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ATRAr{KOS TSVADA DEL sNAUKSrq Z ZVrnO rR SMELTO TELKTNIO DALIES
(12,85 HA PLOTO) EKSPLOATACTJOS POVEIKIO APLINKAMRTTMMO
1. Planuojamos trkin€s veiklos organizatorius (iuridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).
UAB ,,Simuva", PoSkq k., LT-96255 Klaipedos r. sav., tel. 8 67L 70 434, el. p.
info@simuva.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentq rengCjas (iuridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).
UAB ,,Ekosistema", Taikos pr. 119, Klaip€da, LT-94231, tel. (8 46) 430463, el. p.
info@ekosistema.It.
3. Planuojamos ukin6s veiklos atrankos ddl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos trkinds veiklos poveikio
aplinkai vertinimo [statymo 7 straipsnio 2 da[, nurodant 5io fstatymo 2 priedo punkt4 (us).
Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos [kines veiklos
poveikio aplinkai vertinimo istatymo (toliau - PAV [statymas) 2 priedo 2.4. punktu - kitq
naudingqjq i5kasenq gavyba (kai kasybos sklypas - maZesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5
ha).

4. Planuojamos trkin€s veiklos vieta.
Planuojamos fikinds veiklos (toliau

- PUV) vieta yra Klaipedos r. savivaldybeje, Dovilr1

Nr. 5505/0005:153,
5505/0005:154, 5505/0005:165, 5505/0005:166, 5505/0005:222), kuriq bendras plotas 23,1785
ha, planuojama eksploatuoti Snaukitq 2 ivyro ir smelio telkinio dali (12,85 ha ploto).
Vertinamas kasybos plotas, susideda i5 dviejq dalirS kurias skiria Agluonos upelis. (Poveikio
aplinkoi vertinimo (toliau - PAW Atrankos informacijos III sl<yriaus 19 punktos).
ZemEs sklypg kuriuose planuojama vykdytr PIJV, pagrindine naudojimo paskirtis Zemes [kio, naudojimo bldas - kiti Zemds ukio paskirties Zemes sklypai. Zem6s sklype kad. Nr.
5505/0005:1"53 yra gyvenamasis namas. Darbai telkinyje bus vykdomi i5skirtame kasybos plote,
ne ariiau kaip 40 metrq atstumu nuo 5io gyvenamojo namo, uZ suformuoto 3 m auk5iio
dirvoZemio pylimo. Kituose Zem€s sklypuose statiniq nera. Vadovaujantis Klaipddos rajono
savivaldybes teritorijos bendruoju planu, paMrtintu Klaipedos rajono savivaldybes tarybos
201,1,-02-24 sprendimu Nr. T1L-LLL, PIJV teritorija patenka i Zemes fikio paskirties Zemq
(indeksas Z). PI}V teritorija yra greta baigtr+ ir baigiamq eksploatuoti Snaukitq naudingqjq
i5kasenq gavybos teritorijq. Vadovaujantis bendrojo plano inZinerin6s infrastrukt[ros ir
susisiekimo br6Ziniu, PIJV teritorijoje n€ra suplanuota jokia inZinerind infrastrukt[ra ir (ar) jos
senilnijoje, SnaukSq kaime. PIJV metu Zemds skl5puose (kad.
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pl6tra. Atlikus PIIV PAV procedflras, bus kreipiamasi i Lietuvos geologijos tarnyb4 prie
Aplinkos ministerijos ir gavus leidim6 PIJV teritorijai bus rengiamas Zemds gelmiq i5tekliq
naudojimo planas, kuriuo bus pakeitiama Zemes naudojimo paskirtis, nustatant naudojimo
paskirt[ - kita, naudojimo btd4 - naudingqiq i5kasenq teritorijos, ir kuriame bus numatytos
rekultivacijos priemonds. Po naudingqiq iSkasenq eksploatavimo, atsiZvelgiant I PUV teritorijos
padeti Klaipedos rajono bendrojo plano sprendiniuose iSskirtose warkymo zonose ir jose
nustatytus specialiuosius reglamentus, racionaliausia suformuoto Zemes sklypo paskirt[ keisti i
Zemds Ikio Zemq. (PAV Atrankos informacijos III skyriaus 20 punktas).
Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenimis, PIJV teritorija yra
Snauk5q 2 Zvyro ir smdlio telkinyje. Veikla numatoma 12,85 ha ploto detalios Zvalgybos
teritorijoje, kur Zemes gelmiq iStekliai sudaro 509 tiikst. m3. Zem6s gelrniq iStekliai priskirti
detaliai i5Zvalgytiems ir aprobuoti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 20L1.-L0-21 lsakymu Nr. 1-189. Pietq kryptimi artimiausias PIJV teritorijai yra
sm6lio ir Zvyro telkinys Snauk5tai 4 Nr. 4262, nutolqs apie 375 m atstmU Siaures ir Siaurds
vakary kryptimi artimiausias PIJV teritorijai yra Zrryro telkinys Snauk5tai V Nr. 4590, nutolqs
apie 835 m atstumu. Kiq eksploahrojamq ar i5Zvalgytq Zemds gelmiq telkiniq iStekliq, [skaitant
dirvoZemi, PIJV teritorijoje ir jos gretimybese nera, taip pat nera geologiniq procesrl ir reiSkiniq
ar geotopq. Ariiausia PIIV teritorijai geriamojo gelo vandens vandenviete (Sinpariq vandenviete
Nr 4174) nutolusi apie 2,31 km atstumu I pietus. PIJV vieta nepatenka i vandenvieiiq apsaugos
zonas bei juostas. (PAV Aaankos informacijos III sl<yriaus 21 punktas).
PIJV teritorija pagal bendrojo kra5tovaizdZio pob[d[, priskiriama smdlingq lygumq
kra5tovaizdZiui, kuriam bldingos papildandiosios fiziogeninio pamato ypatybes (sleniuotumas).
Vyraujantys medynai - pu5ys. Vietovds kraStovaizdZio vizualines struktiiros indeksas V0H2-d.
Zemes sklypr+, I kuriuos patenka PUV, pavir5ius - daugel[ metq dirbama Zemes [kio paskirties
Zeme ir pievos. Pasibaigus eksploatacijos darbams, telkinys bus rekultivuotas i vandens telkini
apsodint4 mi5ko Zeldiniais ir pritaikffi Zmoniq poilsiui. Vadovaujantis Klaipedos rajono
savivaldybes teritorijos bendrojo plano Gamtinio kra5tovaizdZio, biologines [vairoves, gamtos ir
kult[ros paveldo brdZiniu, PIJV teritorija nepatenka I gamtinio karkaso migracijos koridoriq,
geoekologiniq takoskyry ar vidinio stabilizavimo arealq teritorijas. (PAV Atrankos informacijos

III

sl<yriaus 22 punktas).

PfIV teritorija nepatenka I saugomq teritorijq ir Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000'
teritorijq ribas, joje n€ra gamtos paveldo objektq. Artimiausia saugoma teritorija, tai ,,Natura
2000* teritorija - Minijos upds slenis (paukidiq apsaugai svarbi teritorija - PAST) - yra 5iaurds
vakarq kryptimi maZdaug 2,8 km atstumu nuo PUV teritorijos. (PAV Atrankos informacijos III
slEriaus 23 punktas)-

Vadovaujantis valstybines miSkq tarnybos mi5kq kadastro duomenimis, Siaures puseje
planuojamo eksploatuoti telkinio I kasybos ploto pakraitys ym greta mi5ko, kuris priskiriamas III
miskq grupei - vandens telkiniq apsaugos zonq mi5kai. Pietq pusrije nedidele dalis planuojamo
eksploatuoti telkinio II kasybos ploto teritorijos ribojasi su miSku, kuris priskiriamas fV miSkq
grupei - [kiniai miSkai. Planuojamo eksploatuoti telkinio teritorijoje mi5ko nera, mi5ko
naudmenose jokia veikla nebus vykdoma, todel jokie medZiai ar saugotini Zeldiniai nebus
kertami ir naikinami. I kasybos plotas bus atitrauktas Siaurineje dalyje nuo iteisinto vandens
telkinio pakrantds apsaugos juostos bei III grupes miSko" Siose apsaugos juostose ir mi5ko
teritorijoje jokia naudingqiq iSkasenq gavyb4 nebus vykdoma- Planuojamo eksploatuoti telkinio
hiilrografini tinkl4 sudaro prie pat telkinio vakarin6s dalies tekantis ir 5iaurds vakarinq telkinio
dal[ kertantis Agluonos upelis (Nr. 17010750). Kitrl pavir5iniq vandens telkiniq, iSskyrus
artimoje aplinkoje karjeruose susiformavusius vandens telkinius, PUV aplinkoje n6ra. Europos
bendrijos svarbos natlraliq buveiniq POV teritorijoje ndra. Artimiausia mi5kq buveine nuo PUV
teritorijos yra nutolusi ryrq kryptimi 575 m atstumu. Vadovaujantis Saugomq r[5iq informacines
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sistemos (toliau - SRIS) duomenimis, POV teritorijoje nebuvo rasta jokiq saugomq rflSiq
radavieiiq ir augaviediq. (PAV Atronkos informacijos III slqtriaus 24 punktas).
PIJV teritorija yra apie 17 km atstumu I pietrylius nuo Klaipedos miesto centro, 6,5 km
atstumu i pietus nuo GargZdr6 Snauk5tq k. pietytineje pus6je. Artimiausia gyvenamoji aplinka
yra planuojamo eksploatuoti telkinio gretimybese: viena sodybviete yra greta planuojamo
eksploatuoti telkinio I kasybos ploto ribos (Siaures vakarineje telkinio puseje), kita sodybviete
yra greta planuojamo eksploatuoti telkinio II kasybos ploto ribos (pietrytineje telkinio puseje).
PIJV organizatorius yra gaves Siq sodybviedirtr gyventojq sutikimus del karjero eksploatacijos.
Kitos esamos gyverurmosios teritorijos nutolusios nuo karjero didesniu atstumu. Siaurineje
planuojamo eksploatuoti telkinio pusdje ui Agluonos upelio, 15 metrq atstumu nuo kasybos
sklypo ribos yra kolektyviniq sodq masyvas. PIJV teritorijoje, jos gretimybese ar artimoje
aplinkoje nera visuomenines, rekreacines, kurortines ar pramonines paskirties urbanizuotq
teritorijrS pastatq ar statiniq. (PAV Atrankos informacijos III sl<yriaus 27 punloas).
Vadovaujantis kult[ros vertybiq registro duomenimis, PIJV teritorijoje ir jos gretimybese
nekilnojamosios kultlros vertybes neregistruotos. Artimiausios nekilnojamosios kultflros
vertybds - 425 m atstumu I rytus nutolusios Jurjonq kaimo evangelikq Iiuteronq pirmosios
senosios kapinds (un. obj. kodas 24367) ir M0 m atstumu i rytus nutolusios Jurjonq kaimo
evangelikq liuteronq antrosios senosios kapines (un. obj. kodas 24366). (pAV Atronkos
informacijos III sl<yriaus 28 punktas)5. Trumpas planuojamos flkin6s veiklos apralymas.
Planuojamame eksploatuoti kasybos sklypo I plote (1,98 ha), Zemds gelmiq (Zvyro)
istekliq kiekis sudaro 161 hlkst. m3, o II plote (10,87 ha), atskirtame nuo pagrindinio masyvo apie 348 trikst. m3. Jokie statiniai ar [renginiai nebus statomi, telkinio eksploatacijai bus
pasitelkiama speciali autotechnika (ekskavatoriai, krautuvai, mobilus sijotuvas, sunkveZimiai,
buldozeris ar pan.). I5kastq Zemes gelmiq (Zvyro) i5tekliq i5veZimas bus vykdomas esamais
privaZiavimo keliais. I planuojam4 eksploatuoti telkin[ bus patenkama ii rajoninio kelio Nr. 2205
Maciuiiiai - PeZaifiai, ii jo toliau bus vaiiuojama per vietines reik5mds keli6 Snaukitq kaime
esandi4 Ryq gawq. Sis kelias nuolatos bus priZiiirimas, laistomas sausuoju metq laiku bei
greideriuojamas. lrengiant laikinuosius karjero vidaus kelius pakaks buldozeriu nuprofiliuoti
sm6lio sluoksnio pavirSiq ir j[ sutankinti. (PAVAtrankos informacijos II slEriaus 4 punktas).
Didesnioji dalis Zemes gelmiq Atekliq apvandeninti. Zemds gelmiq i5tekliai tinkami kaip
Zaliava visiems automobiliq keliams, gatvems, Zemds sankasoms, statybos darbams, ivairios
paskirties aikStelims, pesEiqiq takams ir kitiems transporto irenginiams pagal standarto LST
L33L:20O2lt (automobiliq keliq gruntai) reikalavimus. Remiantis Silutes hidrometeorologijos
stoties specialistq (hidrologq) Trimq duomenimis ir iSvadomis, PUV esminio neigiamo poveikio
Agluonos upes vandens balanso pasikeitimui netures. Upes vaga didesne dalimi yra i5tiesinta ir
pritaikyta melioracijos paskiriiai drenuoti aplinkines Zemes. Todel hidrografinis teritorijos
tinklas yra maiai jautrus karjero ir jo eksploatacijos poveikiui. Karjero kasyba hidrografinio
tinklo vandeningumo sumaZdjimui esmines itakos netures, nes kasybos metu karjerq pripildqs
(gruntinis ir lietaus) vanduo i5 karjero nebus Salinamas, todel aplinkinir+ teritorijq vandens
balansas nesikeis ir karjero eksploatavimas vietoves hidrologiniam ir hidrogeologiniam reZimui
realios [takos netu.res- Agluonos upelio 5 m ploiio apsaugos juostoje jokia veikla nebus
vykdoma, o ties upeliu pagal numatomo eksploatuoti kasybos sklypo ribas bus suformuoti 3 m
auk5dio viriutinio humusingo dirvoZemio pylimai, kuriq pagrindo plotis sieks iki 11,-L2 metrq ir
palei pylimo pagrind4 i telkinio pusq dar bus paliekama aple 5 metrq ploiio juosta technikai
pravaZiuoti, todel karjero bortas nuo Agluonos upelio bus nutolqs apie 2t-22 metrus. Telkinio
pavirSiaus dangos storis svyruoja nuo 0,L iki 2,5 m, vidutini5kai sudaro 0,39 m, tod6l plonasis
sluoksnis bus nustumiamas, o storasis - nukasamas. Siems darbams bus pasitelkiamas buldozeris,
ekskavatorius bei dirvoZemi perveZantis sunkveiimis. Pirmiausia buldozeriu bus nuvalomas
augalinis sluoksnis, kuris bus stumiamas ii 50 m pakra5iio palei kasybos sklypE suformuojant
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pylimus, kurie tarnaus kaip apsaugine priemone neigiamo poveikio (pvz. triuk5mo) sumaZinimui.
Vdliau dangos nuogulos tiks karjero ir btsimo vandens telkinio Slaiq rekultivavimui. Telkinio
viduje sustumtas dirvoZemis bus nukasamas ekskavatoriumi ir iSveZamas I pakraliius arba i5kart
i rekultivuojamus plotus. Apatinis nederlingas nuodangos sluoksnis bus nustumiamas ar
nukasamas I dangos kaupus ir bus panaudojamas Slaitq lek5tinimui ir pavir5iq i5lyginimui.
Siekiant apsaugoti sustumtus kaupus nuo erozijos, kaupai bus apseti daugiamet6mis Zol6mis.
Naudingas Zemes gelmiq i5tekliq klodas bus eksploatuojamas taikant transportinq darbq sistemq

kai gamtinis nusausejqs Zrr5nas kraunamas i mobilq sijotuv4, lygiagreiiai besislenkanQ su
ekskavatoriumi, ir po to i sunkveZimius i5veZimui arba, esant tinkamos frakcijos Zvyrui (iei

nereikalingas sijojimas), Zvyras kraunamas realizacijai tiesiai i sunkveZimius su lygiagreiiu
darbq fronto pasislinkimu. ISkasti apvandeninti Zemes gelmiq iStekliai prieS i5veZim4 bus
supilami i kaupus nusausejimui. Dirbtinis poZeminio vandens lygio Zeminimas nenumatomas.
felkinys bus eksploatuojamas viena nuodangos ir keliomis gavybos pakopomis. Zalava bus
isveZama autosavivardiais automobiliais, kuriq keliamoji galia iki 28 t. Laikinieji karjero vidaus
keliai bus irengiami i5ilgai gavybos pa[opos fronto, kasybos pakopos virSuje ir sujungs
ekskavatoriaus darbo aikiteles su Zaliavos iSveZimo keliu. Per metus preliminariais duomenimis
planuojama iSkasti apie 1-20 tukst. m3 Zem6s gelmiq iStekliq. Gavyba vyks viena pamaina, darbai
telkinyje bus vykdomi ir Zaliava i5 telkinio sunkiasvor0mis malinomis bus i5veZama dienos metu
darbo valandomis (7 - 19 val. laikotarpyje). Sveniiq dienomis, Se5tadieniais ir sekmadieniais
darbai telkinyje nebus vykdomi. Zanava bus iSveZama savivariiais, per dien4 padarant 30 reisq.
Produkcijos gaminti iikin6s veiklos metu nenumatoma. (PAV Atrankos informacijos If skyrious 5
ir 6 punktai).
Karjero eksptoatacijos metu gamybos atliekq nesusidarys. Darbuotojq sukauptos miSrios
komunalines atliekos bus reguliariai i5veZamos. Per metus susidarys apie 1-2 Um miSriq
komunalinirl atliekq. Kiq nepavojingq ar pavojingq atliekrS radioaktyvirtrirl atliekq susidarymas
nenumatomas. (PAV Atrankos informacijos II sl<yriaus I punktas).
Vanduo planuojamq darbq metu naudojamas nebus, tod€l ir nuotekq nesusidarys.
Vandens lygis kariere nebus Zeminamas. Geriamasis vanduo darbuotojams bus aweZamas
nedidelese talpose. Darhuotojq poreikiams tenkinti gali b[ti naudojamas mobilus kilnojamasis
biotualetas, kuriame susikaupqs turinys periodi5kai i5veZamas utilizavimui. (PAV Atrankos
informacijos II sl<yriaus 10 punktas).
Apskaiiiuota taria i aplinkos orq karjero eksploatacijos metu (vertinant karjere dirbaniios
technikos i5metamqsias dujas, dulkes krovos metu): anglies monoksido - 1-4,956 t/m,
angliavandeniliq - 3,988 tlm, azoto oksidq - 2,639 t/m, sieros dioksido - 0,083 t/m, kieqiq
daleliq - 2,L73 Vm; tarSa kietosiomis dalelemis del naudingqjq i5kasenq sandeliavimo kruvose
nudulkejimo - 3,28 tlm; Zaliavos transportavimas: varikliq degimo produktai ir Zvyrkelio
nudulkejimas veiant 1,2 km atstumu: anglies monoksido - 0,887 Um, angliavandeniliq - 0,227
t/m, azoto oksidq - 0,170 t/m, sieros dioksido - 0,005 Vm, kietqlq daleliq - 12,416 tlm.
Dulk€tumo maZinimui karjero vidaus keliuose ir produkcijos iSveZimo kelyje su Zvyruota danga
sunkveZimiq greitis bus ribojamas iki 20 km/val. Sausros metu duketumo maZinimui karjero
vidaus keliai ir Zvyrkelis bus laistomi. Greta privaZiavimo kelio (Rytrl gatves), vedandios nuo
telkinio iki rajoninio kelio Nr. 2205 (MaciuiEiai-PeZaiiiai), gyvenamosios paskirties teritorijq
nira ir jos neplanuojamos. Artimiausias g)rvenarnas namas nuo privaZiavimo kelio (Rytq gawes)

yra 90 m atstumu pietq kryptimi. Karjeras ties ariiausiai esantiomis

g5rvenamosiomis

teritorijomis bus apsuptas 3 m auKdio telkinio pavir5iaus dangos pylimais, kurie bus sustumti
pagal kasybos teritorijos pakraSt[ ir apseti daugiametemis Zolemis. Mechanizmai dirbs uZ tokiq
uZtvary, todel galimai dutkiq sklaidai susidarys dirbtinis barjeras. Skaidiuojant ter5ahS
i5siskirsiandiq objekto eksploatacijos metu, sklaidq buvo naudojama kompiuterind programine
lranga ,,ADMS 5.2'. lvertinus aplinkos oro ter5alq sklaid4 (su fonu) nustatyta, kad pust-as
valandos angliavandeniliq (LOJ) koncentracija 0,054 mg/m3, nevir5ija ribin6s vertes (toliau -
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RV) aplinkos ore - 1,0 mg/m3, maksimali I val. anglies monoksido (CO) koncentracija 2,834
mg/m3, nevir5ija RV aplinkos ore - 10,0 mg/m3, maksimali 1 val. azoto oksidq (NOx)
koncentracija 97,684 pg/m3, nevir5ija RV aplinkos ore - 200 [rglm3, vidutine metine NOx
koncentracija 9,037 Fg/m3, nevirlija RV aplinkos ore - 40 pg/m3, vidutine 24 va1. kietqiq daleliq
(KDro) koncentracij a 42,7M Fg/m3, nevir5ija RV aplinkos ore - 50 pglm3, vidutine metine KDls
koncentracija 21-,518 pg/m3, nevirsija RV aplinkos ore - 40 pglm3, vidutin6 metine kietqiq
daleliq (KDr,s) koncentracija 13,358 Fglm3, neviriija RV aplinkos ore - 25 pglm3, maksimali L
val. sieros dioksido (SO, koncentracija 4,383 Fg/m3, nevisija RV aplinkos ore - 350 pg/m3,
vidutind 24 val. S02 koncentracija 2,979 pg/m3, nevir5ija RV aplinkos ore - 125 pg/m3 (PAV
Arrankos informacijos II skyriaus 11 punktas).
Pagrindinis tiuk5mo Saltinis analizuojamoje teritorijoje bus mobihls tar5os Saltiniai kasybos maiinq bei lrenginiq keliamas triuk5mas ir transportas. Stacionariq triukSmo tar5os
Saltinirl nenumatoma. Mobiliq Saltiniq triukSmas planuojamoje teritorijoje apskaidiuotas
naudojant CadnaA programinq lrangE. PUV keliamas riuklmas artimiarrsioje gyvenamojoje
aplinkoje sieks: sodybviet6je, greta planpojamo eksploatuoti telkinio I kasybos ploto ribos
(Siaurds vakarin6je telkinio pus6je), nutolusioje apie 16-17 metq atstmu, sieks iki 52,7 dBA,
sodybvietdje, greta planuojamo eksploatuoti telkinio II kasybos ploto ribos (pietrytineje telkinio
puseje), nutolusioje apie 16-17 metrq atstumu, sieks iki 46,9 dBA, ties kolektyviniq sodq masyvo
riba, nutolusia apie 31-32 metn+ astumu, sieks iki 48,4 dBA. Vakaro ir nakties periodu bendrove
veiklos nevykdys. (PAV Atrankos informacijos II sl<yriaus 13 punktas).
PIJV teritorijos gretimybdse yra keletas baigtrl eksploatuoti karjerq (i5 Siaurines ir
vakarines pusiq) ir vienas baigiamas eksploatuoti karjeras. I5 pietq pus6s baigiamame
eksploatuoti telkinyje darbus vykdo ta pati imone. S4veika tarp PIIV ir Siuo metu baigiamo
eksploatuoti karjero pietq pus6je nenumatoma, nes PIJV teritorijoje vykdant darbus mobili
karjero kasybos technika persikels i5 pieq pusdje baigiamo eksploatuoti telkinio, tad jokio
reikSmingo neigiamo suminio poveikio aplinkai (d61 niuk5mo, oro tar5os ar transporto
padidejimo) nesusidarys. @AV Atronkos informacijos II sl<yriaus 17 punlrtas).
6. Priemonis numatomam reiklmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvenEi arba
uZkirsti jam keliq.
6.L. PrieS pradedant kasybos darbus bus nuvalomas augalinis sluoksnis ir atskirai
sanddliuojamas buldozeriu sustumtuose pylimuose pagal eksploatuojamo telkinio pakralt[.
Apsaugai nuo defliacijos dirvoZemio pylimai bus apsejami Zoliq miSiniu. Vdliau dirvoZemis bus
panaudotas derlingajam sluoksniui telkinio Slaituose ir neuZliejamose karjero vietose atstatyti.
6.2. Vykdant karjero eksploatacij4 bus vykdomi stebejimai karjere susidariusiuose
vandens telkiniuose, kad vandens lygis karjere nebltq Zemesnis 19,00 m Baltijos aukliiq
sistemoje (toliau - BS). Stebejimai bus vykdomi hidrologq nurodytq metodu ir vandens lygio
aukiiiui karjere nukritus Zemiau nei 19,00 m BS, telkinio iemes gehniq i5tekliq kasybos darbai
bus laikinai pristabdomi, kol vandens lygio aukStis vel atsistatys ir pakils vfuS L9,00 m BS.
6.3. Triuklmo prevencijai uitikrinti, darbai telkinyje bus vykdomi ir Zaliava i5 telkinio
sunkiasvoremis malinomis bus iSveZama dienos metu darbo valandomis (7 - 19 val.
laikotarpyje). Sveniiq dienomis, Se5tadieniais ir sekmadieniais darbai telkinyje nebus vykdomi.
6.4. Atsi-Zvelgiant i tai, kad greta PIJV teritorijos yra gyvenamqiq teritorijq ir
kolektyviniq sodq masyvas, vykdant PIJV ir esant gyventojq skundams del per didelio PIJV
keliamo triuk5mo, bus atliekami papildomi triuk5mo matavimai gyvenamojoje aplinkoje ir esant
triuk5mo lygio vir5ijimams, bus imamasi papildomq apsaugos priemoniq (pvz. maZinamas
karjero technikos darbo laikas karjere, [rengtos papildomos prie5triukSminds sienelds ir pan.).
6.5. Dulketumo maZinimui karjero vidaus keliuose ir produkcijos i5veZimo kelyje su
Zvyruota danga sunkveZimiq greitis bus ribojamas iki 20 km/val. Sausros metu, dulketumo
maZinimui, karjero vidaus keliai ir Zvyrkelis (privaZiavimo kelias, neturintis kietos asfalto
dangos), bus laistomi palaikant dregn4 pavir5iq.
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kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
atrankos informacijoje pateiktus arba teis€s aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privales nedelsiant taikytl papildomas poverkl aplinkai maZinandias priemones arba maZinti
6.6. Vykdomos veiklos metu paai5kejus,

veiklos apirntis/nutraukti veikl4.
6.7. Veiklos vykdytojas visais atvejais privales laikytis visr+ aktualiq veikl4
reglamentuojaniiq teis6s aktq reikalavimq keiiiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai
keisti veiklos rodiklius.
7. Motyvai kuriais remtasi priimant atrankos iSvad4.
7-l- PIJV teritorija nepatenka I saugomas teritorijas. Artimiausia ,,Natura 2000*
teritorija - Minijos upr-as slenis (PASD - yra Siaurds vakarq kryptimi 2,8 km atstumu nuo PUV
teritorijos.
T.2.Pagal Klaipedos rajono savivaldybes teritorijos bendr4ji plan6 paMrtintq Klaipedos
rajono savivaldybds tarybos 2OIL-02-24 sprendimu Nr. T1,1-111, PIJV teritorija patenka I Zemes
lkio paskirties Zemq (indeksas Z). Vadovaujantis bendruoju planu, PIIV teritorija nepatenka I
grieZq aplinkosauginiq apribojimq teritorij4 bei I perspektyvias intensyvios rekreacijos pldtrai
teritorijas. PIJV teritorijoje n6ra suplanuota jokia inZinerine infrastrukt[ra ir (ar) jos pletra, todel
Zemes gelmiq i5tekliq naudojimo plano rengimas ir Zemds naudojimo paskirties keitimas
nagrin6jamoje teritorijoje galimas. Pasibaigus eksploatacijos darbams telkinys bus rekultivuotas I
vandens telkini apsodint4 mi5ko Zeldiniais ir pritaikyt4 Zmoniq poilsiui.
7.3- Pagal pateiknrs PIIV keliamo triuk5mo skaidiavimq rezultatus, PIJV keliamas
triukimas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje: sodybvieteje, greta planuojamo eksploatuoti
telkinio I kasybos ploto ribos (Siaur6s vakarineje telkinio pus€je), nutolusioje apie 16-17 metn+
atstumu sieks iki 52,7 dBA, sodybvieteje, greta planuojamo eksploatuoti'telkinio II kasybos
ploto ribos (pierytineje telkinio pusdje), nutolusioje apie 16-17 metrq atstumu sieks iki 46,9
dBA, ties kolektyviniq sodq masyvo riba, nutolusia apie 31-32 metrq atstumu, sieks iki 48,4
dBA fu nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,Triuk5mo ribiniai dydZiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninds paskirties pastatuose bei jq aplinkoje", paMrtintoje Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos minisro 2011 m. birZelio 13 d. isakymu Nr. V-604 ,,Ddl
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triuk5mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninds paskirties pastatuose bei jq aplinkoje" paMrtinimo", reglamentuojamq triukimo
ribiniq dydiiq. Vakaro ir nakties periodu PIJV nebus nevykdoma. Prie5 pradedant vykdytl
darbus karjere, neigiamo triukSmo poveikio sumaiinimui, pagal karjero pakraSiius link dviejq
artimiausiq gyvenamqjq sodybq ir kolektyviniq sodq bus formuojami dirvoZemio pylimai, kuriq
auk5tis sieks iki 3 m, plotis - Ll - L2 m.
7.4.Paga7 pateiktus aplinkos oro terSalq skaidiavimus ,;A,DMS S.2"programine [ranga,
PlfV ivertinus fonini uZterStumq nevir5ys ribiniq dydZirt paMrtintq Lietuvos Respublikos
aplinkos minisno ir sveikatos apsaugos ministo 2000 m. spalio 30 d. [sakymu Nr. 47L1582 ,,DiI
terlalq kuriq kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sqiungos kriterijus, sEra5o ir teriahS
kuriq kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, s4raSo ir ribiniq aplinkos oro
uZterltumo veriirtr patvfutinimo" bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodiio 11 d. [sakymu Nr.591/640 ,,Del
aplinkos oro uZteritumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies
monoksidu, 5vinu, kietosiomis dalel€mis ir ozonu normq patvirtinimo"- lvertinus foninq tarlq
pus6s valandos angliavandeniliq (LOJ) koncentracija 0,054 D#m3, nevirSija ribines vertes
(toliau - RV) aplinkos ore - 1,0 mg/m3, maksimali I val. anglies monoksido (CO) koncentracija
2,834 mg/m3, nevirSija RV aplinkos ore - 10,0 mg/m3, maksimali 1 val. azoto oksidq (NOx)
koncentracij a 97,684 pglm3, nevir5ija RV aptinkos ore - 200 pglm3, vidutine metine NOx
koncentracija 9,037 Fglm3, nevir5ija RV aplinkos ore - 40 pglm3, vidutind 24val. kietqjq daleliq
(KDro) koncentracij a 42,744 Fglm3, nevirlija RV aplinkos ore - 50 pglm3, vidutine metine KDls
koncenfiacija 21,518 Fg/m3, nevirlija RV aplinkos ore - 40 pg/m3, vidutine metine kietqjq
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daleliq (KDz,s) koncentracija 13,358 Lrg/m3, nevirdija RV aplinkos ore - 25 pg/m3, maksimali 1val. sieros dioksido (SO, koncentracija 4,383 F#m3, neviriija RV aplinkos ore - 350 pglm3,
vidutine 24 val. SO2 koncentracija 2,979 Ug/m3, nevirlija RV aplinkos ore - 125 pg/m3.
7.5- PIJV metu susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal Atliekq Warkymo taisykles.
7.6. PI}V metu vanduo naudojamas nebus, tod6l ir nuotekq nesusidarys. Vandens lygis
karjere nebus Zeminamas. Geriamasis vanduo darbuotojams bus aweZamas nedideldse talpose.
Darbuotojq poreikiams tenkinti naudojamas mobilus kilnojamasis biotualetas, kuriame
susikaupqs turinys periodi5kai bus i5veZamas utilizavimui7.7. Planuojamo eksploatuoti telkinio teritorijoje miSko nera, mi5ko naudmenose jokia
veikla nebus vykdoma, toddl jokie medZiai ar saugotini Zeldiniai nebus kertami ir naikinami. I
kasybos plotas bus atinauktas Siaurineje dalyje nuo [teisinto vandens telkinio pakrantes apsaugos
juostos bei III grupds miSko. Siose apsaugos juostose ir miSko teritorijoje jokia naudingr+iq
i5kasenrl gavyb4 nebus vykdoma.
7.8. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai - Klaipedos rajono savivaldybds administracija
pagal PAV istatymo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga ui planuojamos [kines veiklos poveikio aplinkai
vertinimo ir Sios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsiivelgiant i paMrtintq ir galiojandiq
teritorijrl planavimo dokumentq sprendinius bei galimybes pagal teises aktq reikalavimus juos
keisti ir i pagal [statymus vykdomo savivaldyb6s aplinkos stebesenos (monitoringo) duomenis,
2018-12-06 ra5tu Nr. (5.1.42)-45-4983 pastabq ir pasiflymq informacijai atrankai, pagal kuri4
priimama 5i atankos iSvada, bei pasi[lymq kad planuojamai [kinei veiklai reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinim4 nepateikd. Nacionalinio visuomenes sveikatos cento prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Klaipddos departamentas pagal PAV lstatymo 6 su. 5 d. 1p., atsakingas uZ
planuojamos [kin6s veiklos veiksnirg darandiq [tak4 visuomenes sveikatai, galimo poveikio
visuomends sveikatai vertinimtu 2018-10-31 rastu Nr. (3-2L L4.3.5 E)2-47515 pagal pateiktq
Atrankos informacij4 pateik6 i5vad6 planuojamai ukinei veiklai poveikio aplinkai vertinimo
atlikti nereikia. Klaipedos apskrities prieigaisrine gelbejimo valdyba pagal PAV istatymo 6 str. 5
d. 3 p., atsakinga ui planuojamos iikin6s veiklos vykdymo metu galimq ivykiU ekstremaliqjq
ivykiq, ekstremaliqiq situacijrS numatomq priemoniq joms i5vengti ar suSvelninti ir padariniams
likviduoti, pasiiilymq informacijai atankai, pagal kuri4 priimama 5i arankos i5vada, bei
pasillymq, kad planuojamai Ikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinim4
nepateikE- Kulturos paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos pagal PAV [statymo 6 str.
5 d. 2 p., atsakingas uZ galim4 planuojamos ukines veiklos poverk[ nekilnojamajam kult[ros
paveldui, pasiElymq informacijai atrankai, pagal kuri4 priimama 5i atrankos i5vad4 bei
pasiulymq, kad planuojamai fikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimq
nepateikd.
7.9. Remiantis Saugomq ruSiq informacines sistemos 2018-10-16 i5ra5u Nr. SRIS-2018L3441948, PIIV teritorijoje neaptikta vertingq saugomq gyvunq ar augalq r[Si$ toddl neigiamas
PBV poveikis Siems aplinkos komponentams nenumatomas.
7.lO- Planuojamo eksploatuoti telkinio hidrografin[ tinklE sudaro prie pat telkinio
vakarines dalies tekantis ir Siaures vakarinq telkinio dali kertantis Agluonos upelis (Nr.
17010750). Upelio pakrantes apsaugos juosta yra 5 m, o apsaugos zonos plotis - 100 m. Pagal
Silutes hidrometeorologijos stoties specialisq (hidrologq) atliktus hidrologinio reZimo tyrimq
duomenis ir i5vadas, PIIV neigiamo poveikio Agluonos upds vandens balanso pasikeitimui
netures. Upelio 5 m ploiio apsaugos juostoje jokia veikla nebus vykdoma, o ties upeliu pagal
numatomo eksploatuoti kasybos sklypo ribas bus suformuoti 3 m aukilio vir5utinio humusingo
dirvoZemio pylimai, kuriq pagrindo plotis sieks iki 1,1-L2 metrq ir palei pylimo pagrindq I
telkinio pusq dar bus paliekama apie 5 metrq ploiio juosta technikai pravaiiuoti (i5kasto karjero
Slaitui nulekitinti rekultivavimo metu), todel karjero bortas nuo Agluonos upelio bus nutolqs apie
2L-22 metqatstumu.

8

7.11.

I5eksploatuotE karjer4 numatoma rekultivuoti

I du vandens telkinius, apsodintus
Zmoniq poilsiui. lgyvendinus Zemds gelmiq iStekliq naudojimo
plane numaqrtas rekultivacijos priemones, 5i vietove pavirs visaverte lanGafto dalimi.
8. Priimta atrankos i5vada.
AtsiZvelgiant i i5destytus motyvus bei priemones, numatomam reiklmingam neigiamarn
poveikiui aplinkai i5vengti, vadovaujantis PAV [statymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama
atrankos i5vada: pagal atrankos iSvadai pateikt4 informacij4 UAB ,,Simuva" planuojamai Ekinei
veiklai - Snauk5tq 2 ivyro ir sm6lio telkinio dalies (12,85 ha ploto) eksploataci;ai poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas.
9. Nurodoma atrankos i5vados apskundimo warka.
Jls turite teisq apskqsti 5i sprendim4 Lietuvos administraciniq ginlq komisijai (Vilniaus
g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio adminiskaciniq giniq nagrindjimo
tvarkos [statymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administaciniam teismui (Zygimanq
g. 2, 011-02 Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta
tvarka per vien4 menesi nuo jo paskelbimo arba iteikimo dienos.
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