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ĮVADAS
Planuojami naudoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio nauji plotai sudaryti iš dviejų 103,9
ha ir 16 ha plotų, bendrai apima 119,9 ha. Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio nauji plotai yra
išsidėstę centrinėje Trakų rajono dalyje, nuo Trakų centrinio pašto nutolę 12,4 km į pietvakarius,
Rūdiškių seniūnijoje, Aleksandriškių ir Obelių kaimuose (1.1 pav.). Nagrinėjamo Aleksandriškių
smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų centro koordinatės LKS-94 yra I (103,9 ha ploto) – 6046715 m (X)
ir 551175 m (Y), II (16 ha ploto) – 6047313 m (X) ir 550577. Artimiausia sodyba nuo planuojamo
naudoti I ploto yra nutolusi 90 m į vakarus (1.2 pav.). Ši sodyba yra išsidėsčiusi nesuformuotame
žemės sklype ir nėra registruota nekilnojamojo turto registre (2 priedas). Nuo II ploto 360 m į šiaurės
vakarus, už miško juostos, yra išsidėsčiusi toliau esanti sodyba. Kitos sodybos nuo planuojamų
įsisavinti telkinio naujų plotų nutolusios dar didesniais atstumais. Produkciją iš planuojamų naudoti
plotų pradžioje planuojama išvežti vietinės reikės keliu (IIv kategorijos) jį sutvirtinus ir pritaikius
sunkiojo transporto judėjimui. Iš vietinės reikšmės kelio sunkvežimiai išvažiuos į rajoninį kelią Nr.
4714 (Strėva – Ismonys – Rūdiškės), kuriuo pagrinde judės link magistralinio kelio Vilnius – Prienai –
Marijampolė. Dalis transporto taip pat judės Rūdiškių kryptimi.
Planuojami naudoti telkinio nauji plotai patenka į 6 žemės sklypus (Kadastriniai žemės skl. nr.
7938/0002:489, 7938/0002:490, 7938/0002:491, 7938/0002:493, 7938/0002:506, 7938/0002:507)
priklausančius fiziniams ir juridiniams asmenims suinteresuotiems naudingųjų iškasenų gavyba (2 – 3
priedai). Teigiamo PAV sprendimo priėmimo atveju, teikiant prašymą LGT dėl išteklių naudojimo
telkinio naujuose plotuose leidimo išdavimo, visi privatūs ir juridiniai žemės sklypų savininkai taip pat
turės duoti sutikimus dėl išteklių naudojimo jiems priklausančiuose sklypuose. Negavus žemės sklypų
valdytojų pritarimo juose naudingųjų iškasenų gavyba nebus vykdoma.
Planuojamuose naudoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujuose plotuose geologinės
žvalgybos darbai buvo atlikti 2013 metais. Šiuose plotuose, Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus
2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1 – 4, buvo patvirtinta 27803 tūkst. m3 naudingųjų išteklių (žvyro
18181 tūkst. m3 ir smėlio 9622 tūkst. m3) (4 priedas).
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų
išteklių naudojimas. PAV ataskaita rengiama pagal iki 2017-11-01 d. galiojusio LR planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 2.4. punktą – „Kitų naudingųjų iškasenų
kasyba ar akmens skaldymas (kai kasybos plotas – 25 ha ir didesnis)”, kadangi PAV procesas prasidėjo
dar 2015 m [1]. Pagal ekonominės veiklos klasifikatorių ši veikla priskiriama kasybai ir karjerų
eksploatavimui. Konkrečiai tai smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba (kodas
B - 08.12) [2]. Leidimas išteklių gavybai gali būti išduotas tiktai tuo atveju, jei planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų metu bus priimtas sprendimas, kad smėlio ir žvyro
gavyba telkinio naujuose plotuose nesukels esminio neigiamo poveikio aplinkai. Įgyvendinant šias
nuostatas, yra parengta bei teikiama svarstymui ir derinimui ši PAV ataskaita.
Trakų rajono Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų planuojamos veiklos PAV
ataskaita parengta UAB ,,Geotechnologijos“ užsakymu (1 priedas). PAV ataskaita sudaryta remiantis
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu [1], Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai
vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“ [3], Poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo metodiniais nurodymais [4] ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 d. įsakymu Nr.
V-586 patvirtintų sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis [5], visuomenės
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu [6]
ir kitais dokumentais, kurie išvardinti literatūros sąraše.
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Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius nori investuoti lėšas į smėlio ir žvyro gavybą. Iškastas
smėlis ir žvyras bus papildomai perdirbimas išsijojant visą žaliavą į skirtingas frakcijas bei
susmulkinant stambiausias frakcijas. Visa produkciją iš telkinio naujų plotų bus panaudota kelių
tiesimui ir remontui, statybos darbams ir užpylimams, betono gamybai. Karjeras bus tvarkomas pagal
visus reikalavimus ir vėliau sudarytą bei Lietuvos geologijos tarnyboje patvirtintą telkinio naujų plotų
naudojimo planą [6].
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) yra UAB ,,Geotechnologijos", Laisvės g.
6a, Kretinga, LT-97147, mob. tel. +370-631-25047, įmonės kodas 300618124, el. paštas –
steelas@gmail.com.
Planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas yra UAB <<GJ Magma>>, Vaidevučio g. 18,
LT-08402, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 121428749, leidimo tirti žemės gelmes Nr. 82, tel. 8-52318178, faks. 8-5-2784455, el. paštas – gjmagma@gmail.com. Atsakingi asmenys: įmonės steigėjas,
g.m.dr. G. Juozapavičius ir inžinierius – ekologas, mag. E. Grencius.
Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų kasybos proceso poveikio aplinkai vertinimo
ataskaita sudaryta remiantis aukščiau paminėtais nuostatais, žemės registro ir telkinio žvalgybos metu
sukauptais geologiniais duomenimis [7].
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SANTRAUKA
Planuojami naudoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio nauji plotai sudaryti iš dviejų 103,9
ha ir 16 ha plotų, bendrai apima 119,9 ha. Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio nauji plotai yra
išsidėstę centrinėje Trakų rajono dalyje, nuo Trakų centrinio pašto nutolę 12,4 km į pietvakarius,
Rūdiškių seniūnijoje, Aleksandriškių ir Obelių kaimuose (1.1 pav.). Nagrinėjamo Aleksandriškių
smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų centro koordinatės LKS-94 yra I (103,9 ha ploto) – 6046715 m (X)
ir 551175 m (Y), II (16 ha ploto) – 6047313 m (X) ir 550577. Artimiausia sodyba nuo planuojamo
naudoti I ploto yra nutolusi 90 m į vakarus (1.2 pav.). Ši sodyba yra išsidėsčiusi nesuformuotame
žemės sklype ir nėra registruota nekilnojamojo turto registre (2 priedas). Nuo II ploto 360 m į šiaurės
vakarus, už miško juostos, yra išsidėsčiusi toliau esanti sodyba. Kitos sodybos nuo planuojamų
įsisavinti telkinio naujų plotų nutolusios dar didesniais atstumais. Produkciją iš planuojamų naudoti
plotų pradžioje planuojama išvežti vietinės reikės keliu (IIv kategorijos) jį sutvirtinus ir pritaikius
sunkiojo transporto judėjimui. Iš vietinės reikšmės kelio sunkvežimiai išvažiuos į rajoninį kelią Nr.
4714 (Strėva – Ismonys – Rūdiškės), kuriuo pagrinde judės link magistralinio kelio Vilnius – Prienai –
Marijampolė. Dalis transporto taip pat judės Rūdiškių kryptimi.
Planuojami naudoti telkinio nauji plotai patenka į 6 žemės sklypus (Kadastriniai žemės skl. nr.
7938/0002:489, 7938/0002:490, 7938/0002:491, 7938/0002:493, 7938/0002:506, 7938/0002:507)
priklausančius fiziniams ir juridiniams asmenims suinteresuotiems naudingųjų iškasenų gavyba (2 – 3
priedai). Teigiamo PAV sprendimo priėmimo atveju, teikiant prašymą LGT dėl išteklių naudojimo
telkinio naujuose plotuose leidimo išdavimo, visi privatūs ir juridiniai žemės sklypų savininkai taip pat
turės duoti sutikimus dėl išteklių naudojimo jiems priklausančiuose sklypuose. Negavus žemės sklypų
valdytojų pritarimo juose naudingųjų iškasenų gavyba nebus vykdoma.
Planuojamuose naudoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujuose plotuose geologinės
žvalgybos darbai buvo atlikti 2013 metais. Šiuose plotuose, Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus
2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1 – 4, buvo patvirtinta 27803 tūkst. m3 naudingųjų išteklių (žvyro
18181 tūkst. m3 ir smėlio 9622 tūkst. m3) (4 priedas).
Iškastą iš klodo natūralų smėlį ir žvyrą planuojamą papildomai perdirbti jį sijojant ir trupinant
stambesnes frakcijas bei riedulius. Visa produkciją planuojama panaudoti kelių tiesimui ir remontui,
statybos darbams ir užpylimams, betono gamybai. Karjeras bus tvarkomas pagal visus reikalavimus ir
vėliau sudarytą bei Lietuvos geologijos tarnyboje prie AM patvirtintą telkinio naujų plotų naudojimo
planą [7].
Didžioji planuojamų naudoti plotų dalis yra dirbamas žemės ūkio laukas (1.2 pav.). Miško
žemėje, dėl taikomų miško naudojimo apribojimų naudingųjų iškasenų gavyba nebus vykdoma [9].
Dėl taikomų apribojimų iš planuojamų naudoti detaliai išžvalgytų išteklių plotų išimti du 1 ir 0,1 ha
miško plotai (iš I išteklių ploto vakarinės ir šiaurės vakarinės dalies), bendrai apie 1,1 ha (1.3 pav.).
Planuojami naudoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio nauji plotai nepatenka į saugomas
teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra už 3,8 km į vakarus, esantis Aukštadvario regioninis
parkas (1.4 pav.). Artimiausia Natura 2000 saugoma teritorija svarbi buveinių apsaugai yra Spindžiaus
miškas, nutolęs 4,5 km į vakarus (Aukštadvario regioninio parko sudėtyje). Artimiausia Natura 2000
teritorija svarbi paukščių apsaugai yra Rūdninkų giria nutolusi 19,1 km į pietryčius. Kitos saugomos
teritorijos nutolusios dar didesniais atstumais. Vykdoma veikla neturės jokio tiesioginio neigiamo
poveikio artimiausioms saugomoms teritorijoms.
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Telkinio teritorijoje ir jo artimoje aplinkoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba
archeologinių vertybių. Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra Rūdiškių žydų senosios kapinės
(Unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre – 38284), nuo planuojamų naudoti plotų nutolusios
3,5 km į pietryčius (1.5 pav.).
Telkinys yra paskutiniojo apledėjimo fliuvioglacialinių lygumų srityje, Dainavos lygumos
Merkio vidurupio lygumos parajonyje, Rūdiškių – Šventininkų fliuvioglacialinės pakilumos
mikrorajone [10]. Pagal prof. A. Basalyko geomorfologinį rajonavimą – tai Rūdiškių – Senųjų Trakų
mikrorajonas, kuriam (nagrinėjamo telkinio apylinkėms) būdingas smulkiai banguotasis, įlomėtasis,
pelkingasis, ežeringasis, priesmėlingasis (bD1PES) vietovaizdis [11]. Telkinio paviršius yra banguota
zandrinė lyguma (1.1 pav., 1 grafinis priedas).
Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų santykinis reljefo peraukštėjimas siekia 14,8
m. Absoliutiniai aukščiai kinta tarp 156,1 (rytinėje I bloko dalyje) ir 170,9 m (pietinėje II bloko dalyje).
Artimiausią hidrografinį tinklą telkinio apylinkėse sudaro už 2,4 km į vakarus, šiaurės vakarus
nutolęs Ismonių ežeras (LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastre Nr. 10031027) (1.1 pav.). Šiek tiek toliau,
už 3,1 km į vakarus yra nutolęs Bobio ežeras (Nr. 10031024). Daugiau nėra jokių ežerų, upių ir kitų
vandens telkinių aplink nagrinėjamą plotą. Planuojamų naudoti plotų artimoje aplinkoje taip pat nėra
melioracijos griovių ir kitų dirbtinių vandens telkinių.
UAB „Geotechnologijos“ metinės planuojamos smėlio ir žvyro gavybos apimtys sudarys apie
250 tūkst. m3. Planuojama, kad karjeras veiks šiltuoju metų laiku (skaičiavimuose imama 173 darbo
pamaina), o produkcijos realizavimas planuojamas visus metus (skaičiavimuose imama 231 darbo
pamaina). Gavyba vyks 5 darbo dienas per savaitę. Visą iškastą žaliavą planuojama perdirbti mobiliose
sijojimo ir trupinimo mašinose. PAV ataskaitoje pateikti skaičiavimai nurodantys kokį naudingojo
klodo plotą reikia atidengti, norint išgauti reikiamą smėlio ir žvyro kiekį, kokia naudojama kasybos ir
perdirbimo technologija ir technika. Taip pat pristatytos telkinio eksploatavimo sąlygos priklausančios
nuo naudingojo klodo storio, jo aslos slūgsojimo pobūdžio ir reljefo, aprašytas gavybos procesas,
produkcijos išvežimo kelias, galimas poveikis visuomenės sveikatai bei įvertinta suminė kasybos įtaka
veikiant keletui ūkio subjektų.
Telkinio dangą daugumoje sudaro augalinis sluoksnis, rečiau – fliuvioglacialinis priesmėlis ir
priemolis. Visos dangos storis kinta nuo 0,1 m iki 0,5 m, vidutiniškai sudaro 0,2 m (3 grafinis priedas).
Naudingąjį sluoksnį sudaro sauso ir apvandeninto žvyro ir smėlio sluoksniai. Bendras
naudingojo klodo storis kinta nuo 16,5 m iki 25,4 m, vidutiniškai sudaro 23,15 m, dažniausiai siekia 20
– 25 m (2, 4 grafiniai priedai). Sauso naudingojo klodo storis kinta nuo 6,5 iki 21,2 m. Jo vidutinis
storis yra 15,3 m, dažniausiai yra apie 10 – 20 m (5 grafinis priedas). Apvandeninto naudingojo klodo
storis kinta nuo 2,6 iki 10,0 m, vidutiniškai sudaro 7,9 m. Apvandeninto klodo storis dažniausiai siekia
7,0 – 10,0 m (6 grafinis priedas). Viršutiniame smėlio klode smėlio storis kinta nuo 2,3 iki 23,1 m,
vidutiniškai sudaro 4,0 m, dažniausiai kinta tarp 5 ir 10 m. Žvyro klodo storis kinta nuo 2,5 iki 24,0 m,
vidutiniškai sudaro 14,95 m, dažniausiai kinta tarp 10 – 20 m. Tuo tarpu apatinio smėlio klodo storis
kinta nuo 1,5 iki 21,5 m, vidutiniškai sudaro 8,1 m, dažniausiai kinta tarp 5 – 10 m. Didžiausi
naudingojo klodo storiai, atskirais ploteliais, aptinkami vakarinėje ir pietinėje I bloko bei centrinėje ir
vakarinėje II bloko dalyse (4 grafinis priedas).
Telkinio aslą, sudaro glacialinės nuogulos, sudarytos iš rudai pilko, pilko, moreninio, plastiško,
vidutiniškai kieto ar minkšto priemolio arba tos pačios fliuvioglacialinės žvyro ar smėlio nuogulos,
kurios slūgso giliau išteklių apskaičiavimo kontūro, kuris priimtas 10 m giliau vidutinio gruntinio
vandens lygio (2 grafinis priedas).
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UAB „Geotechnologijos“ siekia gauti Lietuvos geologijos tarnybos leidimą Aleksandriškių
smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų išteklių naudojimui. Pagal planuojamas gavybos apimtis, tikslus
telkinio eksploatacijos laikas bus apskaičiuotas telkinio naudojimo plano sudarymo metu. Esant
planuojamoms gavybos apimtims karjeras preliminariai galės egzistuoti apie 100 metų. Šis laikotarpis
gali ženkliai sumažėti įvertinus visus gavybos nuostolius (šlaituose, nejudinamose juostose, dugne ir
kt.).
Šioje PAV ataskaitoje išnagrinėtas planuojamos ūkinės veiklos pobūdis ir mastas visiems
aplinkos komponentams: vandenims, orui, dirvožemiui, žemės gelmėms, biologinei įvairovei,
kraštovaizdžiui, socialinei – ekonominei aplinkai ir gyventojų sveikatai, pateiktos poveikio
sumažinimo priemones. Šių faktorių analizės pagrindu įvertinta galimybė vykdyti smėlio ir žvyro
gavybą Aleksandriškių telkinio naujuose plotuose.
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1. BENDRIEJI DUOMENYS
1.1. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)
UAB ,,Geotechnologijos", Laisvės g. 6a, Kretinga, LT-97147, mob. tel. +370-631-25047, įmonės
kodas 300618124, el. paštas – steelas@gmail.com.
1.2. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją
UAB <<GJ Magma>>, Vaidevučio g. 18, LT-08402, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 121428749,
leidimo tirti žemės gelmes Nr. 82, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, el. paštas –
gjmagma@gmail.com. Atsakingi asmenys: įmonės steigėjas, g.m.dr. G. Juozapavičius ir inžinierius –
ekologas, mag. E. Grencius.
1.3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, aprašymas
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų
išteklių naudojimas. PAV ataskaita rengiama pagal iki 2017-11-01 d. galiojusio LR planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 2.4. punktą – „Kitų naudingųjų iškasenų
kasyba ar akmens skaldymas (kai kasybos plotas – 25 ha ir didesnis)” [1]. Pagal ekonominės veiklos
klasifikatorių ši veikla priskiriama kasybai ir karjerų eksploatavimui. Konkrečiai tai smėlio ir žvyro
karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba (kodas B - 08.12) [2].
Planuojamuose naudoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujuose plotuose geologinės
žvalgybos darbai buvo atlikti 2013 metais. Šiuose plotuose, Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus
2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1 – 4, buvo patvirtinta 27803 tūkst. m3 naudingųjų išteklių (žvyro
18181 tūkst. m3 ir smėlio 9622 tūkst. m3) (4 priedas).
Planuojamos metinės smėlio ir žvyro gavybos apimtys sudarys apie 250 tūkst. m3. Darbai karjere
prasidės nuo dangos sluoksnio nuėmimo, kurią beveik visą sudaro dirvožemis. Nuimtas dirvožemio
sluoksnis bus saugomas pylimuose karjero pakraščiuose arba pervežamas tiesiai į rekultivuojamus
plotus. Visa iškastas smėlis ir žvyras papildomai bus perdirbamas jį sijojant ir trupinant stambesnes
frakcijas. Visą produkciją planuojama panaudoti kelių tiesimui ir remontui, statybos darbams ir
užpylimams, betono gamybai. Karjeras bus tvarkomas pagal visus reikalavimus ir vėliau sudarytą
bei Lietuvos geologijos tarnyboje prie AM patvirtintą telkinio naujų plotų naudojimo planą,
kuriame bus suprojektuoti telkinio įsisavinimo ir rekultivavimo sprendiniai, dirvožemio pylimų
vietos ir kt. [7]. Pagal planuojamas gavybos apimtis ir apskaičiuotą išteklių kiekį, gavyba šiuose
plotuose galėtų tęstis iki 100 metų, tačiau tai pats optimistiškiausias scenarijus, nes didelė dalis išteklių
bus prarasta gavybos metu šlaituose, dugne, nejudinamose juostose ir kt.
Visi kasybos darbai bus vykdomi našiais, šiuolaikiniais kasybos mechanizmais, pritaikytuose
dirbti karjeruose (5 – 11 priedai). Tokia technika sunaudoja daug mažiau kuro žaliavos tūrio vienetui
iškasti ar perdislokuoti, o jos reikia mažesnio kiekio. Tai tuo pačiu leidžia sumažinti ir bendrą kasybos
mechanizmų sukeliamą technogeninę apkrovą aplinkai.
1.4. Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo etapo sąsaja su planavimo ir
projektavimo etapais
Šiuo metu galiojančiame Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane, žemės
naudojimo ir reglamentų brėžinyje, planuojami naudoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio nauji
plotai rodomi kaip eksploatuojamų ir eksploatuotinų naudingųjų iškasenų teritorija (1.6 pav.).
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Planuojami naudoti plotai nepatenka į rajono bendrajame plane išskirtą gamtinio karkaso teritoriją (1.7
pav.). Planuojama veikla bus vykdoma pagal bendrojo plano sprendinius.
Pagal specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų erdvinio duomenų rinkinio informaciją,
detaliai išžvalgyti planuojami naudoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio nauji plotai rodomi kaip
detaliai išžvalgytas naudingųjų iškasenų telkinys (1.8 pav.). Tad vienareikšmiškai naudingųjų iškasenų
eksploatavimas šioje teritorijoje turi prioritetą. Kita veikla dėl specialiose žemės ir miško naudojimo
sąlygose įrašytų apribojimų šioje vietoje yra sunkiai įmanoma, nes draudžiama detaliai išžvalgytus
telkinius užstatyti ar apsodinti miškais [12].
Planuojami naudoti plotai patenka į privačius žemės sklypus priklausančius fiziniams ir
juridiniams asmenims, kurie suinteresuoti naudingųjų iškasenų gavyba šiame telkinyje (Kadastriniai
žemės skl. nr. 7938/0002:489, 7938/0002:490, 7938/0002:491, 7938/0002:493, 7938/0002:506,
7938/0002:507) (2 – 3 priedai). Gavus Lietuvos geologijos tarnybos prie AM leidimą telkinio naujų
plotų išteklių naudojimui, žemės gelmių išteklių naudojimo plano rengimo metu, pagrindinė žemės
sklypų naudojimo paskirtis iš žemės ūkio bus pakeista į kitą, numatant naudojimo būdą kasybos
laikotarpiui – naudingųjų iškasenų teritorijos. Tiksliau visi sprendiniai bus numatyti rengiant telkinio
naujų plotų naudojimo planą.
Tik vienas į planuojamus naudoti plotus patenkantis žemės sklypas (Kadastrinis žemės skl. Nr.
7938/0002:493) turi specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose nustatytus apribojimus –
XXVI. Miško naudojimo apribojimai (3 priedas). Miško žemėje, dėl taikomų miško naudojimo
apribojimų naudingųjų iškasenų gavyba nebus vykdoma, o iš planuojamų naudoti detaliai išžvalgytų
išteklių plotų išimti du 1 ir 0,1 ha miško plotai (iš I išteklių ploto vakarinės ir šiaurės vakarinės dalies),
bendrai apie 1,1 ha (1.3 pav.).
Greta esantys, besiribojantys suformuoti žemės sklypai yra žemės ir miškų ūkio paskirties (2
priedas). Veikiantis karjeras tiesiogiai nesiriboja su planuojamais naudoti plotais. Veikiantį karjerą nuo
planuojamų naudoti plotų skiria vietinės reikšmės keliai. Nuo šių kelių išteklių apskaičiavimo kontūras
yra atitrauktas 10 m (1 grafinis priedas). Aplink karjerus nėra išskiriamos sanitarinės apsaugos zonos.
Tad aplinkinėms teritorijoms ir gretimiems žemės sklypams nebus nustatyta jokių papildomų
apribojimų.
Baigus naudingųjų iškasenų gavybą telkinio naujuose plotuose, buvusį karjerą planuojama
rekultivuoti į du atskirus vandens telkinius pakrantes apsodinant mišku. Tikslesni rekultivavimo
sprendiniai bus žinomi tik parengus telkinio naujų plotų naudojimo planą, kuriame tiksliai bus
suprojektuoti telkinio įsisavinimo ir rekultivavimo sprendiniai.
1.5. Duomenys apie gaminius (produkciją)
Planuojama kasti natūralų gamtinį smėlį ir žvyrą, kuris bus išsijojamas į keletą skirtingų frakcijų
mobilioje sijojimo mašinoje. Stambesnės frakcijos ir rieduliai papildomai bus susmulkinami taip pat
mobiliame trupintuve. Išsijotas į frakcijas smėlis ir žvyras bei skalda bus pagrindinė įmonės
produkcija, kuri bus panaudota kelių tiesimui ir remontui, įvairių statybinių užpildų ir betono gamybai,
statybos darbams ir užpylimams.
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1.6. Kuro ir energijos vartojimas
Karjere dirbs tik mobilūs mechanizmai su vidaus degimo varikliais, varomi dyzeliniu kuru. Pagal
planuojamas gavybos apimtis, telkinio sandarą, t.y. nuodangos gruntų ir naudingojo klodo storius,
būtiną atidengti kasybai ar rekultivuoti plotą yra apskaičiuotos darbų apimtys ir kasybos technikos
darbo trukmė (plačiau apie tai 2 PAV ataskaitos skyriuje). Pagal tai apskaičiuotas sudeginamo
dyzelinio kuro kiekis. Skaičiavimų rezultatai pateikiami 1.1 lentelėje.
1.1 lentelė

Metinio dyzelinio kuro poreikio apskaičiavimas
Energijos šaltinio naudotojas

Krautuvas CAT 950 GC (2 vnt.)
Sijotuvas Terex Finlay 883
Trupintuvas Terex Finlay C-1540
Ekskavatorius CAT 320F L
Daugiakaušis ekskavatorius Beyer E3ls
Buldozeris CAT D6K2
Sunkvežimis Volvo FH500
Viso

Darbo apimtis, h
(automobiliui - km)

Mato vnt.

Normatyvas

Kiekis, t

15
14
15
13
17
14
45

52.6
10.7
2.5
8.1
6.5
6.7
25.6
112.7

Gavybos procesas
4177
l/h
909
l/h
200
l/h
744
l/h
455
l/h
566
l/h
67701
l/100 km

Santykinės kuro
3

sąnaudos, g/m

451

1.7. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus
Rūšiuojant smėlį ir žvyrą bei trupinant jo stambiausias frakcijas nereikalingos jokios papildomos
cheminės medžiagos ir preparatai.
1.8. Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir preparatus
Tirpiklių turinčios medžiagos nėra ir nebus naudojamos. Tam nėra visiškai jokio poreikio.
1.9. Nagrinėjamų pagrindinių planuojamos ūkinės veiklos vietos alternatyvų aprašymas
Vietos smėlio ir žvyro gavybai parinkimo alternatyvos išsamiai nėra nagrinėjamos, nes galima
eksploatuoti tiktai detaliai išžvalgytus naudingųjų iškasenų telkinius. Tai viena iš ūkinės veiklos rūšių,
kuri glaudžiai susijusi su konkrečia teritorija. Tai pažymėta ir LR Aplinkos ministerijos išleistame
leidinyje – „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadovas“ [13]. Kiekvienas
naudingosios iškasenos telkinys yra unikalus gamtos objektas, susiformavęs tik esant itin palankioms
geologinėms sąlygoms ir kitoje vietoje jo nėra. Todėl vietos pasirinkimas naudingosioms iškasenoms
kasti nepriklauso nuo subjekto norų ar planų. Paties naudingųjų iškasenų telkinio naudojimą labiausiai
sąlygoja jo geologinė sąranga ir ekonominė padėtis.
1.10. Numatomas prijungimas prie esamų inžinerinių tinklų
Iki karjere darbuotojų poreikiams planuojamų įrengti konteinerinių patalpų planuojama nutiesti
elektros liniją. Kiti inžineriniai tinklai karjere nėra planuojami.
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2. TECHNOLOGINIAI PROCESAI
2.1. Planuojamoje ūkinėje veikloje numatomų taikyti technologinių procesų aprašymas
Birių naudingųjų iškasenų kasybai bus naudojamas visame pasaulyje plačiai paplitęs
ekskavacijos būdas. Metinis smėlio ir žvyro iškasimas sudarys apie 250 000 m3. Visa iškasta žaliava
bus išrūšiuojama į skirtingas frakcijas mobilioje sijojimo mašinoje. Stambesnės frakcijos ir rieduliai
dar papildomai bus trupinami taip pat mobilioje trupinimo mašinoje. Išteklių gavybą ir perdirbimą
planuojama vykdyti šiltuoju metų laiku apie 9 mėnesius (skaičiavimuose priimamos 173 pamainos).
Tuo tarpu, produkcijos realizavimas bus vykdomas visus metus (skaičiavimuose priimama 231 darbo
pamaina). Karjeras dirbs viena pamaina dienos metu tarp 7 ir 18 val.
Smėlio ir žvyro gavybos ir perdirbimo procesas karjere susidės iš šių operacijų:
1. klodo atidengimas (dirvožemio ir kitų mineralinių dangos gruntų pašalinimas);
2. smėlio ir žvyro iškasimas iš klodo, jo padavimas į rūšiavimo ir trupinimo mašinas bei
galutinės produkcijos gamyba;
3. produkcijos išvežimas;
4. iškastų plotų rekultivavimas.
Technogeninei apkrovai sumažinti bus naudojama naši, nauja, mažai aplinką teršianti kasybos
technika, kuri grunto kiekio vienetui iškasti, pervežti sunaudoja daug mažiau energijos nei seno
„draglain“ tipo ekskavatoriai ar vidutinės keliamosios galios (8-10 t.) KAMAZ ar MAZ modelių
sunkvežimiai. Nuodangos darbuose smėlio ir žvyro gavybai iš sauso klodo, nusausėjusios žaliavos
pakrovimui į sijojimo mašinos bunkerį bei produkcijos pakrovimui į sunkvežimius pagrinde
planuojama naudoti du krautuvus CAT 950 GC (168/225 kW/AG, kaušo talpa 3,1 m3) (5 priedas).
Visa žaliava iškasta iš klodo bus perdirbama mobilioje sijojimo mašinoje Terex Finlay 883
išrūšiuosiančią žaliavą į keletą skirtingų frakcijų (6 priedas). Šis sijotuvas yra mobilus, turintis vidaus
degimo variklį ir judantis kartu su gavybos frontu. Tai daug pažangesnė žaliavos perdirbimo
technologija nei statomi dideli stacionarūs perdirbimo įrenginiai, kurie buvo naudojami prieš keletą
dešimtmečių. Sijojant žaliavą paprastai nekyla dulkių, nes apdirbamas smėlis ir žvyras turintis savaime
daug natūralios drėgmės. Išsijotos stambesnės frakcijos už 16 mm (gargždas ir rieduliai) bus dar
papildomai trupinami trupintuvu Terex Finlay C-1540, kuris taip pat yra mobilus (7 priedas). Iš
apvandeninto klodo sekliausių vietų smėlis ir žvyras pradžioje bus kasamas atvirkštinio kasimo
ekskavatoriumi CAT 320F L (122/164 kW/AG, kaušo talpa 0,95 m3) (8 priedas). Iš gilesnių klodo
vietų žaliava bus kasama daugiakaušiu ekskavatoriumi Beyer E3ls varomu elektros varikliu, energiją
gaminant įmontuotame generatoriuje (9 priedas). Nuodangos darbuose, nuimant dirvožemį ir kitus
dangos gruntus, kasybos aikštelės palyginimui, rekultivavimo, kelių tvarkymo ir kituose paviršiaus
lyginimo darbuose bus naudojamas buldozeris CAT D6K2 (97/130 kW/AG) (10 priedas). Produkcija
vartotojams iš karjero bus išvežama didelės keliamosios galios sunkvežimiais Volvo FH500 (368/500
kW/AG, keliamoji galia 20 t) (11 priedas).
Smėlio ir žvyro kasimo bei perdirbimo technologinis procesas toliau aprašomas pagal atskirus
etapus: dirvožemio ir inertinės mineralinės dangos pašalinimas, žaliavos gavyba ir perdirbimas,
produkcijos pakrovimas į sunkvežimius ir realizacija, iškastų plotų rekultivavimas. Visiems darbams
pagal planuojamas gavybos apimtis planuojamuose naudoti telkinio plotuose atlikti, apskaičiuotas
reikiamas kasimo technikos poreikis ir užimtumas.
2.2. Dirvožemio ir likusių dangos gruntų pašalinimas
Iš pakraštinės 50 m pločio juostos dirvožemis buldozeriu bus sustumiamas į pylimus, kurie
formuojami palei išteklių apskaičiavimo kontūrą. Tikslios dirvožemio pylimų vietos bus žinomos
parengus telkinio naudojimo planą. Dirvožemio sluoksnis bus nuimamas kartu su plonu priesmėlio ir
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priemolio sluoksniu. Dirvožemio pylimai bus sustumiami iki 3 m aukščio, o jo pagrindo plotis sudarys
11 – 12 m. Palei žemės sklypo pakraštį dar papildomai bus paliekama 5 m pločio nejudinama juosta
kasybos technikai pravažiuoti rekultivuojant karjerą. Nuo žemės sklypo ar išteklių apskaičiavimo
kontūro gavyba vyks ne arčiau kaip 17 – 18 m.
Sustumtas dirvožemio pylimas tarnaus triukšmo ir vaizdo barjeru. Gavybos darbuose kasybos
technika visą laiką dirbs atitverta aukščiau aprašytu dirvožemio pylimu. Vidinėje telkinio dalyje
dirvožemis bus sustumiamas į laikinus pylimus, iš kur krautuvu kraunamas į transportą ir pervežamas į
pylimus formuojamus telkinio pakraštyje arba tiesiai į rekultivuojamus plotus.
Dirvožemio nuėmimo darbų apimtys apskaičiuojamos pagal planuojamą iškasti žaliavos kiekį. Šį
rodiklį padaliję iš vidutinio augalinio sluoksnio storio, sužinome būsimų metinių darbų plotą.
Nuodangos plotas turi būti bent vienos kasybos technikos užeigos juostos pločiu erdvesnis. Žinodami
augalinio sluoksnio ir kitos dangos storius, galime apskaičiuoti būtiną pašalinti gruntų tūrį. Esant
planuojamoms 250 tūkst.m3 gavybos apimtims per metus reikės atidengti apie 5 ha plotą, o dirvožemio
tūris kartu su plonu dangos gruntų sluoksniu sudarys apie 20 tūkst. m3. Skaičiavimų rezultatai
pateikiami 2.1, 2.3 lentelėse.
2.1 lentelė

Darbų apimtys, autotransporto poreikis ir trukmė metinėms dirvožemio nuėmimo darbų
apimtims telkinio naujuose plotuose atlikti
Eil.Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rodiklių pavadinimas
Dirvožemio transportavimo apimtis
Sunkvežimio Volvo FH500 keliamoji galia
Sunkvežimiu vienu reisu pervežamo dirvožemio kiekis
Transportavimo atstumas
Reikiamas reisų skaičius
Vidutinis važiavimo greitis
Važiavimo trukmė į abi puses
Pakrovimo trukmė, esant krautuvo CAT 950 GC našumui
3

115,18 m /h
Manevravimo ir iškrovimo trukmė
Pilna reiso trukmė
Galimas reisų skaičius per parą
Būtinas pamainų skaičius
Bendra rida karjero vidaus keliais

Mato vnt.

Skaičiavimas
Projektas
m /t
t
Techninė norma
3
20/1,6
t/m
km
Projektas
reis/metai
10000/12,5
km/h
Techninė norma
min.
2*0.3*60/20
3

min.

12,5*60/115,18

min.
Techninė norma
min.
1.8+6,5+4
reis./pam
480/12,3
vnt.
800/39
km
800*2*0.3

Kiekis
10000/16000
20
20/12,5
0.3
800
20
1.8
6.5
4
12.3
39
21
480

2.3. Žaliavos gavyba ir perdirbimas

Planuojamos metinės smėlio ir žvyro gavybos apimtys sudarys apie 250 tūkst. m3. Smėlio ir
žvyro gavybai iš sauso klodo bei produkcijos pakrovimui į sunkvežimius planuojama naudoti du
krautuvus. Iš apvandeninto klodo smėlis ir žvyras bus kasamas atvirkštinio kasimo ir daugiakaušiu
ekskavatoriais. Visa žaliava iškasta iš klodo bus perdirbama mobilioje sijojimo mašinoje
išrūšiuosiančią žaliavą į keletą skirtingų frakcijų. Šis sijotuvas yra mobilus, turintis vidaus degimo
variklį ir judantis kartu su gavybos frontu. Išsijotos stambesnės frakcijos už 16 mm (gargždas ir
rieduliai) bus dar papildomai trupinami trupintuvu, kuris taip pat yra mobilus. Planuojama, kad
karjeras veiks šiltuoju metų laiku, kadangi didelė dalis smėlio ir žvyro slūgso apvandenintame klode.
Gavybos ir žaliavos perdirbimo darbai bus vykdomi 5 dienas per savaitę, viena pamaina, tarp 7 ir 18
val.
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2.4. Produkcijos išvežimas

Produkcija iš telkinio naujų plotų bus išvežama didelės keliamosios galios sunkvežimiais.
Produkcijos realizavimą planuojama vykdyti visus metus (skaičiavimuose imama 231 darbo pamaina).
Produkciją iš planuojamų naudoti plotų pradžioje planuojama išvežti vietinės reikės keliu (IIv
kategorijos) jį sutvirtinus ir pritaikius sunkiojo transporto judėjimui. Iš vietinės reikšmės kelio
sunkvežimiai išvažiuos į rajoninį kelią Nr. 4714 (Strėva – Ismonys – Rūdiškės), kuriuo pagrinde judės
link magistralinio kelio Vilnius – Prienai – Marijampolė. Dalis transporto taip pat judės Rūdiškių
kryptimi. Bendras produkcijos transportavimo atstumas skaičiavimuose priimamas 35 km. Karjero
vidaus keliai atitiks kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai” ūkių vidaus kelių
IIIv kategorijos reikalavimus.
2.2 lentelė

Autotransporto poreikis produkcijai iš telkinio naujų plotų iki vartotojų pervežti
Eil.Nr.
Rodiklių pavadinimas
1 Maksimali pamainos transportavimo darbų apimtis
2 Sunkvežimio Volvo FH500 keliamoji galia
Sunkvežimio Volvo FH500 vienu reisu pervežamos
3
produkcijos kiekis
4 Transportavimo atstumas
5 Reikiamas reisų skaičius pamainai
6 Vidutinis važiavimo greitis
7 Važiavimo trukmė į abi puses
Pakrovimo trukmė, esant krautuvo CAT 950 GC našumui
8
3
134,61 m /h
9 Manevravimo ir iškrovimo trukmė
10 Pilna reiso trukmė
11 Galimas reisų skaičius per pamainą
12 Būtinas transporto priemonių kiekis
13 Transporto priemonių kiekis su minimaliu rezervu
14 Bendra metinė rida karjero keliais iki rajoninio kelio
15 Reisų skaičius per valandą

Mato vnt.
3

m /t
t
3

Skaičiavimas
Kiekis
Projektas
1082/1948
Techninė norma
20

t/m

20/1,8

20/11,1

km
reis/pam
km/h
min.

Projektas
1082/11,1
Techninė norma
2*35*60/60

35
97
60
70.0

min.

11,1*60/134,61

5.0

min.
Techninė norma
min.
70+5+4
reis./pam
480/79,0
vnt.
97/6,1
vnt.
Techninė norma
km
2*97*231*1,5
reis./h
97/8

4
79.0
6.1
16.0
17
67221
12.2

2.5. Iškastų plotų rekultivavimas

Baigus naudingųjų iškasenų gavybą, karjero šlaitai rekultivavimo metu buldozeriu bus
nulėkštinami iki 14 – 20o. Rekultivuojant iškastus plotus bus panaudotas karjero bortuose likęs
gruntas ir palei išorinį karjero perimetrą sustumtas į pylimus dirvožemis. Darbų trukmė – kelios
pamainos 100 m atkarpai. Gruntams susigulėjus, po metų karjero šlaituose bus sodinamas miškas.
Šie darbai beveik neturi jokio poveikio aplinkai. Rekultivavimo darbai bus atliekami etapais, kai
tiktai kurioje nors telkinio dalyje bus iškastas visas naudingasis klodas. Pabaigus eksploatuoti
karjerą atsiras 2 dideli švaraus vandens telkiniai. Tai bus puiki vieta rekreacijai, vandens sporto
renginiams ir žuvivaisai. Konkretūs telkinio naujų plotų rekultivavimo sprendiniai bus žinomi tik
parengus telkinio naudojimo planą.
2.6. Kasybos technikos poreikis

Planuojamose naudoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujuose plotuose, kasant po 250
000 m3/metus, dirbs 7 kasybos mechanizmai (2 krautuvai, 1 sijotuvas, 1 trupintuvas, 2 ekskavatoriai ir
1 buldozeris). Apibendrintas kasybos technikos užimtumas pateikiamas 2.3 lentelėje. Kasybos
technikos užimtumas apskaičiuotas, remiantis mechanizmų techninėmis charakteristikomis. Kiekvieno
mechanizmo našumo skaičiavimai pagal darbo pobūdį pateikiami atskirai 2.4 – 2.8 lentelėse.
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Gavybos darbai ir pakrovimas
į sijotuvą

Dirvožemio
pakrovimas/sustūmimas

Technika
Apimtis, Našumas, Darbo Apimtis,
trukmė,
3
3
3
m /pam
m
m
pam
Krautuvas CAT 950 GC (2 vnt.)

250000

896

279

Sijotuvas Terex Finlay 883

250000

2200

Trupintuvas Terex Finlay C-1540

30000

1200

10000

Našumas,
3

m /pam
921

Darbo
Visa
dienos
Darbo
Mechanizmo
darbo
trukmė
dienų
panaudojimo
trukmė,
dirbant
skaičius per
Darbo Apimtis, Našumas, Darbo
koeficientas
pam
vienu
metus
trukmė,
trukmė,
3
3
mechanizmu
m /pam
m
pam
pam

Gavyba iš apvandeninto klodo

Darbo Apimtis,
trukmė,
3
m
pam

Našumas,
3

m /pam

Išrūšiuotos žaliavos
pakrovimas į sunkvežimius

250000

522

2.3

18.1

231

114

114

0.7

5.3

173

25

25

0.1

1.2

173

11

1077

232

Ekskavatorius CAT 320F L

50000

538

93

93

0.5

4.3

173

Daugiakaušis ekskavatorius
Beyer E3ls

50000

880

57

57

0.3

2.6

173

71

0.4

3.3

173

Buldozeris CAT D6K2

Kelių priežiūros,
rekultivavimo ir kt
darbai

50

20000

966
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2.3 lentelė

Kasimo technikos darbo trukmės apskaičiavimas

26

27
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2.4 lentelė

Krautuvo darbo našumo apskaičiavimas kraunant dirvožemį į sunkvežimį
Rodiklis
Pamainos trukmė
Pasiruošimo ir darbo užbaigimo trukmė
Laikas asmeninėms reikmėms
Vieno automobilio pakrovimo laikas
Supilamų į automobilį kaušų skaičius
Kasimo ciklo laikas
Pervežimo krautuvu kelias
Pervežimo krautuvu greitis
Pervežimo krautuvu trukmė
Supylimo į automobilį trukmė
Bendra ciklo trukmė
Ekskavacijos ciklų skaičius
Automobilio privažiavimo krovai laikas

Krautuvas CAT 950 GC
Mato vnt.
Žymuo
min.
Td
min.
Tpp
min.
Ta
min.
Tpa
vnt.
nk
min
hc
m
pk
m/min
vk
min.
Lp
min.
Ls
min.
Ct
vnt/min
nc
min.
Tpl
3

Krautuvo kaušo talpa
Kaušo išnaudojimo koeficientas
Automobilio keliamoji galia

Skaičiavimas
Darbo sutartis
Techninė norma
Techninė norma
nk/nc
Akg/Qe*ke* g
Techninė norma
Techninė norma
Techninė norma
2*pk/vk
Techninė norma
hc+Lp+Ls
0.6/Ct
Techninė norma

Rezultatas
480
30
10
5.77
4
0.17
30
117
0.51
0.08
0.77
0.78
0.3

m

Qe

Techninė norma

3.1

t

ke
Akg

Techninė norma
Techninė norma

0.91
20

3

Dirvožemio masė klode

t/m

g

Techninė norma

1.6

Krautuvo našumas

3

KRn

(Td-Tpp-Ta)*Qe*ke*nk/(nk/nc+Tpl)

921

m /d

2.5 lentelė

Krautuvo darbo našumo apskaičiavimas kraunant žvyrą/smėlį į sijotuvą išrūšiavimui
Rodiklis
Pamainos trukmė
Pasiruošimo ir darbo užbaigimo trukmė
Laikas asmeninėms reikmėms
Kasimo ciklo laikas
Pervežimo krautuvu kelias
Pervežimo krautuvu greitis
Pervežimo krautuvu trukmė
Supylimo į bunkerį trukmė
Bendra ciklo trukmė
Ekskavacijos ciklų skaičius

Krautuvas CAT 950 GC
Mato vnt.
Žymuo
min.
Td
min.
Tpp
min.
Ta
min
hc
m
pk
m/min
vk
min.
Lp
min.
Ls
min.
Ct
vnt/min
nc
3

Krautuvo kaušo talpa

Rezultatas
480
30
10
0.17
30
117
0.51
0.08
0.77
0.78

Techninė norma

3.1

m

Qe
ke

Techninė norma

0.84

3

KRn

(Td-Tpp-Ta)*nc*Qe*ke

896

Kaušo išnaudojimo koeficientas

Krautuvo našumas

Skaičiavimas
Darbo sutartis
Techninė norma
Techninė norma
Techninė norma
Techninė norma
Techninė norma
2*pk/vk
Techninė norma
hc+Lp+Ls
0.6/Ct

m /d

2.6 lentelė

Krautuvo darbo našumo apskaičiavimas kraunant produkciją į sunkvežimį
Rodiklis
Pamainos trukmė
Pasiruošimo ir darbo užbaigimo trukmė
Laikas asmeninėms reikmėms
Vieno automobilio pakrovimo laikas
Supilamų į automobilį kaušų skaičius
Kasimo ciklo laikas
Pervežimo krautuvu kelias
Pervežimo krautuvu greitis
Pervežimo krautuvu trukmė
Supylimo į automobilį trukmė
Bendra ciklo trukmė
Ekskavacijos ciklų skaičius
Automobilio privažiavimo krovai laikas
Krautuvo kaušo talpa
Kaušo išnaudojimo koeficientas
Automobilio keliamoji galia

Krautuvas CAT 950 GC
Mato vnt.
Žymuo
min.
Td
min.
Tpp
min.
Ta
min.
Tpa
vnt.
nk
min
hc
m
pk
m/min
vk
min.
Lp
min.
Ls
min.
Ct
vnt/min
nc
min.
Tpl
3

Skaičiavimas
Darbo sutartis
Techninė norma
Techninė norma
nk/nc
Akg/Qe*ke* g
Techninė norma
Techninė norma
Techninė norma
2*pk/vk
Techninė norma
hc+Lp+Ls
0.6/Ct
Techninė norma

Rezultatas
480
30
10
7.16
4
0.17
20
117
0.34
0.08
0.60
1.01
0.3

m

Qe

Techninė norma

3.1

t

ke
Akg

Techninė norma
Techninė norma

0.84
20

3

Dangos gruntų masė klode

t/m

g

Techninė norma

1.8

Krautuvo našumas

m /d

3

KRn

(Td-Tpp-Ta)*Qe*ke*nk/(nk/nc+Tpl)

1077
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2.7 lentelė

Ekskavatoriaus darbo našumo apskaičiavimas kraunant smėlį ir žvyrą iš apvandeninto klodo į sąvartą
Ekskavatorius CAT 320F L
Mato vnt. Žymuo
min.
Td
min.
Tpp
min.
Ta
min.
Tpo
vnt/min
nc

Rodiklis
Pamainos trukmė
Pasiruošimo ir darbo užbaigimo trukmė
Laikas asmeninėms reikmėms
Laikas poilsiui
Ekskavacijos ciklų skaičius

3

Ekskavatoriaus kaušo talpa

Rezultatas
480
30
10
28
2.29

Techninė norma

0.95

m

Qe
ke

Techninė norma

0.6

3

En

(Td-Tpp-Ta-Tpo)*nc*Qe*ke

538

Kaušo išnaudojimo koeficientas

Ekskavatoriaus našumas

Skaičiavimas
Darbo sutartis
Techninė norma
Techninė norma
Techninė norma
Techninė norma

m /d

2.8 lentelė

Buldozerio darbo našumo apskaičiavimas perstumiant dirvožemį
Rodiklis
Pamainos trukmė
Buldozerio verstuvoo ilgis
Buldozerio verstuvo aukštis
Perstumiamo grunto prizmės plotis

Buldozerio CAT D6K2, galingumas 97 kW (130 AJ)
Mato vnt. Žymuo
Skaičiavimas
val.
Td
Darbo sutartis
m
l
Techninė norma
m
h
Techninė norma
h/tg f (f - grunto natūralus
m
a

byrėjimo kampas)

3

Perstumiamo išpūrento grunto tūris

Rezultatas
8
3.658
1.293
1.847

V

l*h*a/2

4.37

Kr

Techninė norma

1

Ko

Techninė norma

1.15

Grunto nuostolių perstūmimo kelyje koeficientas

Kv

Nuo 1 iki l2* b

1

Buldozerio laiko panaudojimo koeficientas
Grunto išsipurenimo koeficientas

Kt
Kp

Techninė norma
Techninė norma

0.8
1.22

m

l1

Pagal projektą

7

m/s

v1

Techninė norma

1

m

l2

Pagal projektą

50

Buldozerio greitis grunto transportavimo metu

m/s

v2

Techninė norma

1.4

Buldozerio atbulinis greitis

m/s

v3

Techninė norma

1.7

Bėgių perjungimo greitis

s

tb

Techninė norma

6

Posūkio atlikimo greitis

s

tp

Techninė norma

8

Vieno ciklo trukmė

s

Tc

l1/v 1+l2/v 2+(l1+l2):v 3+tb+2t p

98

Buldozerio našumas

3

Bn

3600*Td*V*Kr*Ko*Kv*Kt/Kp*Tc

966

m

Darbinio paviršiaus polinkio korekcijos
koeficientas
Našumo padidėjimo koeficientas, esant verstuvo
posparniams

Grunto pjovimo ilgis
Buldozerio greitis grunto pjovimo metu
Grunto perstūmimo atstumas

m /d

2.7. Siūlomų gamybos būdų, įrangos aprašymas, jų palyginimas ir įvertinimas pagal šios veiklos
rūšies geriausius aplinkosaugos praktikos atvejus ir geriausius prieinamus gamybos būdus
Europos Sąjungoje

Smėlio ir žvyro kasybai bei perdirbimui nėra taikomi geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB).
Šiai pramonės sričiai nėra parengta ES GPGB informacinių dokumentų, kuriais reikėtų vadovautis ir
lyginti gaunamas vertes.
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3. ATLIEKOS

Vykdant smėlio ir žvyro gavybą bei perdirbimą nesusidarys jokios gamybinės atliekos.
Nuodangos padermės bus naudotos karjero šlaitų lėkštinimui ir sekliausių baseino vietų užpylimui. Tai
nėra atliekos, o laikinai saugomi ir vėliau iškastų plotų rekultivavimui panaudojami gruntai. Šie gruntai
karjero eksploatacijos eigoje bus saugomi laikinose sąvartose. Karjeras bus rekultivuojamas
palaipsniui, kai tik pilnai bus pabaigti iškasti naudingieji ištekliai kurioje nors vietoje.
Pagal ES kasybos pramonės atliekų direktyvos 2006/12/EB pirmą straipsnį, atlieka apibūdinama
kaip medžiaga ar daiktas, patenkantis į jos pirmame priede nustatytas kategorijas, kurių atliekų
turėtojas atsikrato, ketina atsikratyti arba privalo atsikratyti. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijoje suorganizuotame posėdyje ES kasybos pramonės atliekų direktyvos (2006/12/EB)
taikymo Lietuvos sąlygomis problemoms aptarti 2011-01-06 (protokolas Nr. D4-4) buvo priimta, kad
kasybos atliekomis yra vadinamos medžiagos susidariusios naudingosios iškasenos apdorojimo metu,
kurios nepanaudojamos ir nerealizuojamos. Tad nuodangos metu nuimti gruntai nėra priskiriami
atliekoms, kadangi jie neatitinka atliekos turinio bei bus panaudoti rekultivuojant karjerą.
Šalia konteinerinių patalpų skirtų darbuotojų reikmėms bus pastatytas buitinių atliekų
konteineris, kurį periodiškai išveš tuo užsiimanti įmonė.
Visos susikaupusios gamybinės atliekos (pagrinde mechanizmų eksploatacinės) (tepalai,
skudurai, padangos ir pan.) bus laikomi atskiruose konteineriuose bei talpose ir perduodami
utilizavimui atitinkamų atliekų šalinimą atliekančioms įmonėms. Eksploatuojant karjerą pagrinde
susidarys šios atliekos: tepalų filtrai (kodas 16 01 07*), degalų filtrai (16 01 21 01*, oro filtrai (16 01
21 02*), pašluostės, užterštos naftos produktais (15 02 02*), kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji
alyva (13 02 08*), pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
(15 01 10*), metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų
rišamųjų medžiagų (15 01 11*), kitos kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (16 01 22 02), naudoti
nebetinkamos padangos (16 01 03), plastikas (16 01 19) [14]. Atliekas išveš tuo užsiimančios įmonės.
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMAS POVEIKIS ĮVAIRIEMS APLINKOS
KOMPONENTAMS IR POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIOS PRIEMONĖS
4.1. Vanduo
4.1.1. Informacija apie vietovę

Artimiausią hidrografinį tinklą telkinio apylinkėse sudaro už 2,4 km į vakarus, šiaurės vakarus
nutolęs Ismonių ežeras (LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastre Nr. 10031027) (1.1 pav.). Šiek tiek toliau,
už 3,1 km į vakarus yra nutolęs Bobio ežeras (Nr. 10031024). Daugiau nėra jokių ežerų, upių ir kitų
vandens telkinių aplink nagrinėjamą plotą. Planuojamų naudoti plotų artimoje aplinkoje taip pat nėra
melioracijos griovių ir kitų dirbtinių vandens telkinių.
Nagrinėjamame plote ir jo artimoje aplinkoje nėra vandens gręžinių išgręžtų į gilesnius
vandeningus sluoksnius. Artimiausia Rūdiškių vandenvietė (Nr. 2625) yra nutolusi 3,9 km į pietryčius.
Planuojami naudoti plotai nepatenka į šios vandenvietės sanitarinę apsaugos zoną.
Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujuose plotuose išplitusios Grūdos posvitės
fliuvioglacialinės nuogulos (fIIIgr). Pastarosiose besitalpinantis vanduo ir sudaro vandeningą horizontą.
Lauko darbų metu visuose gręžiniuose buvo matuojamas gruntinio vandens pasirodymo ir
nusistovėjimo lygis. Jis buvo aptiktas 6,0 – 21,5 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Vandens lygis
gręžiniuose nėra itin kaitus. Kinta nuo 146,2 iki 152,4 m NN ir vidutiniškai sudaro 149,3 m NN.
Pragręžtas apvandenintas fliuvioglacialinių nuogulų storis kinta nuo 2,5 iki 18,0 m.
Numatomos kasybos plote aeracijos zonos storis svyruoja nuo 6,0 (rytinėje I ploto dalyje) iki
21,5 m (vakarinėje I ploto dalyje), vidutiniškai sudaro 15,4 m. Telkinys priskiriamas nuo infiltracinio –
nuotakinio iki nuotėkį reguliuojančio tipo [15]. Esant tokiai storai aeracijos zonai gruntinis srautas
menkai maitinamas atmosferiniais krituliais, o kartu vandens išgaravimas nuo gruntinio vandens
paviršiaus yra minimalus ir neturi apčiuopiamos reikšmės telkinio vandens balansui. Aleksandriškių
smėlio ir žvyro telkinyje gruntinio vandens horizonto šoninės ribos atitinka neriboto vandeningo
horizonto filtracijos schemą, kur karjero eksploatacijos suformuoti vandeningo horizonto pakitimai
nepasiekia jo ribų.
4.1.2. Planuojamas vandens naudojimas

Kasant smėlį ir žvyrą bus atidengtas gruntinio vandens sluoksnis, tačiau vanduo iš karjero nebus
dirbtinai siurbiamas ar žeminamas kitais būdais. Vanduo iš susidarysiančių telkinių nebus naudojami
gamybinėms reikmėms. Iš apvandeninto klodo iškastas smėlis ir žvyras bus pilamas į pylimus
nusausėjimui, o perteklinė drėgmė sugrįš atgal į gruntinius vandenis.
4.1.3. Planuojama vandenų tarša

Planuojama veikla niekaip neįtakos tiesiogiai vandens užterštumo. Jokie teršalai nebus
išleidžiami į paviršinius vandens telkinius.
4.1.4. Galimas (numatomas) poveikis vandens telkiniams

Nukasus dangą ir sausą naudingąjį sluoksnį aeracijos zonos storis iš esmės sumažės, todėl į
gruntinio vandens horizontą pateks žymiai daugiau atmosferinių kritulių. Infiltracinė mityba gali
padidėti nuo 1-3 l/s km2 iki 5-7 l/s km2. Ši kelis kartus padidėjusi gruntinio vandens infiltracinė mityba
pilnai kompensuos padidėjusį išgaravimą. Lietuva yra drėgmės pertekliaus zonoje, todėl kritulių kiekis
viršija garavimo nuostolius.
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Esant tokiai situacijai bei atsižvelgiant į numatomą kasybos būdą nežeminant vandens lygio,
skaičiuoti vandens prietaką į karjerą nėra prasmės. Išanalizuota hidrogeologinė situacija rodo, jog
planuojamas karjeras turės tiktai nežymią lokalią įtaką gruntiniam srautui. Ši įtaka nebepasireikš jau po
pirmųjų 10 – 20 metrų nuo karjero krašto. Analogiška padėtis stebima visuose žvyro ir smėlio
karjeruose ir jų apylinkėse, kai kasybos metu nėra žeminamas gruntinio vandens lygis.
Apibendrinant galima pasakyti, kad smėlio ir žvyro eksploatavimas šioje vietoje neturės jokios
tiesioginės neigiamos įtakos artimiausiems ežerams, upėms, gyvenamųjų sodybų gręžiniams ir
šuliniams. Kaip minėta, vandens lygis karjere nebus dirbtinai žeminamas ar kitaip keičiamas.
Naudingųjų iškasenų gavyba ir kitokie darbai nebus vykdomi paviršinių vandens telkinių pakrančių
apsaugos juostose ir zonose. Artimiausių sodybų šuliniuose vandens lygio svyravimų nebus dėl gerų
smėlio ir žvyro filtracinių savybių. Toliau esančių artezinių šulinių vandens lygiui neturės įtakos
planuojamas atidaryti karjeras, kadangi juos nuo gruntinio vandens skiria storas moreninių priemolių
sluoksnis, kuris tarnauja kaip vandenspara. Smėlis ir žvyras bus iškastas palengva, o ne visas iš karto.
Iš apvandeninto klodo iškasta žaliava bus pilama į pylimus nusausėjimui, iš kurių perteklinė drėgmė
sugrįš atgal į gruntinius vandenis. Bendra metinė vandens prietaka (balansas) į arti paviršiaus esančius
gruntinius vandenis bus visada teigiama, nes Lietuva yra drėgmės pertekliaus zonoje, kur iškrenta
daugiau kritulių nei išgaruoja.
4.1.5. Poveikio sumažinimo priemonės

Papildomos poveikio sumažinimo priemonės nėra reikalingos.
4.2. Aplinkos oras
4.2.1. Informacija apie vietovę

Pagal klimatinį rajonavimą planuojami naudoti plotai patenka į Lietuvos pietryčių aukštumų
rajoną ir yra ties dviejų dzūkų ir aukštaičių parajonių sandūra. Vidutinė metinė temperatūra sudaro apie
6,1 – 6,8 0C. Liepos mėnesį siekia 17,7 – 18 0C, o sausio – vasario mėnesiais nukrenta iki -3,7 – -4,8
0
C (Lietuvos klimatinių rajonų ir parajonių ypatybės (1981-2010 m. duomenys)). Per metus
nagrinėjamo ploto apylinkėse iškrenta per 700 – 750 mm kritulių. Vietovėje vyrauja pietų, pietvakarių
vėjai.
Planuojami naudoti plotai yra išsidėstęs kaimiškoje vietovėje, kur sodybos išsidėsčiusios labai
retai. Oro taršos koncentracijos tokiose vietovėse yra lygios arba labai artimos foninėms reikšmėms.
4.2.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai

Visi karjere dirbsiantys taršos šaltiniai bus mobilūs. Dirbant karjerinei technikai susidarys oro
tarša, kylanti iš vidaus degimo variklių, deginant kurą. Kuro markės bei išmetamų dujų toksiškumas
nustatyti automobilių ir kitų savaeigių mechanizmų techninėmis eksploatacijos taisyklėmis.
Eksploatacijos eigoje periodiškai turės būti tikrinamas karjero mechanizmų vidaus degimo variklių
darbo režimo atitikimas nustatytiems normatyvams (LAND 15-2015) [16]. Visi mechanizmai per
metus sudegins apie 112,7 t dyzelinio kuro (1.1 lentelė). Metinis išmetamų teršalų kiekis yra nedidelis,
lyginant su gavybos apimtimis ir faktu, kad didelė naudingosios iškasenos dalis bus kasama iš
apvandeninto klodo. Išmetamų dujų kiekis apskaičiuotas pagal Aplinkos ministro 1998-07-13 įsakymu
Nr. 125 patvirtintą metodiką: „Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo
varikliais, vertinimo metodika“ [17]. Sudeginus tokį šio kuro kiekį į aplinką per metus pateks 22,97 t
teršalų: 14,02 t anglies monoksido, 4,76 t angliavandenilių, 3,49 t azoto junginių, 0,11 t sieros dioksido
ir 0,59 t kietųjų dalelių. Pagal planuojamas kuro sąnaudas, įvertinus vidutinį mašinų amžių,
eksploatavimo sritį, mašinų konstrukcines ypatybes, buvo apskaičiuotos teršiančių medžiagų,
išmetamų į atmosferą iš mašinų kiekis. Skaičiavimai pateikiami 4.1 lentelėje.
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4.1 lentelė

Maksimalaus metinio teršalų kiekio, išmetamo į atmosferą iš dyzelinių vidaus degimo
variklių apskaičiavimas
Mašinų
Teršalai amžius,
metai

Dyzelinio kuro
sunaudojimo
norma
litrais

kg

12.80
12.80
12.80
12.80
12.80

CO
CH
NOx
SO2
KD

1
1
1
1
1

15
15
15
15
15

CO
CH
NOx
SO2
KD

1
1
1
1
1

14
14
14
14
14

CO
CH
NOx
SO2
KD

5
5
5
5
5

15
15
15
15
15

CO
CH
NOx
SO2
KD

2
2
2
2
2

13
13
13
13
13

CO
CH
NOx
SO2
KD

9
9
9
9
9

17
17
17
17
17

CO
CH
NOx
SO2
KD

3
3
3
3
3

14
14
14
14
14

CO
CH
NOx
SO2
KD

1
1
1
1
1

45
45
45
45
45

CO
CH
NOx
SO2
KD
Iš viso:

Koeficientai

Mato
vnt.
M

K1

K2

K3

Teršalų kiekis, W
Lyginam
oji tarša,
kg/t
Mato
Per
Kiekis
vnt.
metus, t

Krautuvas CAT 950 GC (2 vnt.)
l/h
0.9 0.909 1
1
130
l/h
0.9 1.01
1
1
40.7
l/h
0.9 0.973 1
1
31.3
l/h
0.9
1
1
1
1
l/h
0.9 1.231 1
1
4.3
Sijotuvas Terex Finlay 883
11.94
l/h
0.9 0.909 1
1
130
11.94
l/h
0.9 1.01
1
1
40.7
11.94
l/h
0.9 0.973 1
1
31.3
11.94
l/h
0.9
1
1
1
1
11.94
l/h
0.9 1.231 1
1
4.3
Trupintuvas Terex Finlay C-1540
12.80
l/h
0.9 0.909 1.1 1
130
12.80
l/h
0.9 1.01 1.1 1
40.7
12.80
l/h
0.9 0.973 1.05 1
31.3
12.80
l/h
0.9
1
1
1
1
12.80
l/h
0.9 1.231 1.1 1
4.3
Ekskavatorius CAT 320F L
11.09
l/h
0.9 0.909 1
1
130
11.09
l/h
0.9 1.01
1
1
40.7
11.09
l/h
0.9 0.973 1
1
31.3
11.09
l/h
0.9
1
1
1
1
11.09
l/h
0.9 1.231 1
1
4.3
Daugiakaušis ekskavatorius Beyer E3ls
14.50
l/h
0.9 0.909 1.2 1
130
14.50
l/h
0.9 1.01 1.2 1
40.7
14.50
l/h
0.9 0.973 0.9 1
31.3
14.50
l/h
0.9
1
1
1
1
14.50
l/h
0.9 1.231 1.15 1
4.3
Buldozeris CAT D6K2
11.94
l/h
0.9 0.909 1
1
130
11.94
l/h
0.9 1.01
1
1
40.7
11.94
l/h
0.9 0.973 1
1
31.3
11.94
l/h
0.9
1
1
1
1
11.94
l/h
0.9 1.231 1
1
4.3
Sunkvežimis Volvo FH500
38.39 l/100 km 1
1
1
1
130
38.39 l/100 km 1
1
1
1
40.7
38.39 l/100 km 1
1
1
1
31.3
38.39 l/100 km 1
1
1
1
1
38.39 l/100 km 1
1
1
1
4.3
Iš visų mechanizmų per metus
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t/h
t/h
t/h
t/h
t/h

0.00151
0.00053
0.00039
0.00001
0.00007

6.32
2.20
1.63
0.05
0.28

t/h
t/h
t/h
t/h
t/h

0.00141
0.00049
0.00036
0.00001
0.00006

1.28
0.45
0.33
0.01
0.06

t/h
t/h
t/h
t/h
t/h

0.00166
0.00058
0.00041
0.00001
0.00007

0.33
0.12
0.08
0.003
0.01

t/h
t/h
t/h
t/h
t/h

0.00131
0.00046
0.00034
0.00001
0.00006

0.97
0.34
0.25
0.01
0.04

t/h
t/h
t/h
t/h
t/h

0.00206
0.00072
0.00040
0.00001
0.00009

0.94
0.33
0.18
0.01
0.04

t/h
t/h
t/h
t/h
t/h

0.00141
0.00049
0.00036
0.00001
0.00006

0.80
0.28
0.21
0.01
0.04

t/100 km
t/100 km
t/100 km
t/100 km
t/100 km

0.00499
0.00156
0.00120
0.00004
0.00017

3.38
1.06
0.81
0.03
0.11
14.02
4.76
3.49
0.11
0.59
22.97
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4.2.3. Dulkių susidarymas nuo karjero ir išvežimo kelio

Vienas iš neigiamų faktorių, kuris gali nežymiai veikti aplinką pradėjus smėlio ir žvyro gavybą
bei perdirbimą yra atidengto paviršiaus defliacija. Smulkiąsias smėlio daleles vėjas atplėšia nuo
išdžiūvusio paviršiaus, kai jo greitis viršija 5,5 m/s. Tokių dalelių kiekis Aleksandriškių smėlio ir
žvyro telkinio naujų plotų sausame klode sudaro apie 3,86 % (pagal 2013 metais atliktos geologinės
žvalgybos, laukų darbų metu paimtų mėginių granuliometrinės analizės duomenis). Tai yra nedideli
kiekiai. Tačiau bet kuriuo atveju šios smulkiosios dalelės yra surištoje būsenoje, prisišliejusios prie
stambesnių frakcijų ir sunkiai nuo jų atskiriamos (pvz. atliekant laboratorinius tyrimus kietųjų dalelių
kiekio nustatymui naudojamas pakartotinis, daugkartinis mėginio praplovimas vandeniu, mėginį nuolat
drumsčiant, kol smulkiosios dalelės išsiplauna). Palyginimui galima teigti, kad dulkėtumas nuo suartos
dirvos yra kur kas didesnis nei atidengto karjero paviršiaus.
Rudenį, žiemą ir ankstyvą pavasarį žemės paviršius būna drėgnas. Tuo laikotarpiu smulkesnės
dalelės iš viso negali būti pustomos. Karjerų paviršius pradžiūsta tiktai gegužės – rugpjūčio mėnesiais.
Pagal daugiamečius meteorologinius stebėjimus Vilniaus apylinkėse vasaros sezono metu gegužės –
rugpjūčio mėnesiais lietingų dienų skaičius sudaro nuo 13 dienų gegužės mėnesį iki 16 dienų liepos
mėnesį. Iškart po lietaus žemė dar nepradžiūsta, todėl potencialiai sausas žemės paviršius gali būti iki 6
– 10 dienų kiekvieną vasaros mėnesį. Tie patys meteorologiniai stebėjimai teigia, kad tikimybė, jog
minėtais mėnesiais vėjas viršys 5 m/s greitį, kinta nuo 14 % (liepos – rugpjūčio mėnesiai) iki 20 %
gegužės mėnesį. Sulyginus faktus gauname, kad tikimybė, kad šitoks stiprus vėjas pūstų sausros metu
sumažėja iki 1 – 2 dienų per mėnesį. Kaip rodo vėjo krypčių kartojimosi diagramos, vasaros
laikotarpiu Vilniaus apylinkėse vėjas dažniausiai pučia iš pietų, pietvakarių ir vakarų (4.1 pav.). Tai yra
artimiausioms sodyboms priešingų krypčių vėjai.
Balandis
(Štilis 9 %)

Š
20
15

ŠV
8

Liepa
(Štilis 14 %)

20

ŠV

15

ŠR

10

16

10

Š

10

12

8

5

5
13

V

0

10
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11

R

5

4

V

R
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10
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14

P

Spalis
(Štilis 5 % )

P
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(Štilis 7 %)

Š
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ŠV

Š
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ŠV
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20

20
5

10
5
9 0

V

5

6
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7

R

4

V

8

0

R

5

10

23

13

16
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16

32

PR

PV

PR
30

P

P

4.1 pav. Vėjo krypčių kartojimasis Vilniaus rajone.
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Palei karjero pakraštį bus sustumtas 3 m aukščio dirvožemio pylimas, kuris dalinai stabdys vėjo
greitį. Karjeras bus gilus, todėl vėjo greitis ges tokioje duobėje. Vien pirmaisiais gavybos metais
karjeras bus 5 – 6 m gylio (apie 0,4 m vidutinis nuodangos pakopos aukštis + 5,5 m gavybos pakopa).
Bendras vėjo slopinimo barjeras sudarys bent 8 – 9 m. Tačiau bet kuriuo atveju dulkėtumui sukelti
reikia didelio dalelių kiekio, o jų karjere, kaip anksčiau minėta, nėra daug. Be to, jos yra prisišliejusios
prie stambesnių frakcijų. Dulkėtumas nuo karjero galimas tik kasant sausąjį naudingąjį klodą. Kasant
apatinėje telkinio dalyje esantį apvandenintą klodą, dulkėtumo nuo karjero nebesusidarys visiškai.
Pateikti faktai rodo, kad tikimybė kilti karjere smėlio audroms yra labai nedidelė. Esant tokioms
gamtinėms aplinkybėms dėl karjero veiklos ribinės aplinkos oro užterštumo normos kietosiomis
dalelėmis nebus pasiekiamos.
Apibendrinant galima pasakyti, kad:
- Smulkiųjų dalelių kiekis klode nėra didelis, o jos yra prisišliejusios prie stambesniųjų frakcijų;
- defliaciją potencialiai galinčio sukelti vėjo trukmė per metus labai nedidelė;
- netgi ir esant stipriam vėjui, smulkios smiltelės atplėšiamos tiktai nuo sauso paviršiaus, kuris
būna retai;
- pervežama produkcija turi pakankamai drėgmės, todėl nedulka;
- karjeras veiks gilioje duobėje, kur vėjo greitis bus slopinamas;
- apatinė naudingojo klodo dalis yra apvandeninta;
- link artimiausių sodybų nuo karjero pūs priešingų krypčių vėjai;
Visa tai rodo, kad smėlio ir žvyro gavybos bei perdirbimo procese susidaranti tarša dulkėmis
nėra intensyvi, gali trukti trumpai ir nesukels neigiamo taršos poveikio.
Tarša dulkėmis (kietosiomis dalelėmis, KD) nežymiai padidės išvežant produkciją rajoniniu
keliu su žvyro danga. Tačiau beveik visą rajoninio kelio išvežimo atkarpą numatoma artimiausiu metu,
2019 m. išasfaltuoti (4.2 pav.). Kelio tiesimo darbai jau yra prasidėję. Nedidelis, neišasfaltuotas 200 m
ilgio kelio ruožas palei Visgirdų kaimo sodybas bus reguliariai, du kartus per pamainą laistomas
sausros metu (1.2, 4.2 pav.). Daugiau nėra gyvenamųjų sodybų išsidėsčiusių palei išvežimo žvyrkelį.
Žvyrkelio ruožas sausros metu bus laistomas natūraliu vandeniu. Planuojama, kad vieno laistymo metu
bus sunaudota iki 2 – 3 m3 natūralaus vandens. Vanduo kelio laistymui bus imamas iš vandens gręžinio
planuojamo išgręžti šalia karjero konteinerinių patalpų. Tai leis sumažinti kylantį dulkėtumą nuo
žvyrkelio dangos iki 90 procentų. Taip pat dulkėtumo mažinimui bus laistomi ir karjero vidaus keliai.
Tai įprastinė veiklos praktika karjeruose, kuri leidžia tuo pačiu sumažinti patenkančių KD dalelių į
aplinką kiekį bei pagerinti darbo aplinkos sąlygas. Sunkvežimių, išvežančių produkciją iš karjero,
kėbulai papildomo dulkėtumo išvengimui bus dengiami tentais.
4.2.4. Aplinkos oro užterštumo prognozė

Aplinkos oro kokybės vertinimui panaudota Aplinkos apsaugos agentūros parengta ir oficialiai
rekomenduojama metodologija. Ji paremta Europos Sąjungos oro kokybės direktyvos (Bendroji
direktyva, pirmoji Dukterinė direktyva ir kt.) nuostatomis, kurios įveda modeliavimo naudojimą oro
kokybės vertinime ir valdyme. Bendrosios direktyvos preambulėje minimas “kitų, be tiesioginio
matavimo, aplinkos oro kokybės vertinimo būdų naudojimas”, 2 straipsnyje apibrėžiama, kad
vertinimas “tai kiekvienas metodas, naudojamas teršalo lygiui matuoti, apskaičiuoti, prognozuoti arba
įvertinti”, o toliau konkrečiai teigiama (6 straipsnis), kad galima naudoti modeliavimo metodus.
Pirmoji Dukterinė direktyva tai išplėtoja, įvesdama papildomų vertinimo metodų naudojimą (6(3)
straipsnis), taip pat nurodo duomenų kokybės reikalavimus modeliams pagal tikslumą (VIII priedas).
Tačiau ši direktyva neapsiriboja vien tiktai modelių taikymu. Pabrėžiama galimybė naudoti kiekvieną
metodą, priklausomai nuo objekto sudėtingumo ir reikšmingumo oro kokybės vertinimui.
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Vertinant aplinkos oro kokybę svarbu nustatyti oro kokybės tikslus – ribines vertes – ir numatyti
ar šios vertės bus viršijamos ateityje. Atskirais atvejais tai padaryti nėra sunku, jei yra santykinai mažai
taršos šaltinių ir esamos koncentracijos yra gerokai mažesnės negu ribinės vertės. Kitais atvejais, kur
yra daug taršos šaltinių ir tikėtina, kad ribinės vertės bus viršijamos, tada ir reikalingi tikslūs bei
sudėtingi vertinimo metodai. Šiais atvejais oro kokybės vertinimo įrankiu gali būti modelis. Vartotojas
turi pagrįsti tam tikro modelio pasirinkimą numatytam tikslui. Aukščiau nurodytoje Aplinkos apsaugos
agentūros parengtoje metodikoje išskiriami trys oro taršos vertinimo ir modelio parinkimo etapai.
Pirmajame nustatomi žymūs taršos šaltiniai vertinamojoje teritorijoje ir įvertinama ar jie turi
potencialias galimybes išmesti žymų teršalų kiekį. Jei tokios galimybės nėra – tai tuo oro taršos
vertinimas ir užsibaigia.
Kaip rodo taršos skaičiavimai, pagal darbų apimtis ir naudojamą techniką, numatomame
eksploatuoti karjere metinis išmetamų teršalų kiekis nėra didelis. Minėta tvarka reglamentuoja taip pat
kokiose situacijose kurie modeliai gali būti naudojami. Paprastai nuo neorganizuotų šaltinių, tokių kaip
karjeras (jame dirbančios technikos), skaičiavimai nėra atliekami.
Aplinkos apsaugos agentūros parengtoje metodinėje medžiagoje apie oro kokybės vertinimą
naudojant modelius nurodo, kad panašiais atvejais modeliavimas iš viso nėra pritaikomas [18].
Modeliavimas nuo judančių taršos šaltinių niekur nenaudojamas. Modeliuojant taršą nuo kelių,
modelyje priimamas vidutinis lengvųjų automobilių ir sunkvežimių skaičius kelio atkarpoje. Sudėtingi
modeliai, tokie kaip AEROMOD ir ADMS gali turėti prasmę tiktai tada kai būtina gauti paklaidą ne
didesnę nei 50 %, t.y. tada, kai oro taršos koncentracijos arti ribinės vertės. Tuo atveju reikalinga
apjungti gan didelius duomenų masyvus, įvesti iki 100 taršos šaltinių, aukštus emisijos kaminus ir pan.
Mažų reikšmių ar pavienių taršos taškų modelis nepriima, o dirbtinai jas padidinus modeliavimas
tampa netikslus ir beprasmis. Tokiais metodais yra atliktas ne vieno karjero oro taršos modeliavimas
žvyro – smėlio, dolomito karjeruose, kuriuose gavybos apimtys siekia 0,5-1 mln. m3/metus, dirba
žymiai didesnis technikos kiekis, gausesni pervežimai, tačiau visais atvejais tekdavo modeliuotojams
didinti taršos šaltinių skaičių, ar emisijos aukštį, ar išmetimų kiekį, tačiau ir tokiais atvejais galutinis
rezultatas visada buvo toks pats – visų teršalų koncentracijos pažemio ore ties karjero riba ir palei
žaliavos išvežimo žvyrkelius buvo dešimtinis ir šimtais kartų mažesnės nei DLK. Veikiančių karjerų (o
jų Lietuvoje per 250) patirtis liudija tą patį, - oro tarša juose ir prieigose niekur nesiekia ribinių verčių.
Vykdant veiklą karjere oro taršos koncentracijos artimiausiose gyvenamosiose teritorijose ir
toliau išliks būdingos kaimiškoms vietovėms. Karjere vienu metu, vienoje vietoje dirbs tik iki 3 – 4
mechanizmų, kurie plačiai bus išsidėstę erdvėje. Pavyzdžiui, pradžioje bus atliekami nuodangos
darbai, kurių metu daugiausiai dirbs vien tik buldozeris. Vykdant išteklių gavybą ir produkcijos
pakrovimą vienu metu didžiąją laiko dalį dirbs du krautuvai ir sijotuvas. Produkcijos atvažiuosiančių
pasikrauti sunkvežimių taip pat karjere nebus daugiau nei 2 – 3 vienetų, o krovos metu jų varikliai
būna išjungti arba dirba laisva eiga naudojant mažai kuro. Sunkvežimiai beveik neįtakoja bendros
karjero taršos, tačiau į skaičiavimus buvo įtraukta sunkvežimių išmetama tarša susidaranti 1,5 km
išvežimo kelio atkarpoje iki rajoninio kelio. Tai yra beveik ¼ nuo bendro taršos kiekio susidarysiančio
karjere. Ekskavatoriai kasiantys apvandenintą klodą taip pat dirbs atskirai nuo likusių mechanizmų,
kadangi pils žaliavą į pylimus, kuri bus perdirbama tik nusausėjusi. Vien pirmaisiais karjero
eksploatavimo metais mechanizmais dirbs išsidėstę apie 5 ha plote. Dar atkreiptinas dėmesys, kad
vykdant žaliavos gavybos ir perdirbimo darbas visi mechanizmai niekada nedirbs vienu metu šalia
karjero pakraščio. Vykdant išteklių gavybą nuo karjero pakraščio mechanizmai bus atsitraukę bent 50
m atstumu. Žaliava perdirbimui iki sijojimo mašinos bus pervežama krautuvu. Pats gavybos procesas
ties artimiausiomis sodybomis šalia karjero pakraščio užtruks vos kelias pamainas.
Greta planuojamo naudoti ploto yra kitas veikiantis karjeras, kuriame vykdoma smėlio ir žvyro
gavyba ir perdirbimas. Jame dirbantys mechanizmai taip pat yra išsidėstę plačiai erdvėje. Planuojamo
karjero plotas yra 119,9 ha (1199 000 m2), o veikiantis karjeras yra daugiau nei 40 ha (400 000 m2).
Bendrai sudėjus abiejuose karjeruose šiuose plotuose dirbtų iki keliolikos mobilių mechanizmų.
Tokioje plačioje erdvėje susidarysianti oro tarša ir jos pažemio koncentracijos bus kur kas žemesnės
nei eilinėje miesto sankryžoje, kol leidžiamo šviesoforo signalo laukia keliolika automobilių. Vienas
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karjero mechanizmas sudegina tik šiek tiek daugiau kuro nei visureigis. Be to, kaip minėta, kasybos
mechanizmai nedirbs vienoje vietoje ir bus išsidėstę šimtais kartų didesniame plote.
Akivaizdu, kad planuojamame karjere ir jo prieigose bei produkcijos išvežimo kelyje oro taršos
rodikliai išliks ženkliai mažesni už leistinas koncentracijas ir bus artimi foninėms reikšmėms.
Prognoziniam vertinimui konkrečios vertės nėra itin svarbios, nes teršalų koncentracijos visuose
karjeruose ženklai mažesnės už ribines.
4.2.5. Poveikio sumažinimo priemonės

Karjere planuojama naudoti pažangią kasybos techniką ir žaliavos perdirbimo technologiją (5 –
11 priedai). Tokia technika sunaudoja daug mažiau kuro žaliavos tūrio vienetui iškasti ar perdislokuoti,
o jos reikia mažesnio kiekio. Tai tuo pačiu leidžia sumažinti ir bendrą kasybos mechanizmų sukeliamą
technogeninę apkrovą aplinkai.
Palei karjero pakraštį bus formuojami dirvožemio pylimai, kurie dalinai stabdys vėjo greitį. Pats
karjeras bus gilus, todėl vėjo greitis ges tokioje duobėje. Esant šiems barjerams dar sunkiau įmanomas
kietųjų dalelių padidėjimas karjerą supančioje aplinkoje.
Iškasti plotai bus rekultivuojami palaipsniui, kai tik bus iškasti naudingieji ištekliai kurioje nors
karjero dalyje. Paskleidus gruntus ir apželdinus buvusį karjerą nuo jo nekils visiškai jokio dulkėtumo.
Įmonė eksploatuosianti karjerą nuolatos prižiūrės išvežimo žvyrkelio atkarpą iki rajoninio kelio
ir užtikrins gerą jos būklę. Sausuoju metų laikotarpiu, užsakovas su savo technika nuolat laistys
rajoninio kelio 200 m ilgio išvežimo atkarpą palei Visgirdų kaimo artimiausias sodybas. Tam bus
naudojamas iš gręžinio paimtas vanduo. Kelio laistymas leis sumažinti kylantį dulkėtumą nuo
žvyrkelio dangos iki 90 procentų. Taip pat dulkėtumo mažinimui bus laistomi ir karjero vidaus keliai.
Tai įprastinė veiklos praktika karjeruose, kuri leidžia tuo pačiu sumažinti patenkančių KD dalelių į
aplinką kiekį bei pagerinti darbo aplinkos sąlygas. Sunkvežimių, išvežančių produkciją iš karjero,
kėbulai papildomo dulkėtumo išvengimui bus dengiami tentais.
4.3. Dirvožemis
4.3.1. Informacija apie vietovę

Telkinio teritorijoje ir aplink jį vyrauja jauriniai smėlio dirvožemiai. Žemės ūkio naudmenų
našumo balas labai nedidelis, svyruoja nuo 25,6 iki 36,4 (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis)
(3 priedas). Pagrinde nesiekia 30 balų. Tai vieni iš mažiausiai derlingų dirvožemių Lietuvos
teritorijoje.
Telkinio dangą daugumoje sudaro vien augalinis sluoksnis, rečiau – fliuvioglacialinis priesmėlis
ir priemolis. Visos dangos storis telkinio naujuose plotuose kinta nuo 0,1 m iki 0,5 m, vidutiniškai
sudaro 0,2 m (3 grafinis priedas).
Bendras apskaičiuotas dirvožemio tūris telkinio naujuose plotuose sudaro 242 tūkst. m3, dangos
gruntų – 56 tūkst. m3.
4.3.2. Galimas (numatomas) poveikis
Vykdant kasybos darbus dirvožemio sluoksnis bus nuimtas buldozeriu. Įsisavinant planuojamą
naudoti teritoriją, kas metus dirvožemis bus nuimamas apytiksliai nuo 5 ha ploto. Karjero veikloje
nesusidarys gamybinių atliekų, kurios terštų dirvožemį.
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4.3.3. Poveikio sumažinimo priemonės

Dirvožemis pagrinde bus kaupiamas aplink karjerą formuojamuose pylimuose arba laikinose
sąvartose telkinio viduje, o po to panaudojamas rekultivuojant pažeistus plotus. Ilgesniam laikui
pylimuose ar sąvartose sukauptas dirvožemis bus apsėjamas žolių mišiniu. Tai apsaugoja jį nuo
defliacijos. Kadangi rekultivuojant karjerą didžiąją jo dalį sudarys vandens baseinai,
rekultivuojamuose plotuose bus galima suformuoti storesnį dirvožemio sluoksnį. Konkrečios
priemonės bus numatytos ruošiant telkinio naujų plotų naudojimo planą. Pakraščio juostoje sustumti
dirvožemio pylimai tarnaus kaip garso, dulkių ir vizualinės taršos barjeru.
4.4. Žemės gelmės
4.4.1. Informacija apie vietovę

Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujuose plotuose geologinės žvalgybos darbai buvo
atlikti 2013 metais. Šiuose plotuose, Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d.
įsakymu Nr. 1 – 4, buvo patvirtinta 27803 tūkst. m3 naudingųjų išteklių (žvyro 18181 tūkst. m3 ir
smėlio 9622 tūkst. m3) (4 priedas). Į naudingąjį klodą yra įsiterpę 74 tūkst. m3 bergždo.
Duomenų apie didesnius geologinius procesus ir reiškinius, geotopus šioje vietovėje ir aplink ją
kelių kilometrų spinduliu nėra žinoma (pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie AM Valstybinės
geologijos informacinės sistemos Geolis duomenis).
Naudingąjį sluoksnį sudaro sauso ir apvandeninto žvyro ir smėlio sluoksniai. Bendras
naudingojo klodo storis kinta nuo 16,5 m iki 25,4 m, vidutiniškai sudaro 23,15 m, dažniausiai siekia 20
– 25 m (2, 4 grafiniai priedai). Sauso naudingojo klodo storis kinta nuo 6,5 iki 21,2 m. Jo vidutinis
storis yra 15,3 m, dažniausiai yra apie 10 – 20 m (5 grafinis priedas). Apvandeninto naudingojo klodo
storis kinta nuo 2,6 iki 10,0 m, vidutiniškai sudaro 7,9 m. Apvandeninto klodo storis dažniausiai siekia
7,0 – 10,0 m (6 grafinis priedas). Viršutiniame smėlio klode smėlio storis kinta nuo 2,3 iki 23,1 m,
vidutiniškai sudaro 4,0 m, dažniausiai kinta tarp 5 ir 10 m. Žvyro klodo storis kinta nuo 2,5 iki 24,0 m,
vidutiniškai sudaro 14,95 m, dažniausiai kinta tarp 10 – 20 m. Tuo tarpu apatinio smėlio klodo storis
kinta nuo 1,5 iki 21,5 m, vidutiniškai sudaro 8,1 m, dažniausiai kinta tarp 5 – 10 m. Didžiausi
naudingojo klodo storiai, atskirais ploteliais, aptinkami vakarinėje ir pietinėje I bloko bei centrinėje ir
vakarinėje II bloko dalyse (4 grafinis priedas).

Telkinio aslą, sudaro glacialinės nuogulos, sudarytos iš rudai pilko, pilko, moreninio, plastiško,
vidutiniškai kieto ar minkšto priemolio arba tos pačios fliuvioglacialinės žvyro ar smėlio nuogulos,
kurios slūgso giliau išteklių apskaičiavimo kontūro, kuris priimtas 10 m giliau vidutinio gruntinio
vandens lygio (2 grafinis priedas).
4.4.2. Galimas (numatomas) poveikis

Naudingųjų iškasenų kasimo numatomas poveikis aplinkai aprašomas visoje PAV ataskaitoje.
Įvertintas galimas poveikis kiekvienam aplinkos komponentui, augalijai ir gyvūnijai, apskaičiuota
bendra technogeninė apkrova aplinkai.
4.4.3. Poveikį mažinančios priemonės

Svarbiausias naudingųjų iškasenų kasybos principas yra racionalus jų naudojimas. Pati išteklių
gavyba bus vykdoma tik pagal parengtą telkinio naujų plotų naudojimo planą, įmonei suteiktame
kasybos sklype.
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4.5. Biologinė įvairovė
4.5.1. Informacija apie vietovę

Planuojami naudoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio nauji plotai nepatenka į saugomas
teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra už 3,8 km į vakarus, esantis Aukštadvario regioninis
parkas (1.4 pav.). Artimiausia Natura 2000 saugoma teritorija svarbi buveinių apsaugai yra Spindžiaus
miškas, nutolęs 4,5 km į vakarus (Aukštadvario regioninio parko sudėtyje). Artimiausia Natura 2000
teritorija svarbi paukščių apsaugai yra Rūdninkų giria nutolusi 19,1 km į pietryčius. Kitos saugomos
teritorijos nutolusios dar didesniais atstumais. Vykdoma veikla neturės jokio tiesioginio neigiamo
poveikio artimiausioms saugomoms teritorijoms.
Didžioji planuojamų naudoti plotų dalis yra dirbamas žemės ūkio laukas (1.2 pav.). Miško
žemėje, dėl taikomų miško naudojimo apribojimų naudingųjų iškasenų gavyba nebus vykdoma. Dėl
taikomų apribojimų iš planuojamų naudoti detaliai išžvalgytų išteklių plotų išimti du 1 ir 0,1 ha miško
plotai (iš I išteklių ploto vakarinės ir šiaurės vakarinės dalies), bendrai apie 1,1 ha (1.3 pav.). Dalyje
planuojamų naudoti plotų taip pat auga savaiminio išsisėjimo medžiai ir krūmai, kurie nėra priskiriami
miškui. Šiuos savaiminio išsisėjimo jaunuolynus artimiausiu metu planuojama iškirsti.
Planuojamuose naudoti plotuose ir greta jų nėra išskirta Europos Bendrijos svarbos natūralių
buveinių (4.3 pav.). Artimiausia EB svarbos kriterijus atitinkanti buveinė yra Vakarų taiga (9010)
nutolusi 1,05 km į rytus. Pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenis nagrinėjamame plote ir
jo apylinkėse nėra fiksuota jokių saugomų augalų ir gyvūnų rūšių buvimo faktų (12 priedas). Už
keletos šimtų metrų fiksuotos gyvūnų ir paukščių rūšys yra mažai biologiškai susijusios su
planuojamais naudoti plotais.
4.5.2. Galimas (numatomas) poveikis

Planuojamų išteklių gavybai naudoti plotų beveik visas paviršius yra kultivuojamas žemės ūkio
laukas, kuris gamtosaugine prasme neturi jokios ypatingos vertės. Žemės ūkio laukas nėra kuom nors
išskirtinis biotopas. Retoms ir saugomoms augalų ir gyvūnų rūšims dažnai reikalingos specifinės
aplinkos sąlygos, buveinės. Žemės ūkio laukas, kuriame kultivuojamos agrokultūros yra žmogaus
veiklos suformuotas biotopas mažai tinkantis laukinėje gamtoje gyvenantiems gyvūnams.
4.5.3. Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės

Kasybos darbų frontas plėsis palaipsniui. Tiesiogiai fiziškai gyvūnija nebus naikinama ir
pasitrauks į gretimas teritorijas. Rekultivuojant karjerą pagrinde į vandens telkinį ir mišką bus sukurtas
naujas patrauklesnis biotopas nei šiuo metu esantis kultivuojamas žemės ūkio laukas.
Planuojamuose naudoti plotuose išeksploatavus smėlio ir žvyro išteklius, karjerą planuojama
rekultivuoti į atskirus vandens telkinius pakrantes apsodinant mišku. Karjere susidarys sąlygos vandens
augalams ir gyvūnams veistis, nes baseinai palaipsniui užžels vandens augalija. Gamtosauginiu
požiūriu susikurs itin vertingas biotopas vandens ir pelkių gyvūnijai. Čia galės rasti prieglobstį
Lietuvoje itin saugomos varliagyvių (rupūžių, varlių, tritonų) ar vandens paukščių rūšys. Tokių
buvusių, sutvarkytų karjerų patrauklumą ypatingai varliagyviams įrodė ne vienas atliktus mokslinis
tyrimas ir stebėjimai. Tinkamai sutvarkyti karjerai visada padidina buveinių įvairovę, vietovės
gamtosauginę vertę ir jos estetinius resursus.
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4.6. Kraštovaizdis
4.6.1. Informacija apie vietovę

Planuojami naudoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio nauji plotai nepatenka į
Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtas vertingiausias ypač saugomo šalies vizualinio
estetinio potencialo arealus ir vietoves. Tvarkymo plane nėra nustatytų jokių apribojimų naudingųjų
išteklių gavybai šioje teritorijoje. Planuojamas naudoti telkinys remiantis vizualinės struktūros
vertikaliosios ir horizontaliosios sąskaidos veiksniais priskirtas tipui – V1H0 (4.4 pav.). Šio tipo
kraštovaizdis skirstyme turi vieną iš žemiausių verčių. Pagal vizualinės struktūros dominantiškumą
nagrinėjamame plote esantis kraštovaizdis priskirtas d kategorijai, kur kraštovaizdžio erdvinėje
struktūra neturi išreikštų dominantų.
Telkinys yra paskutiniojo apledėjimo fliuvioglacialinių lygumų srityje, Dainavos lygumos
Merkio vidurupio lygumos parajonyje, Rūdiškių – Šventininkų fliuvioglacialinės pakilumos
mikrorajone. Pagal prof. A. Basalyko geomorfologinį rajonavimą – tai Rūdiškių – Senųjų Trakų
mikrorajonas, kuriam (nagrinėjamo telkinio apylinkėms) būdingas smulkiai banguotasis, įlomėtasis,
pelkingasis, ežeringasis, priesmėlingasis (bD1PES) vietovaizdis. Telkinio paviršius yra banguota
zandrinė lyguma (1.1 pav., 1 grafinis priedas).
Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų santykinis reljefo peraukštėjimas siekia 14,8
m. Absoliutiniai aukščiai kinta tarp 156,1 (rytinėje I bloko dalyje) ir 170,9 m (pietinėje II bloko dalyje)
(1 grafinis priedas).
4.6.2. Galimas (numatomas) poveikis

Planuojami naudoti telkinio nauji plotai lyginant su visu kraštovaizdžio tipo plotu yra itin maži.
Vertinant bendrą plotą su kitais karjerais, kurių naudojimui Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinyje
yra išduoti LGT leidimai, visų karjerų plotas kartu su planuojamais įsisavinti naujais plotais sudarytų
166,3 ha (1.2 pav.). Tuo tarpu, V1H0 kraštovaizdžio tipas į kurį patenka Aleksandriškių smėlio ir žvyro
telkinys apima apie 82000 ha plotą. Kartu su kitais karjerais planuojami eksploatuoti plotai sudarytų tik
0,2 % išskirto kraštovaizdžio tipo ploto. Tokie telkiniai kaip Aleksandriškių, vertinant kraštovaizdžio
apsaugos aspektu turi didelį naudojimo prioritetą, nes yra didelis naudingosios iškasenos klodo storis
bei labai nedidelė kraštovaizdžio vertė. Rūdiškių prognozinis išteklių plotas, kuriame išsidėstęs
Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinys, yra pats didžiausias Lietuvoje (1.1 pav.).
Pilnai išeksploatavus Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujus plotus ir juos rekultivavus
nulėkštinant šlaitus taip labiau priderinant prie supančių natūralių reljefo formų, poveikis visam
kraštovaizdžio tipui bus labai minimalus.
Šioje vietoje kraštovaizdžio natūrali struktūra jau pakeista. Telkinio teritorijoje ir jo apylinkėse
yra vykdoma intensyvi žemės ūkio veikla, o netoliese planuojamų naudoti plotų (skiria vietinės
reikšmės kelias) yra veikiantis karjeras (1.2 pav.). Įsisavinant naujus telkinio plotus išteklių gavyba ir
toliau būtų koncentruojama vienoje vietoje.
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4.6.3. Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės

Pilnai išeksploatavus planuojamus naudoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujus plotus
ir juos rekultivavus nulėkštinant šlaitus (rekultivuojant karjerą šlaitai lėkštinami iki 20 – 24o) bei taip
labiau jį priderinant prie supančių natūralių reljefo formų, poveikis visam kraštovaizdžio tipui bus
minimalus. Aplink susidarysiančių vandens telkinių šlaitus susigulėjus gruntams, sekančiais metais bus
sodinamas miškas. Tokiu būdu rekultivuojant karjerą bus padidintas teritorijos vandeningumas ir
miškingumas. Tuo pačiu pakils kraštovaizdžio estetinė vertė, nes pagrindiniai faktoriai lemiantys
landšafto estetinę vertę yra jo reljefo skaida, miškingumas ir ežeringumas. Panaudojus visuomenės
poreikiams tenkinti šioje vietovėje detaliai išžvalgytus smėlio ir žvyro išteklius, bus atliekami
veiksmai, kurie pagal gamtinio karkaso nuostatus yra skatintini: t.y. didinama biologinė įvairovė,
ežeringumas ir miškingumas. Visa tai atitinka subalansuotos gamtonaudos plėtros principus.
4.7. Socialinė ekonominė aplinka
4.7.1. Informacija apie vietovę

Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio nauji plotai yra išsidėstę centrinėje Trakų rajono dalyje,
nuo Trakų centrinio pašto nutolę 12,4 km į pietvakarius, Rūdiškių seniūnijoje, Aleksandriškių ir
Obelių kaimuose (1.1 pav.). Nagrinėjamo Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų centro
koordinatės LKS-94 yra I (103,9 ha ploto) – 6046715 m (X) ir 551175 m (Y), II (16 ha ploto) –
6047313 m (X) ir 550577. Artimiausia sodyba nuo planuojamo naudoti I ploto yra nutolusi 90 m į
vakarus (1.2 pav.). Ši sodyba yra išsidėsčiusi nesuformuotame žemės sklype ir nėra registruota
nekilnojamojo turto registre (2 priedas). Nuo II ploto 360 m į šiaurės vakarus, už miško juostos, yra
išsidėsčiusi toliau esanti sodyba. Kitos sodybos nuo planuojamų įsisavinti telkinio naujų plotų
nutolusios dar didesniais atstumais.
4.7.2. Galimas (numatomas) poveikis

Įsisavinus planuojamus naudoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujus plotus bus
sukurtos apie 20 – 25 naujos darbo vietos. Žinant faktą, kad viena darbo vieta pramonėje sukuria tris –
keturias darbo vietas aptarnaujančiame sektoriuje, tai būtų ženklus postūmis darbo rinkoje. Tai ypač
aktualu kaimiškose vietovėse. Veikiant karjerui būtų mokami socialinio draudimo, gyventojų pajamų,
pridėtinės vertės ir kt. mokesčiai. Taip pat būtų mokami mokesčiai už žemės gelmių išteklių
naudojimą, kurie priklausys nuo iškasamo smėlio ir žvyro kiekio. Nuo iškasto kiekio ir sumokamų
mokesčių už naudingąsias iškasenas 20 % pateks į rajono biudžetą.
4.7.3. Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės

Pagrindinė poveikio sumažinimo priemonė socialinei ekonominei aplinkai būtų pritarimas PAV
ataskaitai ir greitesnis dokumentų derinimas. Tokiu būdu greičiau į regioną ateitų investicijos ir būtų
sukuriamos naujos darbo vietos.
4.8. Etninė-kultūrinė aplinka, kultūros paveldo objektai ir vietovės
4.8.1. Informacija apie vietovę

Telkinio teritorijoje ir jo artimoje aplinkoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba
archeologinių vertybių. Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra Rūdiškių žydų senosios kapinės
(Unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre – 38284), nuo planuojamų naudoti plotų nutolusios
3,5 km į pietryčius (1.5 pav.).
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4.8.2. Galimas (numatomas) poveikis

Planuojama ūkinė veikla neturės jokio poveikio artimiausioms saugomoms kultūros vertybėms.
4.8.3. Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės

Papildomos poveikio sumažinimo priemonės nėra reikalingos, kadangi artimiausios saugomos
kultūros vertybės yra nutolusios pakankamai dideliais atstumais.
4.9. Visuomenės sveikata

Planuojamas naudoti plotas yra nutolęs nuo gyvenamųjų ir viešo naudojimo teritorijų.
Artimiausia sodyba nuo planuojamo naudoti I ploto yra nutolusi 90 m į vakarus (1.2 pav.). Ši sodyba
yra išsidėsčiusi nesuformuotame žemės sklype ir nėra registruota nekilnojamojo turto registre (2
priedas). Nuo II ploto 360 m į šiaurės vakarus, už miško juostos, yra išsidėsčiusi toliau esanti sodyba.
Kitos sodybos nuo planuojamų įsisavinti telkinio naujų plotų nutolusios dar didesniais atstumais.
Informacija apie esamas ir planuojamas gyvenamąsias teritorijas pateikiama pagal TPDRIS
informacinės sistemos, tinklapio www.regia.lt ir VĮ „Registrų centras“ duomenis. Greta esantys,
besiribojantys suformuoti žemės sklypai yra žemės ir miškų ūkio paskirties (2 priedas). Aplink karjerus
nėra išskiriamos sanitarinės apsaugos zonos, kuriose galimas taršos padidėjimas ir kiti apribojimai dėl
vykdomos veiklos [19].
Produkciją iš planuojamų naudoti plotų pradžioje planuojama išvežti vietinės reikės keliu (IIv
kategorijos) jį sutvirtinus ir pritaikius sunkiojo transporto judėjimui. Nuo šios išvežimo kelio atkarpos
artimiausia telkiniui sodyba yra nutolusi 100 m į šiaurės vakarus. Iš vietinės reikšmės kelio
sunkvežimiai išvažiuos į rajoninį kelią Nr. 4714 (Strėva – Ismonys – Rūdiškės), kuriuo pagrinde judės
link magistralinio kelio Vilnius – Prienai – Marijampolė. Dalis transporto taip pat judės Rūdiškių
kryptimi.
Telkinio naujuose plotuose dirbs tik mobilūs taršos šaltiniai. Jiems dirbant karjere pagrindiniai
taršos šaltiniai bus į orą iš vidaus degimo variklių išmetami teršalai bei nuo kasybos mechanizmų
sklindantis triukšmas. Kitokio poveikio (vibracija, šviesa, šiluma, elektromagnetinė spinduliuotė ir
pan.) smėlio ir žvyro gavybos bei perdirbimo procesas neturi aplinkai. Cheminės medžiagos nebus
naudojamos gavybos procese. Tam nėra visiškai jokio poreikio.
Kasybos procese bus naudojami Europos sąjungos saugias darbo sąlygas atitinkantys karjerų
mechanizmai, todėl profesinės rizikos veiksniai darbuotojų sveikatai yra minimalūs. o veiklos įtaka
psichologiniams veiksniams bus minimali. Dėl išvardintų priežasčių galimas tiktai pavienių asmenų
nepasitenkinimas planuojama ūkine veikla. Smėlio ir žvyro kasimas telkinio naujuose plotuose negali
įtakoti visuomenės elgsenos ir gyvensenos veiksnių (visuomenės grupių mitybos įpročių, žalingų
įpročių, fizinio aktyvumo), sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumo ir šių paslaugų
kokybės.
4.9.1. Esamos būklės aprašymas

Regiono gyventojų demografiniai rodikliai.
Pagal paskutinius 2011 m. gyventojų surašymo duomenis, Trakų rajone gyveno 34411
gyventojai [20]. Tuo tarpu 2001 m. surašymo metu Trakų rajono savivaldybėje surašyti 37376
gyventojai [21]. Lyginant paskutiniųjų surašymų duomenis Trakų rajone gyventojų skaičius kaip ir
daugumoje rajonų sumažėjo. Bendras gyventojų skaičiaus sumažėjimas Trakų rajone sudarė 2965.
Skaičiuojant procentine išraiška, bendras gyventojų skaičiaus sumažėjimas Trakų rajone sudarė 7,9 %.
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Bendra gyventojų mažėjimo tendencija rajone ir toliau išlieka. Pagal Statistikos departamento
pateikiamą informaciją, 2018 metais gyventojų skaičius Trakų rajono savivaldybėje siekė – 32492.
Gimstamumas Trakų rajone vertinant paskutinius keturis metus svyravo ties Lietuvos vidurkiu.
Tuo tarpu, mirtingumas rajone buvo didesnis nei šalies vidurkis (2.2 – 2.3 lentelės) [22]. Apskrityje
gimstamumo rodikliai buvo geresni nei Lietuvos vidurkis, o mirtingumo prastesni.
Vykdoma ūkinė veikla Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujuose plotuose tiesiogiai
neįtakos Trakų rajono gyventojų gimstamumo ir mirtingumo rodiklių.
2.2 lentelė. Demografinė padėtis Lietuvoje (1000–čiui gyventojų).
2018

2017

2016

2015

2014

Gimstamumas

10

10,1

10,7

10,8

10,3

Mirtingumas

14,1

14,2

14,3

14,4

13,7

2.3 lentelė. Gyventojų gimstamumas, mirtingumas ir natūralus prieaugis Vilniaus apskr., Trakų raj.

2018 (1000–čiui gyv.)

2017 (1000–čiui gyv.)

2016 (1000–čiui gyv.)

2015 (1000–čiui gyv.)

Gimst.

Mirt.

N.pr.

Gimst.

Mirt.

N.pr.

Gimst.

Mirt.

N.pr.

Gimst.

Mirt.

N.pr.

Vilniaus
apsk.

11,6

11,9

-0,3

11,6

11,9

-0,3

12,3

12,3

0

12,1

12,5

-0,4

Trakų raj.

10,2

15,3

-5,1

10,7

14,9

-4,2

10,5

15,6

-5,1

10,1

16,2

-6,1

Bendra sergamumo struktūra.
Trakų rajone pagrindinės mirtingumo priežastys yra dėl kraujo apytakos sistemos ligų ir
piktybinių navikų. Šios mirtingumo priežastys atitinka bendrą Lietuvos sergamumo struktūrą.
4.9.2. Numatomas reikšmingas poveikis

Karjere dirbs Europos sąjungos reikalavimus atitinkantys savaeigiai kasybos mechanizmai. Visa
žaliava iškasta iš klodo bus perdirbama mobiliose sijojimo ir trupinimo mašinose. Apibendrintai 2.5
lentelėje parodomos visos taršos rūšys galinčios susidaryti mobiliems mechanizmams dirbant karjere.
Oro taršos ir triukšmo poveikis visuomenės sveikatai vertintas ir skaičiuotas artimiausių gyvenamųjų
teritorijų atžvilgiu. Taip pat papildomai įvertintas ir bendras veiklos galimas psicho – socialinis
poveikis visuomenės sveikatai. Kitokio poveikio smėlio ir žvyro gavybos bei perdirbimo procesas
neturi žmonių sveikatai.
Oro tarša

Visi karjere dirbsiantys taršos šaltiniai bus mobilūs. Jiems dirbant karjere, vienas iš veiksnių
galinčių sukelti neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai yra į orą iš vidaus degimo variklių
išmetami teršalai.
Plačiau veiklos sukeliama oro tarša ir galimas jos poveikis visuomenės sveikatai aprašytas PAV
ataskaitos 4.2 skyriuje. Apibendrinant galima pasakyti, kad vykdant išteklių gavybą Aleksandriškių
smėlio ir žvyro telkinio naujuose plotuose oro taršos koncentracijos artimiausiose gyvenamosiose
teritorijose ir toliau išliks būdingos foninėms reikšmėms kaimiškose vietovėse. Didžiausios leidžiamos
oro taršos koncentracijos nebus viršijamos jau ties karjero riba.
Triukšmas

Karjero mechanizmai skleidžia visų oktavų garsą. Žmogaus klausa nevienodai reaguoja į
kiekvienos oktavos skleidžiamą triukšmą. Taip pat skirtingų oktavų garsas nevienodai sugeriamas,
užlaikomas užtvarais, nevienodai silpnėja dėl atstumo. Todėl Lietuvos standartas LST ISO 96132:2004 en [23], kurį Lietuvos standartizacijos komitetas patvirtinimo būdu perėmė iš tarptautinio
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2.5 lentelė. Taršos rūšys.
Taršos rūšis

Taršos
šaltinis

Šaltinių
skaičius

1

2

3

Oro tarša

Triukšmas

Vandens /
dirvožemio
Dulkės

Karjerinė
technika ir
transportas

Karjerinė
technika ir
transportas

Karjerinė
technika ir
transportas
Karjerinė
technika ir
transportas

Numatoma tarša
Objekto ter.
Gyvenamojoje
ter.
4
6

KD10, CO,
CH, NOx, SO2,
KD 22,97
t/metus

8 mobilūs

8 mobilūs

Iki 115 dB(A)

Komentarai

7

Neviršys DLK

Oro tarša aplink karjerą tik
nežymiai viršys fonines
koncentracijas kaimiškose
vietovėse dirbant
mechanizmams palei
karjero pakraštį, o daugeliu
atveju joms bus labai
artima. PŪV neturės jokios
įtakos oro taršos
padidėjimui artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje

Iki 50,03 dB(A)
artimiausioje
gyvenamojoje
aplinkoje.

Artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje
triukšmo ribiniai dydžiai
neviršys 55 dB(A) normos
nustatytos HN 33:2011
dienos metu. Artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje
nuo karjero sklindantis
triukšmas bus labiau
artimas foniniam 35 dB(A)
triukšmo lygiui.

8 mobilūs

Neapčiuopiamai menka

8 mobilūs

Neapčiuopiamai menka

Biologinė tarša
Jonizuojančioji
spinduliuotė
Nejonizuojančioji
spinduliuotė

Nėra
Nėra
Nėra

Kitos taršos rūšys

Nėra

standartizacijos komiteto (ISO 9613-2:1996), numato atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimo
skaičiavimus grįsti visų oktavų garso svertiniais (ekvivalentiniais) dydžiais, kurie koreguojami įvedant
matavimuose atitinkamus filtrus. Tada gaunamas ekvivalentinis (svertinis) triukšmo slėgio lygis
decibelais, kuris artimiau suderinamas su žmogaus klausa. Korekcijos pagal atskiras oktavas arba garso
bangų ilgius paimamos iš standarto IEC 651:1979 (2.6 lentelė).
2.6 lentelė

Triukšmo garso lygio jėgos korekcija ekvivalentiniam triukšmo lygiui pagal oktavas apskaičiuoti
Rodikliai
Vidutinis oktavos bangų dažnis, Hz
Pataisa ekvivalentiniam (svertiniam) triukšmo
galios lygiui A f apskaičiuoti, dB

63

125

250

Oktavos
500
1000

-26.2

-16.1

-8.6

-3.2

0

2000

4000

8000

1.2

1

1.1

Ribinės triukšmo vertės gyvenamojoje teritorijoje:
Akustinį triukšmą gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje reglamentuoja Lietuvos higienos
norma HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2.7 lentelė).
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2.7 lentelė. Ribinės triukšmo vertės pagal Higienos normą HN 33:2011.
Ekvivalentinis Maksimalus
garso slėgio
garso slėgio
lygis (LAeqT), lygis (LAFmax ),
dBA
dBA

Eil. Nr.

Objekto pavadinimas

Paros laikas

1

2

3

4

5

diena

55

60

4

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus)
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą

vakaras

50

55

naktis

45

50

Šiame skyrelyje pateikiami ekvivalentinio triukšmo dydžiai, atliekant dangos gruntų nuėmimo ir
gavybos darbus lyginami su šios lentelės stulpelio „Ekvivalentinis garso slėgio lygis, dBA“ vertėmis
nustatytomis nakties metu, kadangi karjeras ir toliau veiks visą parą.
Triukšmo mažinimo priemonės – akustinis ekranavimas:
Prieš pradedant vykdyti darbus karjere bus nuimamas dirvožemis, kuris bus stumiamas į
pylimus palei karjero pakraštį. Formuojamų dirvožemio pylimų aukštis sieks iki 3 m, o plotis sudarys
per 11 – 12 m. Pradėjus išteklių gavybą karjere susidarys vidutiniškai apie 0,4 m aukščio nuodangos ir
5,5 m gavybos pakopų šlaitai, kurie papildomai ribos triukšmo sklaidą. Bendras vidutinis barjero
aukštis ribosiantis triukšmo sklaidą karjere bus apie 8 – 9 m aukščio. Visi karjero mechanizmai,
vykdant gavybos darbus dirbs karjero dugne gilioje duobėje už visų išvardintų triukšmo barjerų.
Triukšmo lygio apskaičiavimas:
Triukšmo gesimas apskaičiuotas įvertinus visas smėlio ir žvyro karjero eksploatavimo
procedūras nuo tos vietos, kuri arčiausiai priartėja iki artimiausios sodybos gyvenamosios aplinkos
(pagal HN 33:2011 gyvenamoji aplinka priimama 40 m nuo sodybos faktinės vietos). Priimama, kad
artimiausia gyvenamoji aplinka yra nutolusi 50 m nuo I ploto. Atskirai skaičiuota triukšmo sklaida
buldozeriui nuimant dirvožemio sluoksnį ir formuojant pylimus, krautuvui kartu su sunkvežimiu
nuimant dangos gruntus bei dviem krautuvams, sijotuvui, trupintuvui, sunkvežimiui vykdant gavybos
vienoje vietoje. Šie mechanizmai kartu iki telkinio pakraščio nepriartės arčiau kaip 50 m. Taip pat
apskaičiuotas triukšmo lygis kilsiantis nuo vietinės reikšmės produkcijos išvežimo kelio atkarpos bei
galimas suminis triukšmo lygis veikiant dviem artimiausiems gyvenamajai sodybai karjerams.
Ekskavatoriai kasiantys apvandenintą klodą dirbs giliai karjero dugne, vidutiniškai net už 15 m
aukščio sauso klodo gavybos pakopų šlaitų bei bus nutolę dar didesniais atstumais nuo gyvenamųjų
teritorijų, todėl į triukšmo skaičiavimus nėra įtraukiami. Šie ekskavatoriai dirbs atskirai nuo likusių
kasybos mechanizmų.
Priimama, kad iki artimiausios sodybos gyvenamosios aplinkos, buldozeris priartės iki 55 m,
krautuvas su sunkvežimiu – 70 m, visi mechanizmai gavybos metu – 100 m. Sunkvežimiai arčiausiai
vietinės reikšmės išvežimo kelio gyvenamos aplinkos pravažiuos už 60 m. Atstumai triukšmo
skaičiavimams iki artimiausios gyvenamosios aplinkos priimami laikantis darbo saugos ir kitų
kasybos projektinių reikalavimų.
Visi išvardinti karjero triukšmo šaltiniai ilgalaikių gavybos darbų metu dirbs atitverti iki 3 m
aukščio dirvožemio pylimais ir dangos gruntų bei smėlio ir žvyro gavybos pakopų šlaitais. Šalia
karjero pakraščio mechanizmai dirbs tik labai epizodiškai, nes gavybos frontas nuolat keisis. Tuo
tarpu, triukšmo skaičiavimuose priimamas pats blogiausias scenarijus kaip mechanizmams dirbant
pakraščio juostoje visos veiklos metu. Pagal mechanizmų pateikiamus našumo skaičiavimus 2.3 – 2.8
lentelėse aiškiai matyti, kad mechanizmai pakraščio juostoje dirbs vos 1 – 2 pamainas per visą
kasybos laikotarpį. Gavybos ir žaliavos perdirbimo darbai bus vykdomi 5 dienas per savaitę, viena
pamaina, tarp 7 ir 18 val.
Pagal Lietuvos standartą LST ISO 9613-2:2004 en triukšmo slėgio lygis pas priėmėją
(gyvenamojoje aplinkoje) kiekvienoje iš aštuonių garso oktavų su vidutiniais jų dažniais nuo 63 Hz
iki 8 kHz skaičiuojamas pagal formulę:
U A B << G J M a g m a >> 2 0 1 9
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LfT (DW) = Lw + Dc – A

{1}

kur,
Lw – kiekvienos iš aštuonių garso oktavų garso bangų slėgio lygis, kurį skleidžia triukšmo
šaltinis, dB;
Dc – krypties korekcija, dB. Kai garsas sklinda atviroje erdvėje laisvai visomis kryptimis, tada
ši korekcija lygi 0. Karjero mechanizmų triukšmo šaltinis ir žmogaus ausis yra pakelti nuo žemės,
todėl šio rodiklio vertė lygi 0.
A – konkrečios oktavos garso bangų gesimas kelyje nuo šaltinio iki priėmėjo, dB.
Kiekvienos oktavos garso bangų gesimas kelyje nuo šaltinio iki priėmėjo (A), surandamas pagal
formulę:
A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc
{2}
kur,
Adiv – slopimas dėl geometrinės sklaidos, dB;
Aatm – atmosferos absorbcija, dB;
Agr – slopimas dėl žemės paviršiaus efekto, dB;
Abar – slopimas dėl barjero poveikio, dB;
Amisc – slopimas dėl įvairių kitų priežasčių, dB.
Slopimas dėl geometrinės sklaidos apskaičiuojamas pagal formulę:
Adiv = [20lg(d/d0) + 8], dB
{3}
Kur,
d – atstumas nuo šaltinio iki priėmėjo, m;
d0 – atskaitos atstumas nuo šaltinio, m.
Tiktai kai kurie kasybos technikos gamintojai apie šaltinių skleidžiamą triukšmą pateikia
absoliutinę maksimalią triukšmo galią, nustatytą gamintojo laboratorinėmis sąlygomis. Kiti tokių
duomenų nepateikia. Norint apskaičiuoti triukšmo gesinimo aplinkos efektus pagal standartą LST ISO
9613-2:2004 en absoliutinio maksimalaus skleidžiamo triukšmo lygio nepakanka, nes skirtingų
dažnių garsas nevienodai yra sugeriamas ar atspindimas nuo tų pačių ekranų. Tam tikslui buvo
pasinaudota Jungtinės Karalystės Aplinkos apsaugos, maisto ir kaimo reikalų departamento garso
duomenų baze, kurioje pateikiami įvairių mechanizmų skleidžiamo triukšmo galios lygiai visose
vertinamose oktavose. Pamatuoti triukšmo galios lygiai yra 10 m nuo šaltinio (t.y. atskaitos atstumas
d0 = 10 m).
Mechanizmo skleidžiamo triukšmo galios lygis priklauso nuo jo variklio galios. Triukšmo
duomenų lentelėse surandame kasybos darbų pobūdžio atitikmenį, mechanizmo rūšį ir artimiausią
pagal variklio galią mechanizmo skleidžiamo triukšmo galios lygį, visose vertinamose oktavose, dB.
Tačiau skaičiuojant sijotuvo ir trupintuvo darbo keliamą triukšmą buvo remtasi mechanizmo
analogišku atitikmeniu pagal darbo pobūdį, o ne variklio keliamu triukšmu. Tai leidžia dar tiksliau
apskaičiuoti karjere dirbsiančių mechanizmų sukeliamą triukšmą.
Pagal Lietuvos standartą LST ISO 9613-2:2004 en atmosferos absorbcija skaičiuojama pagal
formulę:
Aatm = αd/1000, dB
{4}
kur,
α – atmosferinis garso silpnėjimo koeficientas dB/km.
Atmosferinis garso silpnėjimo koeficientas itin priklauso nuo garso bangų dažnio, aplinkos
temperatūros bei santykinės drėgmės ir mažai nuo slėgio. Koeficiento reikšmes surandame standarte
LST ISO 9613-2:2004 en pateiktoje lentelėje pagal artimiausias metines vietovės meteorologines
sąlygas. Artimiausia esanti lentelėje ir atitinkanti Lietuvos sąlygas vidutinė metinė oro temperatūra yra
10 oC, o santykinė drėgmė 70 %.
Triukšmo galios lygio sumažėjimas dėl žemės paviršiaus efekto skaičiuojamas pagal LST ISO
9613-2:2004 en pateiktą formulę:
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Agr = 4.8 – (2hm/d[17+(300/d)] ≥ 0 dB {5}
kur,
hm – vidutinis garso sklidimo kelio aukštis virš žemės paviršiaus, m.
Triukšmo slopimas dėl barjero poveikio priklauso nuo barjero pobūdžio ir jo parametrų.
Karjero pakraštyje sustumtas dirvožemio pylimas bei gavybos pakopų šlaitai prilygsta paprastos
difrakcijos modeliui. Bendruoju atveju garso slopimas skaičiuojamas pagal formulę:
Abar = Dz - Agr > 0
{6}
Jei garso slopimas dėl žemės paviršiaus efekto skaičiuojamas atskirai ir įjungiamas į bendrą
triukšmo lygio sumažėjimo skaičiavimo formulę, tai skaičiuojant barjero efektą jis eliminuojamas. Tuo
atveju triukšmo lygio sumažėjimas dėl barjero įtakos yra lygus:
Abar = Dz > 0
{7}
kur,
Dz – triukšmo lygio sumažėjimas dėl barjero kiekvienai garso bangų oktavai, kuris
apskaičiuojamas pagal formulę:
Dz = 10lg[3 + (C2/λ)C3zKmet], dB
{8}
kur,
C2 – yra lygus 20 ir išreiškia atspindžio nuo grunto efektą;
C3 – yra lygus 1, kai barjeras aprašomas vienos difrakcijos modeliu;
λ – kiekvienos oktavos vidurio garso bangos ilgis, m;
z – bangų kelio ilgio skirtumas tarp kelio apeinant barjerą ir tiesaus kelio (m), kuris
apskaičiuojamas, naudojant vienos difrakcijos modelį, pagal sekančią formulę:
z = [(dss + dsr)2 + a2]1/2 – d
{9}
kur,
dss – yra atstumas nuo triukšmo šaltinio iki pirmos barjero difrakcijos briaunos, m;
dsr – yra atstumas nuo barjero difrakcijos briaunos iki priėmėjo, m;
a – yra atstumo sudedamoji lygiagreti barjero briaunai tarp šaltinio ir priėmėjo, m;
Pastarojoje formulėje, skaičiuojant atstumus įvertinamas taip pat aplinkos reljefas, t.y.
įvertinamas šaltinio ir priėmėjo aukščių skirtumas, nes jis įtakoja garso sklidimo kelio ilgį.
Bendrasis svertinis (ekvivalentinis) garso slėgio lygio sumažėjimas apskaičiuojamas įvertinant
garso slėgio lygį pagal formulę {1}, jo sumažėjimą pagal formulę {2}, kiekvienam triukšmo šaltiniui ir
kiekvienai garso bangų oktavai, apjungiant visų šaltinių ir visus triukšmo gesinimo faktorius pagal
formulę:
dB
{10}
kur,
n – triukšmo šaltinių skaičius;
j – indeksas, išreiškiantis aštuonių standartinių garso bangų oktavų vidurkių dažnius
nuo 63 Hz iki 8 kHz;
Af - korekcija (dėl žmogaus klausos ypatumų) pagal atskiras oktavas, paimama iš
standarto IEC 651:1979.
Ilgo laikotarpio vidurkinis ekvivalentinis triukšmo garso lygis apskaičiuojamas įvertinant
meteorologines vietovės sąlygas pagal formulę:
LAT (LT) = LAT (DW) - Cmet
{11}
kur,
Cmet – meteorologinių sąlygų korekcija.
Darnusis Lietuvos standartas LST ISO 9613-2:2004 en nurodo, kad meteorologinių sąlygų
korekcija nedideliais atstumais Cmet yra lygi nuliui, kai šaltinio ir priėmėjo aukščių suma metrais
padauginta iš 10 yra mažesnė nei atstumo tarp jų projekcija į horizontalią plokštumą.
Planuojamame naudoti karjere triukšmo šaltinių aukštis yra 2,5 m virš žemės paviršiaus,
priėmėjo – apie 1,5 m virš žemės paviršiaus. Šių aukščių suma padauginta iš 10 yra lygi 40 m. Tai
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reiškia, kad iki 40 m triukšmo lygis nekinta dėl meteorologinių sąlygų įtakos. Dideliems atstumams jis
reikšmingesnis tiktai esant dideliems triukšmo šaltinio ir priėmėjo aukščiams.
Garso lygio apskaičiavimo formulė {1} pagal Lietuvos standartą LST ISO 9613-2:2004 en yra
skirta pačiam didžiausiam triukšmo lygiui įvertinti, kai meteorologinės garso sklidimo sąlygos yra
pačios palankiausios. Pateiktuose skaičiavimuose papildomas garso slopimas dėl jo sklidimui
nepalankių sąlygų (pvz., prieš vėją) yra ignoruojamas. Tokiu atveju skaičiavimų rezultatai yra
pateikiami pačiomis geriausiomis garso sklidimui meteorologinėmis sąlygomis. Realiu atveju garso
lygis pas priėmėją bus žemesnis keletu decibelų, nei apskaičiuota.
Pagal kasybos darbų technologiją, darbai karjere prasideda nuo dirvožemio sluoksnio nuėmimo.
Tuo metu darbus atlieka vien tiktai buldozeris, kuris prie artimiausios sodybos gyvenamosios aplinkos
priartės iki 55 m. Buldozeris nuimantis dirvožemio sluoksnį ties karjero pakraščiu užtruks tiktai keletą
pamainų per visą karjero eksploatacijos laikotarpį. Triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausios
sodybos gyvenamojoje aplinkoje pateikiami 2.8 lentelėje.
2.8 lentelė

Buldozerio skleidžiamo triukšmo lygio artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje apskaičiavimas
Rodikliai
Garso bangų dažnis, Hz

63

125

250

Oktavos
500
1000

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT

80

78

71

70

74

2000

4000

8000

68

65

61

A f pataisos, dB
Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div

-26.2

-16.1

-8.6

-3.2

0

1.2

1

1.1

22.81

22.81

22.81

22.81

22.81

22.81

22.81

22.81

Atmosferos absorbcija, A atm

0.01

0.02

0.06

0.10

0.20

0.53

1.80

6.44

3.17
0.00
36.37
4335.91

3.17
0.00
40.72
11806.75

3.17
0.00
38.22
0.00

3.17
0.00
29.69
931.28

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr
3.17
3.17
Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar
0.00
0.00
27.82
35.90
Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis)
605.38
3893.86
Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)

3.17
3.17
0.00
0.00
47.82
42.69
60566.21 18587.90
50.03

Šie skaičiavimai rodo, kad buldozeriui nuimant dirvožemį telkinio pakraštyje artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje triukšmo lygis sieks iki 50,03 dB(A). Triukšmo skaičiavimai pagal standartą
rodo, kad triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys leistinos 55 dB(A) triukšmo
ribos dienos metu.
Tolimesnius nuodangos darbus karjere atliks krautuvas ir sunkvežimis, kurie iki artimiausios
sodybos gyvenamosios aplinkos kartu priartės iki 70 m. Triukšmo lygio gesimas, dirbant abiem
mechanizmams pakraščio juostoje, apskaičiuotas 2.9 lentelėje. Atlikti skaičiavimai pagal standartą
rodo, kad artimiausią gyvenamąją aplinką pasieksiantis triukšmas sieks 46,1 dB(A) ir neviršys HN
33:2011 leidžiamų normų mechanizmams dirbant dienos metu.
Smėlio ir žvyro gavybos darbai pagrinde bus atliekami dviem krautuvais, o visa žaliava
perdirbama mobiliame sijotuve ir trupintuve. Taip pat į skaičiavimus įtrauktas ir produkcijos
atvažiuosiantis pasiimti sunkvežimis. Visi šie mechanizmai dirbs karjero viduje, gilioje duobėje, ne
arčiau kaip 100 m iki artimiausios sodybos gyvenamosios aplinkos. Triukšmo lygio gesimas dirbant
šiems mechanizmams apskaičiuotas 2.10 lentelėje. Atlikti skaičiavimai rodo, kad artimiausią
gyvenamąją aplinką pasieksiantis triukšmas sieks 40,35 dB(A) ir neviršys HN 33:2011 leidžiamų
normų.
Triukšmas nuo išvežimo kelio:
Palei vietinės reikšmės produkcijos išvežimo žvyrkelio atkarpą nėra nei vienos gyvenamosios
sodybos. Artimiausia karjerui sodyba nuo vietinės reikšmės produkcijos išvežimo žvyrkelio atkarpos
yra nutolusi 100 m, o jos gyvenamoji aplinka – 60 m (1.2 pav.). Sunkvežimiui išvežant produkciją
artimiausios sodybos gyvenamąją aplinką pasieksiantis 54,36 dB(A) triukšmo lygis taip pat neviršys
HN 33:2011 leistinų normų (2.11 lentelė).
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2.9 lentelė

Maksimalaus krautuvo ir sunkvežimio skleidžiamo triukšmo lygio artimiausios sodybos gyvenamojoje
aplinkoje, nuimant dangos gruntus pakraštinėje telkinio juostoje, apskaičiavimas
Rodikliai
Garso bangų dažnis, Hz

63

125
250
Krautuvus CAT 950 GC
86
82
77
Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT
A f pataisos, dB
-26.2
-16.1
-8.6
Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div
24.90
24.90
24.90
Atmosferos absorbcija, A atm
0.01
0.03
0.07
3.58
3.58
3.58
Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr
Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar
5.06
5.34
5.83
Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB
26.24
32.05
34.01
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis)
420.99
1603.62 2517.57
Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)
Sunkvežimis Volvo FH500
Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT
82
80
78
A f pataisos, dB
-26.2
-16.1
-8.6
Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div
24.90
24.90
24.90
0.01
0.03
0.07
Atmosferos absorbcija, A atm
Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr
3.58
3.58
3.58
Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar
5.06
5.34
5.83
Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB
22.24
30.05
35.01
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis)
167.60
1011.82 3169.43
Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)
Suminis ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)

Oktavos
500
1000

2000

4000

8000

74
-3.2
24.90
0.13
3.58
6.69
35.49
3542.65

70
66
0
1.2
24.90
24.90
0.26
0.68
3.58
3.58
8.01
9.85
33.24
28.19
2109.59
658.63
40.40

62
1
24.90
2.30
3.58
12.13
20.09
102.14

55
1.1
24.90
8.19
3.58
14.72
4.71
2.96

75
-3.2
24.90
0.13
3.58
6.69
36.49
4459.94

76
78
0
1.2
24.90
24.90
0.26
0.68
3.58
3.58
8.01
9.85
39.24
40.19
8398.42 10438.64
44.74
46.10

75
1
24.90
2.30
3.58
12.13
33.09
2038.06

69
1.1
24.90
8.19
3.58
14.72
18.71
74.25

Suminis triukšmo apskaičiavimas:
Artimiausia planuojamiems naudoti plotams esanti sodyba nuo veikiančio karjero yra nutolusi
225 m į pietus, o nuo planuojamų naudoti plotų 90 m į vakarus. Pagal teorinius triukšmo sklidimo
dėsnius neįmanomas didesnis nei 3 dB(A) triukšmo lygio padidėjimas, esant vienodam ar panašiam
nuo abiejų karjerų skleidžiamam triukšmo lygiui, artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje.
Tai liudija ir atlikti papildomi suminio triukšmo lygio skaičiavimai. Pagal PAV ataskaitos
parengtos 2011 metais naudotus triukšmo skaičiavimo duomenis gauname, kad artimiausią
planuojamiems naudoti plotams esančią sodybą nuo veikiančio karjero pasieksiantis triukšmo lygis bus
39,48 dB(A). Tuo tarpu, nuo planuojamų naudoti plotų – 50,03 dB(A). Suminis triukšmo lygis
artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje veikiant abiem karjerams apskaičiuotas pagal formulę:
n

L  10 lg 10

0,1Li

dB

i 1

n – bendras atskirų sumuojamų triukšmo šaltinių garso lygis
Li – šaltinio triukšmo lygis dB
L suminis = 10 log((10^(0.1 * 50,03)) + (0.1 * 39,48)) = 50,4 dB(A)
Atlikus suminio triukšmo lygio skaičiavimus gauname, kad artimiausios sodybos gyvenamąją
aplinką pasieksiantis suminis triukšmo lygis sudarytų apie 50,4 dB(A) ir neviršytų HN 33:2011
leidžiamų 55 dB(A). Tačiau apskaičiuotas suminis triukšmas yra sunkiai tikėtinas, nes reiktų, kad
būtent abiejuose kasybos sklypuose mechanizmai dirbtų vienu metu pakraščio zonoje.
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Maksimalaus suminio kasybos mechanizmų skleidžiamo triukšmo lygio, kasant smėlį ir žvyrą, jį sijojant,
trupinant, pakraunant į sunkvežimius realizacijai, kai šie mechanizmai išsidėstę karjere arčiausiai
gyvenamosios aplinkos, apskaičiavimas
Rodikliai
Garso bangų dažnis, Hz

Oktavos
125
250
500
1000
2000
Krautuvas CAT 950 GC
Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT
86
82
77
74
70
66
A f pataisos, dB
-26.2
-16.1
-8.6
-3.2
0
1.2
Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
0.01
0.04
0.10
0.19
0.37
0.97
Atmosferos absorbcija, A atm
Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar
7.68
9.38
11.57
14.10
16.85
19.72
Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB
20.11
24.48
24.73
24.51
20.78
14.51
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis)
102.62
280.50
297.44
282.71
119.80
28.26
Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)
30.47
Krautuvas CAT 950 GC
Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT
86
82
77
74
70
66
-26.2
-16.1
-8.6
-3.2
0
1.2
A f pataisos, dB
Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
Atmosferos absorbcija, A atm
0.01
0.04
0.10
0.19
0.37
0.97
Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar
7.68
9.38
11.57
14.10
16.85
19.72
Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB
20.11
24.48
24.73
24.51
20.78
14.51
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis)
102.62
280.50
297.44
282.71
119.80
28.26
Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)
30.47
Sijotuvas Terex Finlay 883
84
82
79
79
74
74
Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT
A f pataisos, dB
-26.2
-16.1
-8.6
-3.2
0
1.2
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div
Atmosferos absorbcija, A atm
0.01
0.04
0.10
0.19
0.37
0.97
Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar
7.68
9.38
11.57
14.10
16.85
19.72
Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB
18.11
24.48
26.73
29.51
24.78
22.51
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis)
64.75
280.50
471.41
894.02
300.92
178.28
Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)
33.46
Trupintuvas Terex Finlay C-1540
86
84
84
81
78
75
Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT
A f pataisos, dB
-26.2
-16.1
-8.6
-3.2
0
1.2
Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
Atmosferos absorbcija, A atm
0.01
0.04
0.10
0.19
0.37
0.97
Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
7.68
9.38
11.57
14.10
16.85
19.72
Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar
Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB
20.11
26.48
31.73
31.51
28.78
23.51
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis)
102.62
444.57
1490.72
1416.92
755.88
224.44
Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)
36.49
Sunkvežimis Volvo FH500
Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT
82
80
78
75
76
78
A f pataisos, dB
-26.2
-16.1
-8.6
-3.2
0
1.2
Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
Atmosferos absorbcija, A atm
0.01
0.04
0.10
0.19
0.37
0.97
Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar
7.68
9.38
11.57
14.10
16.85
19.72
Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB
16.11
22.48
25.73
25.51
26.78
26.51
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis)
40.85
176.99
374.45
355.91
476.93
447.82
Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)
32.87
Suminis ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)
40.35
63
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4000

8000

62
1
28.00
3.28
4.00
22.66
5.06
3.21

55
1.1
28.00
11.70
4.00
25.63
-13.23
0.05

62
1
28.00
3.28
4.00
22.66
5.06
3.21

55
1.1
28.00
11.70
4.00
25.63
-13.23
0.05

71
1
28.00
3.28
4.00
22.66
14.06
25.47

64
1.1
28.00
11.70
4.00
25.63
-4.23
0.38

71
1
28.00
3.28
4.00
22.66
14.06
25.47

66
1.1
28.00
11.70
4.00
25.63
-2.23
0.60

75
1
28.00
3.28
4.00
22.66
18.06
63.99

69
1.1
28.00
11.70
4.00
25.63
0.77
1.19
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Maksimalaus savivarčio automobilio Volvo FH500, skleidžiamo triukšmo lygio artimiausios sodybos
gyvenamosiose teritorijose nuo išvežimo kelio, apskaičiavimas
Rodikliai
Garso bangų dažnis, Hz
63
125
Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT
82
80
-26.2
-16.1
A f pataisos, dB
Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div
24.26
24.26
Atmosferos absorbcija, A atm
0.007
0.03
Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr
3.47
3.47
Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 28.07
36.15
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis)
641
4117
Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)

250
78
-8.6
24.26
0.07
3.47
41.61
14477

Oktavos
500
1000
75
76
-3.2
0
24.26
0.12
3.47
43.95
24822

2000
78
1.2

24.26
24.26
0.24
0.63
3.47
3.47
48.03
50.84
63554
121378
54.36

4000
75
1

8000
69
1.1

24.26
2.13
3.47
46.14
41114

24.26
7.61
3.47
34.77
2997

Atlikti triukšmo sklaidos skaičiavimai pagal standartą LST ISO 9613-2:2004 en rodo, kad
planuojamame karjere skleidžiamas triukšmas neviršys ribų nustatytų higienos normoje.
Nuodangos darbų metu buldozeriui nuimant dangos gruntus maksimalus triukšmo lygis sudarytų
50,03 dB(A), krautuvui su sunkvežimiu atliekant nuodangos darbus – 46,1 dB(A), o gavybos darbų
metu visiems mechanizmams dirbant vienoje vietoje – 40,35 dB(A). Šie skaičiavimai atlikti pagal
patį blogiausią scenarijų, kai mechanizmai visą laiką dirba arčiausiai gyvenamosios aplinkos, nors
realiai mechanizmai šalia jos dirbs tik labai trumpą laiko tarpą.
Psicho – socialinis poveikis ir gyventojų nepasitenkinimas

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis apylinkių gyventojams gali būti neigiamas ir teigiamas,
tačiau apibendrinus įtaka psicho – socialiniams veiksniams, įgyjant planuojamos ūkinės veiklos
užsakovams parankų žaliavos šaltinį ir sukuriant naujas darbo vietas, bus teigiamas. Tradiciškai smėlio
ir žvyro gavyboje bei perdirbime dirba nemaža dalis vietos gyventojų.
Poveikis aplinkos estetiniam vaizdui bus nežymus, nes planuojama ūkinė veikla nebus nauja
vietos gyventojams. Apylinkių gyventojai seniai susitaikę su apylinkėse seniau veikiančiu karjeru.
Neigiamas psicho – socialinis poveikis gali kilti dėl intensyvesnės kaimynystėje vykstančios
ūkinės veiklos – intensyvesnio eismo, palaipsniui besikeičiančio kraštovaizdžio ir pan. Tačiau toks
poveikis sunkiai tikėtinas, nes artimiausios sodybos nuo planuojamų naudoti plotų bus nutolusios
pakankamai dideliais atstumais. Net jei apylinkių gyventojai dar nėra pripratę prie smėlio ir žvyro
gavybos veiklos, tikėtina, kad palaipsniui žmonės pripras prie besikeičiančios aplinkos ir nejaus
psichologinės įtampos ir diskomforto.
Apibendrinta sveikatai įtaką darančių veiksnių ir rizikos grupių analizė pateikiama 2.12 ir 2.13
lentelėse.
Apibendrinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai pagal triukšmo,
išmetamųjų dujų, oro taršos kietosiomis dalelėmis, psichoemocinį poveikį ir atsižvelgiant į
numatomas poveikį mažinančias priemones, galima teigti, kad smėlio ir žvyro gavyba
Aleksandriškių telkinio naujuose plotuose, neturės neigiamos įtakos visuomenės sveikatai.
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Ūkinės veiklos poveikis (tiesioginis ir netiesioginis) sveikatai darantiems įtaką veiksniams

Sveikatai darantys įtaką veiksniai

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

1

2

Poveikis
Poveikis
Nagrinėjamų rodiklių Galimybės sumažinti
sveikatai:
sveikatai
(panaikinti) neigiamą
prognozuojami
darantiems įtaką teigiamas (+)
poveikį
pokyčiai
veiksniams
neigiamas (-)
3
4
5
6

Komentarai ir
pastabos
7

1. Elgsenos ir gyvensenos veiksniai Karjero eksploatavimas
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1.1. Mitybos įpročiai
1.2. Alkoholio vartojimas
1.3. Rūkymas
1.4. Narkotinių bei psichotropinių
vaistų vartojimas
1.5. Lošimas
1.6. Fizinis aktyvumas
1.7. Saugus seksas
1.8. Kita

Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas

2. Fizinės aplinkos veiksniai

Karjero eksploatavimas

Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas

–
–
–
–
–
–
–
–

2.1. Oro kokybė

Karjero eksploatavimas,
KD10, COx,
mobilūs karjero
CxHx, NOx, SO2
mechanizmai

2.2. Vandens kokybė
2.3. Maisto kokybė

Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas

2.5. Spinduliuotė

Karjero eksploatavimas

Tarša iš mechanizmų
vidaus degimo
variklių.

–
–
–
–

Dirvožemio
sustūmimas į pylimus
ir sąvartas juos
apsėjant žolių mišiniu
54

2.4. Dirvožemis

–

Oro tarša aplink
karjerą išliks būdinga
Kelių laistymas
kaimiškoms
sausros metu.
vietovėms bei
neviršys foninių
koncentracijų
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2.6. Triukšmas

Iki 50,03 dB(A).
Karjero veiklos
metu išliks
Karjero eksploatavimas, žemesnis už HN
33:2011
mobilūs karjero
leidžiamą 55
mechanizmai
dB(A) triukšmo
lygį dienos
metu

2.7. Būsto sąlygos

Karjero eksploatavimas

4

5

–

Mažės tolstant
mechanizmams nuo
telkinio pakraščio ir
dirbant giliame
karjere

+

Padidės

6
Dirvožemio pylimo iki
3 m aukščio
sustūmimas karjero
pakraščiuose,
Galimas didžiausias
mechanizmų darbo
triukšmas truks tik
aikštelių įrengimas
vieną pamainą.
karjero dugne už
dangos gruntų ir
naudingojo klodo
gavybos šlaitų

–

2.8. Sauga
Karjero eksploatavimas

–

2.9. Susisiekimas
2.10. Teritorijų planavimas
2.11. Atliekų tvarkymas
2.12. Energijos panaudojimas
2.13. Nelaimingų atsitikimų rizika
2.14. Pasyvus rūkymas
2.15. Kita

Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas

–
–
–
–
–
–

3. Socialiniai ekonominiai veiksniai Karjero eksploatavimas
3.1. Kultūra
3.2. Diskriminacija
3.3. Nuosavybė
3.4. Pajamos

Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas

–
–
–
Uždarbis

Karjero eksploatavimas

Uždarbis

+

Padidės

3.6. Užimtumas, darbo rinka, darbo
galimybės

Karjero eksploatavimas

Darbo vietos

+

Padidės

Esant didesnėms
pajamoms išsilavimimo
galimybės gerėja
55

3.5. Išsilavinimo galimybės
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4
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3.7. Nusikalstamumas

Karjero eksploatavimas

Užimtumas,
stabilios
pajamos

+

Sumažės

3.8. Laisvalaikis, poilsis

Karjero eksploatavimas

Suformuoti
baseinai

+

Pagerės

Karjero eksploatavimas

Užimtumas,
stabilios
pajamos

+

Pagerės

3.9. Judėjimo galimybės

Stabili įmonių
veikla

6

+

Pagerės

Įmonei turint pastovų
žaliavos šaltinį gautų
pajamų dalis skiriama
socialinei paramai, taip
pat ir mokesčių dalis
nukreipiama šiems
tikslams

+

Sumažės

Turint darbą migruoti
nereika

Padidės

Esant stabilioms
pajamoms sudaromos
prielaidos
gimstamumui didėti

3.10. Socialinė parama (socialiniai
kontaktai ir gerovė, sauga)

Karjero eksploatavimas

3.11. Visuomeninis, kultūrinis,
dvasinis bendravimas

Karjero eksploatavimas

3.12. Migracija

Karjero eksploatavimas

Užimtumas,
stabilios
pajamos

3.13. Šeimos sudėtis

Karjero eksploatavimas

Užimtumas,
stabilios
pajamos

3.14. Kita

–
Karjero eksploatavimas
Įvertinti įmonių saugos ir sveikatos būklės pase bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų prevencijos
priemonių plane

4. Profesinės rizikos veiksniai

–

+
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Esant stabilioms
pajamoms ir turint
pastovų darbą
nusikalstamumas
mažėja
Rekultivavus karjerą
bus sukurta tinkanti
rekreacijai aplinka
Esant stabilioms
pajamoms judėjimo
galimybės gerėja
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2
Karjero eksploatavimas

3
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5.1. Estetinis vaizdas

Karjero eksploatavimas

Gamtinės
aplinkos kitimas

5.2. Suprantamumas
5.3. Sugebėjimas valdyti situaciją
5.4. Prasmingumas
5.5. Galimi konfliktai
6. Socialinės ir sveikatos priežiūros
paslaugos
6.1. Priimtinumas
6.2. Tinkamumas
6.3. Tęstinumas
6.4. Veiksmingumas
6.5. Sauga
6.6. Prieinamumas
6.7. Kokybė
6.8. Pagalba sau
7. Kita (nurodyti)

Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas

–
–
–
–

Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas
Karjero eksploatavimas

–
–
–
–
–
–
–
–
–

4

-(+)

5

6

Izoliuoti karjerą nuo
Gamtinė
aplinka
aplinkos dirvožemio
veikiant karjerui kis
pylimu, spartinti
palaipsniui
rekultivavimą
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Ūkinės veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms
Poveikis:

U A B << G J M a g m a >> 2 0 1 9

Grupės dydis (asmenų
skaičius)

1

2

3

1. Veiklos poveikio zonoje esančios
visuomenės grupės (vietos populiacija)

Karjero eksploatavimas

Aplink planuojamą
karjerą teritorija retai
gyvenama.

2. Darbuotojai

Karjero eksploatavimas

Planuojama sukurti 20 25 naujas darbo vietas

3. Veiklos produktų vartotojai

Kelių tiesimas, betono
ir asfaltbetonio
gamyba, statyba

Neapskaičiuojamas

4. Mažas pajamas turintys asmenys

Karjero eksploatavimas Nežinomas

5. Bedarbiai

Karjero eksploatavimas Nežinomas

6. Etninės grupės

Karjero eksploatavimas Nežinomas

Neaktualu

7. Sergantys tam tikromis ligomis
(lėtinėmis priklausomybės ligomis ir pan.)

Karjero eksploatavimas Nežinomas

Neaktualu

8. Neįgalieji

Karjero eksploatavimas Nežinomas

Neaktualu

9. Vieniši asmenys

Karjero eksploatavimas Nežinomas

Neaktualu

10. Prieglobsčio ieškantys ir emigrantai,
pabėgėliai

Karjero eksploatavimas Nežinomas

Neaktualu

11. Benamiai

Karjero eksploatavimas Nežinomas

Neaktualu

12. Kitos populiacijos grupės (areštuotieji,
specialių profesijų asmenys, atliekantys
Karjero eksploatavimas Nežinomas
sunkų fizinį darbą ir pan.)

Neaktualu

13. Kitos grupės (pavieniai asmenys)

Neaktualu

Karjero eksploatavimas Nežinomas

teigiamas (+)
neigiamas (-)
4

-

Komentarai ir pastabos
5
Šiai socialinei grupei planuojama ūkinė veikla neturės
didelės įtakos.

Būtinos neigiamą poveikį mažinančios priemonės ir teigiamą
poveikį stiprinančios priemonės pagal įmonės atliktą darbų
rizikos vertinimą.
Neaktualu
Šiai socialinei grupei ūkinė veikla nedarys jokios įtakos

+

Bus sukurtos naujos darbo vietos

58

Visuomenės grupės

Veiklos rūšys ar
priemonės, taršos
šaltiniai
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4.9.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo
priemonės

Vykdant smėlio ir žvyro gavybą bei perdirbimą, mechanizmų skleidžiamą triukšmą vidutiniškai
ribos per 8 – 9 m aukščio barjeras, kuris susideda iš 3 m aukščio dirvožemio pylimo, 0,4 m nuodangos
pakopos bei 5,5 m gavybos pakopos šlaitų. Visa kasimo technika dirbs gavybos pakopos apačioje už
visų išvardintų barjerų. Numatomų priemonių pilnai pakaks lygumoje esantį karjerą izoliuoti nuo
aplinkinių gyventojų.
Įmonė eksploatuosianti karjerą nuolatos prižiūrės išvežimo žvyrkelio atkarpą iki rajoninio kelio
ir užtikrins gerą jos būklę. Sausuoju metų laikotarpiu, užsakovas su savo technika nuolat laistys
rajoninio kelio 200 m ilgio išvežimo atkarpą palei Visgirdų kaimo artimiausias sodybas. Tam bus
naudojamas iš gręžinio paimtas vanduo. Kelio laistymas leis sumažinti kylantį dulkėtumą nuo
žvyrkelio dangos iki 90 procentų. Taip pat dulkėtumo mažinimui bus laistomi ir karjero vidaus keliai.
Tai įprastinė veiklos praktika karjeruose, kuri leidžia tuo pačiu sumažinti patenkančių KD dalelių į
aplinką kiekį bei pagerinti darbo aplinkos sąlygas. Sunkvežimių, išvežančių produkciją iš karjero,
kėbulai papildomo dulkėtumo išvengimui bus dengiami tentais.
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5. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS

Planuojamas naudoti plotas yra pietrytinėje Lietuvos dalyje. Artimiausia užsienio valstybė yra
Baltarusija, kurios siena nuo planuojamo įrengti karjero bus nutolusi 42 km į pietryčius. Esant tokiam
atstumui, kasybos procesas tiesioginės įtakos kaimyninės valstybės teritorijai negali turėti, todėl
ataskaitoje šie klausimai nėra išsamiau nagrinėjami.
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6. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ
Vietos parinkimo alternatyvos. Vietos smėlio ir žvyro gavybai pasirinkimo alternatyvos
išsamiai nenagrinėjamos, nes galima eksploatuoti tiktai detaliai išžvalgytus naudingųjų iškasenų
telkinius. Tai viena iš ūkinės veiklos rūšių, kuri glaudžiai susijusi su konkrečia teritorija. Tai pažymėta
ir LR Aplinkos ministerijos išleistame leidinyje – „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo vadovas“ [13]. Kiekvienas naudingosios iškasenos telkinys yra unikalus gamtos objektas,
susiformavęs tik esant itin palankioms geologinėms sąlygoms ir kitoje vietoje jo nėra. Todėl vietos
pasirinkimas naudingosioms iškasenoms kasti nepriklauso nuo subjekto norų ar planų. Paties
naudingųjų iškasenų telkinio naudojimą labiausiai sąlygoja jo geologinė sąranga ir ekonominė padėtis.

Didžioji planuojamų naudoti plotų dalis yra dirbamas žemės ūkio laukas (1.2 pav.). Miško
žemėje, dėl taikomų miško naudojimo apribojimų naudingųjų iškasenų gavyba nebus vykdoma [9].
Dėl taikomų apribojimų iš planuojamų naudoti detaliai išžvalgytų išteklių plotų išimti du 1 ir 0,1 ha
miško plotai (iš I išteklių ploto vakarinės ir šiaurės vakarinės dalies), bendrai apie 1,1 ha (1.3 pav.).
Nulinė alternatyva. Nepradėjus smėlio ir žvyro išteklių gavybos planuojamuose naudoti
Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujuose plotuose ir juose nutraukus bet kokią ūkinę veiklą,
tame tarpe ir žemės ūkio, toliau vyktų natūrali gamtinė sukcesija. Dirbami laukai per keliasdešimt metų
užaugtų savaiminio išsisėjimo krūmais ir medžiais. Šie procesai šioje vietoje vyktų šiek tiek greičiau,
kadangi į šiaurę nuo planuojamų naudoti plotų auga miškas. Gamta palaipsniui grįžtų į pirminę būseną.
Socialinė alternatyva. Smėlio ir žvyro ištekliai būtų naudojami socialinio gerbūvio kūrimui –
kelių tiesimui, namų statybai ir kt. Pradėjus smėlio ir žvyro išteklių gavybą būtų sukurtos apie 20 – 25
naujos darbo vietos. Tai ypač aktualu kaimiškose vietovėse. Neįsisavinus telkinio naujų plotų šios
darbo vietos nebūtų sukurtos. Žinant faktą, kad viena darbo vieta pramonėje sukuria tris – keturias
darbo vietas aptarnaujančiame sektoriuje, jos taip pat būtų prarastos. Tuo mačiu nebūtų mokami
socialinio draudimo, gyventojų pajamų, pridėtinės vertės, naudingųjų išteklių ir kt. mokesčiai.
Demografinė padėtis ir toliau blogėtų.
Technologinės alternatyvos. Technogeninei apkrovai sumažinti bus naudojama naši, nauja,
mažai aplinką teršianti kasybos technika, kuri grunto kiekio vienetui iškasti sunaudoja daug mažiau
energijos nei seno „draglain“ tipo ekskavatoriai. Pagrindiniai žaliavos kasybos ir krovos darbai bus
atliekami moderniais krautuvais. Visa žaliava iškasta iš klodo bus perdirbama mobilioje sijojimo
mašinoje išrūšiuosiančią žaliavą į keletą skirtingų frakcijų. Šis sijotuvas yra mobilus, turintis vidaus
degimo variklį ir judantis kartu su gavybos frontu. Tai daug pažangesnė žaliavos perdirbimo
technologija nei statomi dideli stacionarūs perdirbimo įrenginiai, kurie buvo naudojami prieš keletą
dešimtmečių. Išsijotos stambesnės frakcijos bus dar papildomai trupinamos trupintuvu, kuris taip pat
yra mobilus. Iš apvandeninto klodo žaliava bus kasama naudojant ilgastrėlį daugiakaušį ekskavatorių,
galintį žaliavą iškasti iš giliausių klodo vietų. Produkcija vartotojams iš karjero bus pervežama didelės
keliamosios galios sunkvežimiais, kurie yra keletą kartų našesni nei sovietmečiu pagrinde naudoti
vidutinės keliamosios galios (8-10 t.) KAMAZ ar MAZ modelių sunkvežimiai.
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7. MONITORINGAS

Karjere bus atidengtas gruntinio vandens sluoksnis, tačiau vandens lygis nebus dirbtinai
žeminamas. PAV ataskaitos 4.1 skyriuje buvo išanalizuota veiklos įtaką hidrologiniam režimui,
poveikis upėms, ežerams ir kitiems aplinkiniams paviršiniams vandens telkiniams, įvertintas galimas
požeminio vandens lygio sumažėjimas artimiausiems individualiems požeminio vandens vartotojams,
vandenvietėms ir aplinkinėms teritorijoms. Išnagrinėjus galimą veiklos įtaką artimiausių vandens
telkinių ir gruntinio vandens hidrologiniam režimui, galima konstatuoti, kad veikiant karjerui nėra
būtinybės vykdyti hidrologinio režimo monitoringą. Planuojamame karjere hidrologinė aplinkos
situacija nėra kuom nors išskirtinė. Daugumoje Lietuvoje veikiančių žvyro ir smėlio karjerų taip pat
nėra atliekamas požeminio vandens monitoringas dėl vykdomos veiklos.
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8. RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS

Planuojamuose naudoti plotuose nebus jokių pavojingų objektų, kuriuos pažeidus kiltų didelė
grėsmė aplinkai ir gyventojų sveikatai. Planuojamuose naudoti plotuose taip pat nebus laikoma
pavojingų medžiagą bei nesusidarys pavojingų atliekų. Planuojamai naudoti teritorijai nebūdingi
pavojingi gamtiniai reiškiniai dėl kurių galėtų kilti ekstremalios situacijos karjere.
Rizikos vertinimas buvo atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu
[24], Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu [1],
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 783 „Dėl Avarijų likvidavimo
planų sudarymo tvarkos patvirtinimo“ [25], Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17
d. nutarimu Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir
pavojinguose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms
medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ [26], Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 ,,Dėl bendrųjų
priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos departamento prie
vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios [27]. Be to, smėlio ir žvyro karjeruose
nebūna sukaupiama pavojingų medžiagų tiek, kad prilygtų nustatytam pirmam ribinių kiekių lygiui.
Todėl smėlio ir žvyro karjere pagal naudojimo planą vykdoma veikla, jei nepažeidžiami darbų saugos
ar saugaus eismo reikalavimai, negali sukelti jokių avarijų ar katastrofinių situacijų aplinkai.
Pagal Aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 patvirtintas „Planuojamos ūkinės
veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijas R 41–02” [28], žvyro ir smėlio karjeruose
galima įžvelgti kelias potencialiai pavojingas operacijas: kasyba ties aukštais šlaitais, gruntų griūtis
nuo aukšto stataus šlaito, transporto eismas. Iš esmės galima pasakyti, kad dėl galimo nukrypimo nuo
darbų saugos normų, daugiau nukentės pats karjerą eksploatuojantis ūkio subjektas nei gamta patirs
neigiamą poveikį. Įvertinti pažeidimų dažnį ar tikimybę nėra jokių galimybių, nes nėra jokio pagrindo
iš anksto spėlioti kiek dažnai darbuotojai nukryps nuo minėtų reikalavimų. Šiame karjere vykdomos
veiklos apibendrinta rizikos analizė pateikiama 8.1 lentelėje.
8.1 lentelė
Rizikos analizės struktūra Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujuose plotuose

Objektas

Karjeras

Pavojingas
Operacija
veiksnys

Kasimas

Reikšmingumas
Pasekmės
Nelaimingo Nelaimingo Svarba
Nelaimingo Pažeidžia
pažeidžiam
mi
atsitikimo
nuosavy atsitikimo atsitikimo (rizikos
iems
žmonėms gamtai
pobūdis
objektai
bei
greitis
tikimybė laipsnis)
objektams

Šlaitų
Nuogriuvos, Kasimo Nereikšmi Nereikšm Nereikšm Nereikšm
Visiškai
Vidutiniškas
stabilumas nuošliaužos technika ngos
ingos
ingos
ingos
tikėtina

Karjeras

Kuro
Tekįjimas
užpylimas

Išsiliejimas

Gruntas

Nereikšmi Nereikšm Nereikšm Nereikšm
Visiškai
Vidutiniškas
ngos
ingos
ingos
ingos
tikėtina

Transportas

Kinetinė
Krovinių
judesio
gabenimas
energija

Eismo įvykis

AutomoRibotos
bilis

Ribotos

Nereikšm Nereikšm
Visiškai
Vidutiniškas
ingos
ingos
tikėtina

Prevencinės
priemonės

Nepažeisti
Nereikšm projektinius
ingas
sprendimus ir darbų
saugos reikalavimus
Nepažeisti darbų
saugos
Nereikšm
reikalavimus, turėti
ingas
utilizavimo maišus ir
sorbentus
Nereikšm Laikytis eismo
ingas
taisyklių reikalavimų

Pats karjeras savaime nekelia jokios grėsmės aplinkai, dirbančiųjų ir aplinkinių gyventojų
sveikatai ar nuosavybei, jei darbai vykdomi pagal parengtą telkinio išteklių naudojimo planą,
nepažeidžiant darbų ir eismo saugos normų bei reikalavimų. Karjere nesusidarys ir nebus kaupiamos
kenksmingos atliekos. Išsiliejus kurui ar tepalams, gruntas ar vanduo bus užpilamas surišančiu
sorbentu ir nedelsiant surinktas bei atiduotas valymu užsiimančioms įmonėms. Naftos produktų
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sorbentai bus laikomi konteinerinėse patalpose. Planuojama laikyti apie 30 kg naftos sorbento, kuris
gali absorbuoti iki 450 l naftos produktų. Šio kiekio pilnai pakaks absorbuoti kurui išsiliejusiam iš bet
kurio kasybos mechanizmo. Taip pat konteinerinėse patalpose bus laikomas ir birių krovinių plastikinis
maišas į kurį būtų sukrautas užterštas gruntas. Surinktas gruntas iš karto bus išvežamas į jį priimančias
aikšteles ir nelaikomas karjere. Technikos gedimo atveju ji bus nutempiama į technikos kiemą ir
išvežama į specializuotus techninio remonto centrus.
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9. PROBLEMŲ APRAŠYMAS

Karjero poveikio aplinkai mastas nepriklauso nuo paimamo naudojimui telkinio ploto, kaip dabar
numato planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. Tai labiau gamtinių sąlygų
(o ne ploto) ir kasybos intensyvumo funkcija. Karjere nebus stacionarių taršos šaltinių, o naudojami
mechanizmai yra ne kas kitas kaip transporto priemonės, kurių leistina tarša yra reglamentuojama
vienodai bet kokiame objekte (miestas, visuomeninis kelias ar statybos aikštelė). Aplinkai, taip pat ir
poveikį visuomenės sveikatai, gali daryti tiktai karjere dirbantys mobilūs mechanizmai. Dažnai
karjeras yra traktuojamas kaip stacionarus taršos šaltinis ir bandoma klaidingai taikyti teisės aktus, nors
jame kaip minėta dirba mobilūs mechanizmai. Labai panašūs ar analogiški mechanizmai naudojami
statybose, žemės ūkyje. Nurodyti teisinių aktų ir sąvokų nesuderinamumai dažnai iššaukia
dviprasmybes rengiant ir derinant PAV ataskaitas.
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