROPS Cab
(for transport only)

lb
(kg)

-1,100
(-500)

-990
(-450)

-835
(-380)

in
(mm)

Remove Optional Counterweight

lb
(kg)

-730
(-330)

-1,210
(-550)

-1,035
(-470)

in
(mm)

Tires: 23.5-25-12PR (L-2)

lb
(kg)

-440
(-200)

-485
(-220)

-420
(-190)

in
(mm)

20.5-25-16PR (L-2)

lb
(kg)

-1,985
(-900)

-1,430
(-650)

-1,210
(-550)

in
(mm)

+19/16"
(+40)

-19/16"
(-40)

-23/16"
(-60)

+115/16"
(+50)

20.5-25-16PR (L-3)

lb
(kg)

-1,765
(-800)

-1,280
(-580)

-1,080
(-490)

in
(mm)

-19/16"
(-40)

+19/16"
(+40)

-23/16"
(-60)

+115/16"
(+50)

20.5-25-16PR (L-2)
with 75% CaCl2

lb
(kg)

-185
(-85)

-220
(-100)

-175
(-80)

in
(mm)

-19/16"
(-40)

+19/16"
(+40)

-23/16"
(-60)

+115/16"
(+50)

20.5-25-16PR (L-3)
with 75% CaCl2

lb
(kg)

-35
(-15)

-45
(-20)

-20
(-10)

in
(mm)

-19/16"
(-40)

+19/16"
(+40)

-23/16"
(-60)

+115/16"
(+50)

Air conditioner — Deletion

lb
(kg)

-220
(-100)

-265
(-120)

-220
(-100)

in
(mm)

Belly Guard (rear frame)

lb
(kg)

+155
(+70)

+175
(+80)

+155
(+70)

in
(mm)

Base Tire 23.5-25-16PR (L-3)

Tread. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6' 91/8" (2,060mm)
Width (outside tire) . . . . . . . . 8' 91/2" (2,680mm)
Width (outside bucket) . . . . . 9' 21/4" (2,800mm)
Equipped with GSC bucket with
bolt on cutting edge

45

23.5-25-16PR (L-3) Tire and ROPS Cab

3'8 1/2"
13'5 1/4"
9'8 9/16 "

11'3 7/16 "
50

44

1'6 5/16 "

10'6"
4 3/4"

26'3 1/16 "

BucKEt sElEction charts
Material Density lbs/yd 3
Bucket Size
yd 3 (m 3)

Bucket Fill

Standard Arm

4.0 (3.1)
4.2 (3.2)
4.75 (3.6)

115%
Bucket Size
yd 3 (m 3)

100% 95%

High Lift Arm

3.6 (2.7)
2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600

CONTRACTOR LINE

MOBIREX MR 110 Z EVO

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRACK-MOUNTED IMPACT CRUSHER

MOBIREX MR 110 Z EVO

TRACK-MOUNTED IMPACT CRUSHER

Top view

Side view MR 110 Z transport position

TECHNICAL SPECIFICATIONS MR 110 Z EVO
1)

Type
Width x length (mm)
Fines conveyor (optional)
Width x length (mm)
Discharge height approx. (mm)
Crusher
Impact crusher type
Crusher inlet width x height (mm)
Crusher weight approx. (kg)
Rotor diameter (mm)
Crusher drive approx. (kW)
Impact toggles adjustment
Crushing capacity concrete rupture up to approx. (t/h)
Crushing capacity rubble up to approx. (t/h)
Crushing capacity asphalt up to approx. (t/h)
Crushing capacity limestone up to approx. (t/h)
Vibrating discharge chute
Width x length (mm)

350
900 x 600
4,175
4 (7)
900 x 2,800
double-deck
heavy-duty screen
1,000 x 2,200
650 x 4,000 (6,000)
2,700 (3,500)
SHB 110-080
1,120 x 800
12,800
1,100
direct, 180
infinitely variable
fully hydraulic
250 2)
300 3)
250 4)
300 5)
1,200 x 2,600

Main discharge conveyor
Width x length (mm)
Discharge height approx. (mm)
Crawler chassis
Type
Drive
Drive concept
Engine power (kW)
Generator (kVA)
Screening unit (optional)
Type
Width x length (mm)
Discharge height oversize conveyor approx. (mm)
Discharge height fines conveyor approx. (mm)
Transport
Transport height approx. (mm)
Transport length without (with)
screening unit approx. (mm)

1,200 x 9,400
3,500
B60
diesel-direct drive
371
125
single-deck vibrating screen
1,350 x 4,500
4,300
3,400
3,600 6)
16,940 (20,420)

Transport width without (with)
screening unit (mm)

3,000 (3,000)

Transport weight without (with)
screening unit (kg)

45,500 (53,500) 7)

1)

depending on the kind and composition of feeding material, feeding size,
kind of primary screening and size of end product
final grain size 0-45 mm with approx. 10-15% oversize
3)
final grain size 0-45 mm with approx. 10-15% oversize
4)
final grain size 0-32 mm with approx. 10-15% oversize
5)
final grain size 0-45 mm with approx. 10-15% oversize
6)
without flat bed trailer
7)
without options
2)

Basic equipment: Hydraulically folding hopper walls ⁄ Vibrating feeder with variable speed drive ⁄ Remote control ⁄
PLC control system with touch panel and menu navigation ⁄ Electrical cabinet double dust protected, lockable, air-suspended, with overpressure system
Options: Hopper extension ⁄ Lateral fines conveyor ⁄ Swivelling arm to change blow bars ⁄ Electric magnetic separator ⁄ Permanent magnetic separator ⁄
Preparation for magnetic separator ⁄ Low pressure spraying system ⁄ Preparation for belt weigher ⁄ Belt covers out of aluminium or canvas ⁄ Remote maintenance system via GSM-Modem
Due to the continuing development of our MOBIREX plants, all technical data are subject to change without prior notice.

www.kleemann.info
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Feeding unit
Feed capacity up to approx. (t/h)
Feed size max. (mm)
Feed height (mm)
Hopper capacity (optional) (m³ )
Vibrating feeder
Width x length (mm)
Primary screening

6-Series

6-Series | Complete Crushing, Screening, Washing & Recycling Solutions

F I N L AY 6 8 3

The leader in its class, the Finlay 683 is world renowned for its quality, performance
and productivity and combines scalping, screening and stockpiling into one selfcontained unit. Its rugged design enables the 683 with its 3.65m x 1.5m (12’ x 5’)
screen to handle materials such as sand and gravel, limestone, crushed stone, coal,
topsoil and demolition waste. Remote tipping reject grid and three on-board hydraulic
folding conveyors are standard. Options include single or double deck vibrating grid,
shredder unit for topsoil applications, hydraulic screen tensioning of bottom deck
mesh and washing equipment.
La Finlay 683 est reconnue dans le monde entier comme la meilleure machine de sa
catégorie pour ses qualités, ses performances et son rendement. Elle réunit le
criblage et le stockage de matériaux en une seule installation mobile et autonome.

683 Technical Specifications
Hopper Capacity 7m3 (9.16yd3)
Reject Grid

3.65m (12') Remote Tipping Grid

Vibrating Grid

Single or Twin Deck (Optional)

Screen Size

3.66m x 1.52m (12' x 5') Top Deck
3.0m x 1.52m (10' x 5') Bottom Deck

Engine

Deutz 72kw BF4M 2012 Water Cooled

Belt Feeder

1050mm (42")

Crible robuste 3.65 x 1.5 m ( 12’ x 5’), la 683 vous permet de cribler aussi bien
sables , calcaires, charbons, composts et déchets de démolition. En option, le
scalpeur vibrant à 2 étages, l’émotteur, le système de tension hydraulique de l’étage
inférieur ou le rabattage des poussières.

Main Conveyor

1000mm (39")

Side Conveyors

650mm (26") with Chevron belt

Fines Conveyor

1200mm (48")

Die Finlay 683, Beste ihrer Klasse und aufgrund ihrer Qualität, Performance und
Leistungsfähigkeit weltweit anerkannt, vereint Sieben und Deponieren in einer eigenständigen mobilen Anlage. Aufgrund ihrer robusten Konstruktion und ihrer 3.65m x
1.5m (12’ x 5’) Siebmaschine ist die 683 in der Lage Materialien wie Sand und
Schotter, Kalkstein, Bruch, Kohle, Mutterboden und Abriss zu verarbeiten. Ein ferngesteuerter Rost und drei hydraulisch klappbare Austragbänder sind Standard bei
dieser Anlage. Als Zusatzausrüstung sind ein Ein- oder Doppeldecker-Vibrorost, ein
Schredder für Anwendungen im Mutterbodenbereich, eine hydraulische
Siebspanneinrichtung im Unterdeck, sowie Zubehör für Waschanwendungen
erhältlich.

Machine Weight Tracked - 22 Tonnes (24.2 US Tons)
Wheeled - 19.7 Tonnes (21.67 US Tons)

Considerado el líder en su clase, la Finlay 683 está reconocida a nivel mundial por su
calidad, prestaciones y buen rendimiento. Su robusto diseño combinado con su criba
de 3.65 x 1.52 m le permiten procesar una amplia gama de materiales dentro de los
sectores de áridos, reciclaje y demolición tales como arena y grava , caliza, piedra
machacada, tierra vegetal, carbón, etc. La máquina cuenta con una rejilla de rechazo
autolimpiante montada encima de la tolva y tres cintas transportadoras de acopio que
se pliegan hidráulicamente. Se ofrece también una parrilla vibrante de uno o dos
pisos, un rotovator desmenuzador para aplicaciones de tierra vegetal, un sistema de
tensado hidráulico para las mallas del piso inferior de la criba, así como accesorios
para aplicaciones de lavado.
Il Finlay 683, il migliore della sua categoria e riconosciuto tale in tutto il mondo grazie
alle sua qualità, prestazioni ed efficienza, offre le funzioni di vagliatura e stoccaggio in
un unico impianto mobile autonomo. Grazie alla sua robustezza e al vaglio a due piani
delle dimensioni di 3,63 m x 1,5 m (12’ x 5’), il modello 683 è in grado di lavorare
materiali come sabbia, pietrisco, pietra calcarea, rottami, carbone, terriccio e materiali
da demolizioni. La dotazione standard prevede la griglia ribaltabile idraulicamente con
telecomando, tre nastri dì scarico a ripiegamento idraulico, ampia passerella su tre
lati del vaglio e punti di ingrassaggio localizzati tutti a piano campagna. L’impianto può
essere integrato, a livello di optional, con griglia vibrante ad uno o due piani,
dispositivo idraulico per il tensionamento delle reti del piano inferiore del vaglio,
dispositivo idraulico di inversione del senso di rotazione del vaglio, trituratore
specifico per terricci; è previsto anche un kit completo di conversione per l’aggiunta
della funzionalità di lavaggio.

683

683

683 HYDRASCREEN WORKING DIMENSIONS
A
5131mm
(16’ 10”)

B
3860mm
(12’ 8")

C
4250mm
(13’ 11”)

D
15820mm
(51’ 11”)

E
4266mm
(14’ 0”)

F
5711mm
(18’ 9”)

683 SUPERTRAK WORKING DIMENSIONS
A
4720mm
(15’ 6”)

B
3450mm
(11’ 4”)

C
4250mm
(13’ 11”)

D
15820mm
(51’ 11”)

E
3856mm
(12’ 8”)

F
5300mm
(17’ 5”)

683 HYDRASCREEN TRANSPORT DIMENSIONS
Length:
14.4m (47’ 3”)

Width:
3.0m (9’ 10”)

Height:
3.62m (11’ 11”)

683 SUPERTRAK TRANSPORT DIMENSIONS
Length:
14.4m (47’ 2”)

Width:
3.0m (9’ 10”)

Height:
3.25m (10’ 8”)

8 priedas

Savivarčio sunkvežimio M.A.N. 26.422 Kipper bendrieji techniniai rodikliai
(sudaryta pagal www.http://mantrack.com ir www.http://autogidas.lt )

Modelis: M.A.N. 26.422.
Automobilio svoris su pilnai užpildytomis eksploatacinių skysčių talpomis, t : 12,45.
Kėbulo tūris, m3: 8.
Keliamoji galia, t: 14,00.
Bendras svoris, t: 26,45.
Variklio galia: 434 AG (319 kW).
Variklio darbins tūris: 11.967 cm3.
Kuro rūšis: dyzelinas.
Kuro sąnaudos (vidutinės): 41 ltr./100 km .
Variklio klasė: euro - 2.
Pavarų perjungimo dėžė: mechaninė.
Ašių kiekis, vnt.: 3.
Ratų formulė: 6 x 4, varantys du užpakaliniai tiltai.

8 priedas

Savivarčio sunkvežimio MAN 19.463 su triaše puspriekabe Fliegl bendrieji
techniniai rodikliai
(sudaryta pagal www.http://mantrack.com)

Modelis: M.A.N. 19.463.
Automobilio svoris su puspriekabe, t : 14,35.
Puspriekabės tūris, m3: 15,00.
Puspriekabės keliamoji galia, t: 27,00.
Bendras svoris, t: 41,35.
Variklio galia: 305 AG (224 kW).
Variklio darbinis tūris: 11.967 cm3.
Kuro rūšis: dyzelinas.
Kuro sąnaudos (vidutinės): 45 ltr./100 km .
Variklio klasė: euro - 2.
Pavarų perjungimo dėžė: mechaninė.
Vilkiko ašių kiekis: 2.
Vilkiko ratų formulė: 2 x 1, varantis užpakalinis tiltas.
Savivartės puspriekabės ašių skaičius: 3.

11 priedas
tel.: +370 5 2663661, faks.: +370 5 2663663
e-paštas: info@am.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Jakšto 4/9, Vilnius LT-01105

IŠRAŠAS
IŠ SAUGOMŲ RŪ ŠIŲ INFORMACINĖ S SISTEMOS
Nr. SRIS-2017-13028546
Išrašo suformavimo data: 2017-08-09 15:41:32
Išrašą užsakiusio asmens duomenys:
Vardas

Laura

Pavardė

Gedminienė

Pareigos

Geologė

Asmens kodas / įmonė s kodas
Prašymo numeris
Prašymo data
Adresas
El. paštas

48112211031
SRIS-2017-13028546
2017-07-31
Antakalnio g 42-42, Vilnius
lauragedminiene@yahoo.com

Telefonas
Išrašo gavimo tikslas:
Prašyta teritorija:
Prašytos rū šys:

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijos ruošimui
Laisvai pažymė ta teritorija

Visos rū šys

Išraše pateikiama situacija iki:

2017-07-31

Pateiktos užklausos teritorijoje nebuvo rasta jokių prašytų rū šių radavieč ių ar augavieč ių .
Prašytos teritorijos

1/1

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Nr.44000437-4852
Nr.44000192-4767
Nr.6244Nr.44000003-0225
0409-0933
Nr.44001221-3106

Nr.44000022-6777

Nr.4400-0859-0221

Nr.6244-0003-0013
Nr.4400-4436-6498
Nr.44001457-2539
Nr.44000088-2228

Planuojamas naudoti Rimu i II sm lio ir
žvyro telkinio naujas plotas
Artimiausi planuojamui naudoti Rimu i
II sm lio ir žvyro telkiniui sklyp ribos ir
j kadastriniai Nr.

Nr.62440003-0142

Nr.6244Nr.4400- 0003-0014
1124-4363
Nr.4400-0104-1243

12 priedas. Mišk išsid stymo schema
planuojamos kin s veiklos apylink se
(Valstybinio Mišk kadastro duomenimis)

Žem s naudmenos
Miškai
Up s
Pamatiniai vizualin s strukt ros tipai
Vertikalioji ir horizontalioji s skaida

Kiti ženklai
Apskri i ribos
Savivaldybi ribos
Planuojamo naudoti telkinio vieta

1. Vertikalioji s skaid a (erdvi nis despektiškumas)
neišreikšta vertikalioji s skai da (lygu minis kr aštovaizdis su 1 lygmens videotopais)
nežymi verti kalioji s skaida (banguot as bei l kštašlai i sl ni kraštovaizdis su 2 lygmen videotop kompleksais)
vidu tin vert ikalioji s skaida(kalvotas bei išreikšt sl ni kraštovaizdis su 3 lygmen videotop kompleksais)
ypa raiški vertikalioji s skai da (stipr iai kalvo tas bei gili sl n i krašto vaizdis su 4-5 lygmen videotop komp leksais)
2. Horizontalioji s sk aida (erdvinis atvirumas)
H0 - vyraujan i uždar nepražvelgiam erdvi kr aštovaizdis
H1 - vyraujan i pusiau uždar iš dalies pražvelgiam erdv i kraštovaizdis
H2 - vyraujan i pusiau atvir did ži ja dalimi apžv elgiam erdvi kraštovaizdis
H3 - vyraujan i atvir pi lnai apžvelgiam erdvi kraštovaizdis

V0 V1 V2 V3 -

Vizualinis dominantiškumas
3. Vizual inis dominantišk umas
a - kraštovaizdžio erdvin je strukt roje išreikštas vertikali ir horizontali dominant kompleksas
b - kraštovaizdžio erdvin je strukt roje išr eikšti tik horizon tal s do minantai
c - kraštovaizdžio erdvin je strukt roje išreikšti tik vertikal s dominantai
d - kraštovaizdžio erdvin strukt ra neturi išreikšt dominant

Kiti ženklai
Planuojamo naudoti telkinio vieta

Vandens telkiniai

Up s

Vandens telkiniai
Kiti ženklai

Up s
Užstatytos teritorijos

Vertikalioji biomorfotop strukt ra

Planuojamo naudoti telkinio vieta

Savivaldybi ribos
Magistraliniai keliai

Kiti ženklai
Planuojamo naudoti telkinio vieta

Vandens telkiniai

Up s

