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Į V A D A S  

 Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – išteklių gavyba Menčių klinties telkinio naujame 

plote (1.1 pav.). Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) teritorija apima 2 žemės sklypus (kadastro Nr. 

3203/0011:60, 3203/0011:72), kurių bendras plotas sudaro 20,3 ha (2 – 4 priedai). Klinties gavyba 

bus vykdoma tik detaliai 1984 m. išžvalgytame išteklių kontūre, apie 17,4 ha plote, naudojimo 

plano rengimo metu (po PAV proceso sekantis dokumentų rengimo etapas) suprojektuotame 

kasybos sklype (5 priedas). Už detaliai išžvalgytų išteklių kontūro esantys plotai PŪV teritorijoje 

bus panaudojami kitoms su kasyba tiesiogiai susijusioms reikmėms kaip dirvožemio ar dangos 

gruntų sąvartų formavimui ir pan., siekiant kuo labiau išvengti išteklių nuostolių kasybos sklype bei 

racionaliau išeksploatuoti naudinguosius klinties išteklius. 

 PAV ataskaita rengiama pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo1. 1 priedo, 2.6. punktą „kitų naudingųjų iškasenų gavyba (kai kasybos sklypas – 25 ha ir 

didesnis)“, kadangi PŪV teritorija artima įstatyme numatytam 25 ha ribiniam plotui. Prieš atliekant 

PAV buvo parengtas informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentas. Aplinkos 

apsaugos agentūra 2021-12-07 d. priėmė atrankos išvadą Nr. (30.2)-A4E-14224, kad PŪV išteklių 

gavybai Menčių klinties telkinio naujame plote Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškojoje sen., 

Akmenės r. – poveikio aplinkai vertinimas privalomas (6 priedas). Priimtoje atrankos išvadoje 

vienas iš pagrindinių motyvų buvo, kad PŪV teritorijos plotas artimas 25 ha ribiniam dydžiui, dėl 

kurio atliekamas išsamus vertinimas. PAV ataskaita parengta pagal Aplinkos apsaugos agentūros 

2022-05-03 d. raštu Nr. (30.2)-A4E-5114 patvirtintą PAV programą (žr. PAV ataskaitos III tomas) 

ir pagal LR Aplinkos ministro patvirtintą tvarkos aprašą2.  

Pagal ekonominės veiklos klasifikatorių PŪV teritorijoje planuojama vykdyti veikla 

priskiriama kasybai ir karjerų eksploatavimui. Konkrečiai tai dekoratyvinio ir statybinio akmens, 

klinčių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų eksploatavimas (klinčių kasyba, trupinimas ir skaldymas) 

(kodas B - 08.11)3.  

 Po PAV proceso, priėmus teigiamą sprendimą dėl PŪV teritorijoje slūgsančių klinties išteklių 

naudojimo, bus rengiamas planuojamo naudoti telkinio naujo ploto specialusis žemės gelmių 

naudojimo planas. Šiame teritorijų planavimo dokumente, bus numatytas PŪV teritoriją apimančių 

žemės sklypų pavertimas kitomis naudmenomis, suprojektuota išteklių kasyba, rekultivavimas ir 

kiti telkinio įsisavinimo sprendiniai. Tik patvirtinus telkinio naujo ploto naudojimo planą bus 

išduotas LGT leidimas išteklių naudojimui.  

 
1 LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495. 
2 LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
3 Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. DĮ-226 „Dėl 
ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.  
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1 .  I N F O R M A C I J A  A P I E  P L A N U O J A M Ą  Ū K I N Ę  V E I K L Ą  

1.1.  Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

Planuojamas naudoti Menčių klinties telkinio naujas plotas yra išsidėstęs Šiaulių apskrityje, 

Akmenės rajono savivaldybės šiaurės rytinėje dalyje, nuo Akmenės rajono savivaldybės 

administracijos nutolęs 6,5 km į pietryčius, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Menčių 

kaime (1.1, 1.2 pav.). Konkretus adresas PŪV teritorijai nesuteiktas. Planuojamo naudoti telkinio 

naujo ploto centro koordinatės LKS-94 yra 6237667 m (X) ir 433903 m (Y).  

PŪV teritorija yra išsidėsčiusi neurbanizuotoje, kaimiškoje vietovėje. Artimiausia sodyba yra 

nutolusi 860 m į šiaurę (1.2 pav.). Kitos sodybos nutolusios dar didesniais atstumais. Daugiau telkinio 

artimoje aplinkoje nėra nei vienos gyvenamosios sodybos ar planuojamos gyvenamosios teritorijos. 

Informacija apie esamas ir planuojamas gyvenamąsias teritorijas pateikiama pagal TPDRIS 

informacinės sistemos, tinklapio www.regia.lt ir VĮ „Registrų centras“ duomenis.  

Telkinio artimoje aplinkoje nėra rekreacinių, visuomeninės, kurortinės paskirties objektų. Pagal 

rajono bendrojo plano sprendinius, rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinį, 

išskirta rekreacinio arealo riba nuo PŪV teritorijos yra nutolusi už 1,1 km į pietus, už 2,3 km į šiaurės 

rytus praeina planuojama pažintinė turistų judėjimo trasa „Ventos žemė“ (1.3 pav.). Artimiausia 

saugoma kultūros vertybė Keidų kaimo senosios kapinės nuo PŪV teritorijos yra nutolusi už 1,1 km į 

šiaurės rytus. Šiek tiek toliau, už 1,3 km į pietvakarius yra nutolęs Paminklas Lietuvos 

Nepriklausomybės dešimtmečiui. 

Žaliava iš Menčių klinties telkinio naujo ploto bus išvežama esamais, viešojo naudojimo keliais. 

Iš PŪV teritorijos sunkvežimiai išvežantys klintį išvažiuos tiesiai į rajoninį kelią Alkiškiai – Menčiai – 

Pakalniškiai (Nr. 1014), kuriuo toliau judės vakarų kryptimi link Ventos gyvenvietės, kur planuojamas 

tolimesnis žaliavos perdirbimas (1.1, 1.2 pav.). Šiuo metu numatomo rajoninio išvežimo kelio 1,1 km 

ruože, nuo įvažiavimo į eksploatuojamą AB „Naujasis Kalcitas“ karjerą iki PŪV teritorijos yra 

taikomas transporto priemonių 8 t masės judėjimo apribojimas. PŪV organizatorius kreipėsi į VĮ 

„Lietuvos automobilių direkcija“ dėl apribojimo panaikinimo. VĮ „Lietuvos automobilių direkcija“ 

informavo, kad neprieštarautų, jeigu įmonės jėgomis ir lėšomis būtų įgyvendintas projektas dėl kelio 

Nr. 1014 apie 1,100 km ilgio ruožo žvyro dangos paprastojo remonto (sustiprinant dangą) (7 priedas). 

Rengiant telkinio naujo ploto naudojimo planą bus kreipiamasi į VĮ „Lietuvos automobilių direkcija“ 

dėl planavimo sąlygų išdavimo, kuriose įmonė nurodys kokie kelio remonto darbai turės būti atlikti. 

PŪV organizatorius prieš pradedant veiklą karjere pagal išduotas sąlygas sustiprins kelio dangą 

numatomo naudoti rajoninio kelio išvežimo ruože. Karjero vidaus keliai bus įrengti pagal kelių 

techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai” ūkių vidaus kelių IIIv kategorijos 

reikalavimus. 
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Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) teritorija apima 2 žemės sklypus (kadastro Nr. 3203/0011:60, 

3203/0011:72), kurių bendras plotas sudaro 20,3 ha (2 – 4 priedai). Klinties gavyba bus vykdoma tik 

detaliai 1984 m. išžvalgytame išteklių kontūre, apie 17,4 ha plote, naudojimo plano rengimo metu (po 

PAV proceso sekantis dokumentų rengimo etapas) suprojektuotame kasybos sklype (5 priedas). Už 

detaliai išžvalgytų išteklių kontūro esantys plotai PŪV teritorijoje bus panaudojami kitoms su kasyba 

tiesiogiai susijusioms reikmėms kaip dirvožemio ar dangos gruntų sąvartų formavimui ir pan., siekiant 

kuo labiau išvengti išteklių nuostolių kasybos sklype bei racionaliau išeksploatuoti pačius 

naudinguosius klinties išteklius. 

 Naudingųjų išteklių gavyba yra viena iš ūkinės veiklos rūšių, kuri glaudžiai .susijusi su 

konkrečia teritorija. Tai pažymėta ir LR AM išleistame Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo vadove4, kalbant apie vietos alternatyvas – „Tačiau kai kurios planuojamos ūkinės veiklos 

rūšys (gamtinių išteklių gavyba, miškininkystė, esamų objektų rekonstrukcija ir kt.) yra glaudžiai 

susijusios su tam tikra vieta.“ Tai labai akivaizdu šiuo atveju, kadangi LR teritorijoje didžioji klinties 

telkinių dalis yra išsidėsčiusi Akmenės rajone. Šiuo metu, LR detaliai išžvalgyti yra tik 4 (Karpėnų, 

Menčių, Narbučių, Vegerių) klinties telkiniai. Būtent viename iš detaliai išžvalgytų Menčių telkinyje 

PŪV organizatorius planuoja klinties išteklių gavybą. 

Kiekvienas naudingosios iškasenos telkinys yra unikalus gamtos objektas, susiformavęs tik esant 

itin palankioms geologinėms sąlygoms ir kitoje vietoje jo paprasčiausiai 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. 

Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane, žemės naudojimo ir apsaugos 

reglamentų brėžinyje, Menčių klinties telkinio naujas plotas rodomas kaip skirtingo intensyvumo 

ūkininkavimo žemės ūkio zona (1.4 pav.). Bendrojo plano tekstinėje dalyje, visas 1.4 pav. pažymėtas 

289 ha ploto Menčių klinties telkinys, atspindėtas kaip numatoma ir esama Akmenės rajono karjerų 

eksploatavimo teritorija (1.1 lentelė). Tekstinėje dalyje taip pat aiškiai nurodyta, kad Akmenės rajono 

naudingųjų iškasenų potencialas yra didelis. Rajone yra didžiausi šalyje klinčių klodai, todėl šių 

pramonės šakų skatinimas turi būti prioritetinė sritis. Bendrojo plano tekstinėje dalyje taip pat 

nurodyta, kad “Prioritetine žemės naudotojų veikla Akmenės rajono teritorijoje išlieka žemės ūkis ir 

miškų ūkis. Kitai veiklai žemės plotus numatoma panaudoti esant poreikiui plėsti užstatymui 

reikalingus plotus, eksploatuoti naudingąsias iškasenas, saugoti gamtos ir kultūros paveldo 

kompleksus bei objektus”. 

 
4 LR Aplinkos ministerija. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadovas. Vilnius, 2009. 21-22 p. 
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1.1 lentelė Numatomos ir esamos Akmenės rajono karjerų eksploatavimo teritorijos.  

 

Planuojamas naudoti Menčių klinties telkinio naujas plotas patenka į 2 privačius žemės ūkio 

paskirties žemės sklypus (kadastro Nr. 3203/0011:60, 3203/0011:72), kurių savininkai davė 

sutikimus PAV procedūroms (2 – 4 priedai). Rengiant teritorijos išteklių naudojimo planą 

(sekančiame dokumentų rengimo etape po PAV procedūrų) žemės sklypų pagrindinė naudojimo 

paskirtis kasybos laikotarpiui bus keičiama į kitą (naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų 

teritorijos) paskirtį. Baigus naudingosios iškasenos eksploatavimą pagrindinė žemės sklypų 

paskirtis bus keičiama į vandens ūkio paskirtį. Naudojimo būdai gali būti: ūkinei veiklai naudojami 

vandens telkiniai, rekreaciniai vandens telkiniai, bendro naudojimo vandens telkiniai. Tiksliau 

žemės sklypų pavertimo kitomis naudmenomis sprendiniai bus numatyti rengiant telkinio 

naudojimo planą visoms atsakingoms institucijoms išdavus teritorijų planavimo sąlygas. 

Žemės sklypai, į kuriuos patenka Menčių klinties telkinio naujas plotas turi LR specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatyme5 nustatytus apribojimus – Kelių apsaugos zonos (III skyrius, 

antrasis skirsnis), elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), melioruotos 

žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), paviršinių vandens 

telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), paviršinių vandens telkinių pakrantės 

apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, 

tryliktasis skirsnis) (1.5 pav., 3 priedas).  

PŪV teritorijoje bus vykdoma nepažeidžiant nustatytų specialiųjų žemės ir miško naudojimo 

sąlygų. PŪV teritorija patenka į šiauriau einančio rajoninio kelio Alkiškiai – Menčiai – Pakalniškiai 

(Nr. 1014) 20 m pločio ir į rytus nuo PŪV teritorijos einančio kito rajoninio kelio 10 m pločio 

apsaugos zonas (1.5 pav.). Kelių apsaugos zonose PŪV bus vykdoma tik gavus kelių valdytojo 

sutikimą. Palei patį šiaurės vakarinį PŪV teritorijos pakraštį praeina elektros linijos apsaugos zona.  

 
5 LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166. 
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Šioje zonoje PŪV taip pat būtų vykdoma tik naudojimo planu rengimu metu gavus elektros tinklų 

valdytojo sutikimą. Rengiant telkinio naujo ploto naudojimo planą bus parengtas melioracijos 

sistemos pertvarkymo projektas, pagal kurio sprendinius bus panaikinta PŪV teritorijoje įrengta 

drenažo sistema. PŪV teritorija patenka į palei Sablauskių tvenkinį nustatytą 200 m pločio apsaugos 

zoną. Šioje zonoje naudingųjų išteklių gavyba yra leidžiama. Pats PŪV teritorijos pietvakarinis 

pakraštys yra ties tvenkinio pakrantės apsaugos juosta. Rengiant telkinio naudojimo planą bus 

sudarytas tikslus topografinis planas, kuriame aiškiai, detaliu masteliu bus atspindėta PŪV 

teritorijos situacija Sablauskių tvenkinio atžvilgiu. Pagal tikslią topografinę medžiagą bus 

apskaičiuotas paviršiaus polinkio kampas, kuriuo remiantis bus nustatyta patikslinta vandens 

telkinio apsaugos juostos riba. Jokia ūkinė veikla Sablauskių tvenkinio apsaugos juostoje nebus 

vykdoma. Apribojimas žemės gelmių išteklių telkiniai yra skirtas būtent naudingųjų iškasenų 

gavybai, siekiant apsaugoti telkinius nuo bloginančių naudojimo sąlygų. 

Planuojamo naudoti Menčių klinties telkinio naujo ploto paviršius yra dirvonuojantis žemės 

ūkio laukas, palengva apaugantis savaiminio išsisėjimo krūmynais (pagrinde karklais ir 

šaltalankiais) (1.2, 1.6 pav.). Šie krūmai nepriskiriami saugotiniems želdiniams augantiems ne 

miškų ūkio paskirties žemėje6. Tokių biotopų apstu visoje LR teritorijoje. Gamtosaugine prasme 

planuojamas išteklių gavybai naudoti plotas neturi jokios ypatingos vertės. Dirvonuojantis žemės 

ūkio laukas nėra kuom nors išskirtinis biotopas. 

 

1.6 pav. Planuojamo naudoti Menčių klinties telkinio naujo ploto paviršius. 

 

 
6 LR Aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys 
ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“. 
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PŪV teritorijoje neauga miškas (1.7 pav.). Miškas auga palei pietinį PŪV teritorijos pakraštį. 

Tarp klinties išteklių ploto ir miško planuojama tik laikinai sandėliuoti dirvožemį ar nuodangos 

gruntus. Rengiant telkinio naudojimo planą miško ribos bus patikslintos (koordinuotos). Jokia PŪV 

miško žemėje, įskaitant gruntų sąvartų formavimą, nebus vykdoma.  

PŪV teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija Karniškių 

telmologinis draustinis yra nutolęs 8,9 km į pietryčius. Šiek tiek toliau, už 9,4 km taip pat į 

pietryčius yra nutolęs Girkančių telmologinis draustinis (1.8 pav.). Artimiausia Natura 2000 

teritorija svarbi buveinių apsaugai yra Karniškių apylinkės (LTAKM0009), kurios nutolusios tokiu 

pačiu atstumu kaip ir telmologinis draustinis. Artimiausia Natura 2000 teritorija svarbi paukščių 

apsaugai yra Kamanų pelkė (LTAKMB001), nutolusi 12,3 km į vakarus. Kitos saugomos teritorijos 

nutolusios dar didesniais atstumais. PŪV esant dideliam atstumui iki saugomų teritorijų joms 

neturės jokio tiesioginio neigiamo poveikio. 

PŪV teritorija nepatenka į Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane7 išskirtas 

vertingiausias ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietoves. Tvarkymo 

plane nėra nustatytų jokių apribojimų naudingųjų išteklių gavybai šioje teritorijoje. Planuojamas 

naudoti telkinio plotas remiantis vizualinės struktūros vertikaliosios ir horizontaliosios sąskaidos 

veiksniais priskirtas tipui – V1H2 (1.9 pav.). Šio tipo kraštovaizdis skirstyme turi vidutinę vertę. 

Pagal rajono bendrojo plano sprendinius, rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo 

brėžinį, PŪV teritorija turi mažą vaizdingumo laipsnį (1.3 pav.). Tokiuose, mažai vertinguose 

kraštovaizdžiuose, naudingųjų iškasenų gavyba turi naudojimo prioritetą. Pagal vizualinės 

struktūros dominantiškumą nagrinėjamame plote esantis kraštovaizdis priskirtas d kategorijai, kur 

kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje nėra raiškių vertikalių ir horizontalių dominančių. PŪV 

teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje keliolikos kilometrų spinduliu nėra vertingiausių šalies 

panoramų apžvalgos taškų. 

Pagal LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) duomenis už 20 m nuo PŪV teritorijos 

pietvakarinio pakraščio yra Sablauskių tvenkinys (Nr. 30050140), kuris atsirado patvenkus 

Dabikinės upę (Nr. 30010610) (1.10 pav.). Pati klinties išteklių gavyba nebus vykdoma arčiau nei 

105 m iki Sablauskių tvenkinio kranto. Į šį tvenkinį suteka visi aplinkiniai ištiesintų vagų upeliai. 

Artimiausias Lapupio upelis (Nr. 30010628), arčiausiai PŪV teritorijos prateka už 90 m į šiaurės 

rytus ir už 200 m įteka į Sablauskių tvenkinį. Toliau, už 300 m į vakarus, buvusio klinties karjero 

vietoje yra susiformavęs Menčių karjero dirbtinis vandens telkinys (Nr. 30060001). 

   

 
7 LR Aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 
patvirtinimo“.  
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PŪV teritorijoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių. Artimiausia 

saugoma kultūros vertybė yra Keidų kaimo senosios kapinės (unikalus objekto kodas kultūros vertybių 

registre – 4186), esančios už 1,1 km į šiaurės rytus (1.11 pav.). Šiek tiek toliau, už 1,3 km į 

pietvakarius yra nutolęs Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui (kodas – 17278). Kitos 

saugomos kultūros vertybės nutolusios dar didesniais atstumais. PŪV vykdymas artimiausioms 

saugomoms kultūros vertybėms neturės jokio poveikio. 

PAV ataskaitoje išnagrinėtas planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis kiekvienam 

aplinkos elementui (vandenims, aplinkos orui, klimatui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, 

dirvožemiui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, saugomoms teritorijoms, materialinėms 

vertybėms, nekilnojamosios kultūros vertybėms, visuomenės sveikatai ir kt.). PAV ataskaitoje 

taip pat įvertintas suminis poveikis PŪV organizatoriui ir kitam ūkio subjektui suteiktame 

kasybos sklype Menčių klinties telkinyje kartu vykdant veiklą. Atsižvelgus į poveikio mastą 

numatytos poveikio sumažinimo priemones.  

1.2.  Planuojamos ūkinės veiklos  fizinės ir techninės charakteristikos 

1.2.1. Planuojamos ūkinės veiklos etapų  aprašymas 

 Planuojama, kad naudingųjų iškasenų gavyba PŪV teritorijoje susidės iš šių pagrindinių etapų: 

1. Klodo atidengimas; 2. Klinties iškasimas bei dalinis perdirbimas; 3. Žaliavos transportavimas; 4. 

Iškastų plotų rekultivavimas. Išteklių gavybai ir perdirbimui telkinyje planuojama naudoti įprastinius 

mobilius kasybos mechanizmus (ekskavatorių, krautuvą, trupintuvą, sijotuvą, karjerinį sunkvežimį, 

buldozerį) su vidaus degimo varikliais, pritaikytus dirbti karjeruose. Žaliava iš karjero tolimesniam 

perdirbimui bus išvežama esamais, viešojo naudojimo keliais. Plačiau apie kasybos techniką ir 

technologiją, jos kiekį aprašoma 1.2.9. skyriuje. 

1.2.2. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos 

Klinties gavyba bus vykdoma tik detaliai išžvalgytame išteklių kontūre, kuris PŪV 

teritorijoje sudaro apie 17,4 ha plotą. Per metus vidutiniškai planuojamos 45 tūkst. m3 gavybos 

apimtys. Atsižvelgus į Akmenės rajono savivaldybės pastabas, planuojamos mažesnės gavybos 

apimtys nei buvo numatytos PAV atrankos dokumentų rengimo metu (buvo numatyta 60 tūkst. 

m3) (6 priedas). Dėl to atitinkamai sumažės veiklos sukeliama tarša bei transporto srautas iš 

planuojamo karjero. Kasyba karjere planuojama vykdyti šiltuoju metų laiku, apie 7 mėnesius 

(skaičiavimuose priimamos 154 pamainos). Visi ištekliai, esant vidutinėms metinėms gavybos 

apimtims apie 45 tūkst. m3 telkinio naujame plote bus iškasti apytiksliai per 100 metų. Tiksliau 

planuojamo naudoti ploto eksploatacijos laikas bus apskaičiuotas rengiant telkinio naudojimo 

planą, kada bus įvertinti visi neišvengiamai susidarysiantys išteklių nuostoliai (dugne, šlaituose, 

nejudinamose pakraščio juostose ir kt.). 
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1.2.3. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją  (paslaugas) ir 

didžiausią  (projektin į) pajėgumą  

 Iš iškastos klinties planuojama gaminti klintmilčius naudojamus rūgštiems dirvožemiams 

kalkinti. Pačiame karjere planuojamas pradinis klinties perdirbimas ją susmulkinant iki smulkios 

frakcijos. Tolimesnis žaliavos perdirbimas, sumalant iki klintmilčių planuojamas Ventos gyvenvietėje 

numatomoje pastatyti gamybinėje linijoje. Klintmilčių gamybinės linijos įrengimui bus rengiama 

atskira PAV dokumentacija. 

1.2.4. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą, energijos gamybą 

Planuojamame naudoti telkinio naujame plote 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 1.2.9 PAV ataskaitos skyriuje). 

Pagal tai apskaičiuotas sudeginamo dyzelinio kuro kiekis vykdant kasybos darbus telkinio naujame 

plote (1.2 lentelė). Kuro poreikis apskaičiuotas, esant didžiausioms darbų apimtims pirmaisiais 

kasybos metais, kada atliekami nuodangos ir kiti karjero įrengimo darbai. Tai yra nedideli kiekiai, 

lyginant su atliekamomis darbų apimtimis. Vandens siurbimui iš karjero bus naudojami automatiniai 

elektriniai siurbliai. Metinis elektros energijos poreikis planuojamas apie 20 tūkst. kW. 

1.2 lentelė

Energijos šaltinio naudotojas 
Darbo apimtis, h 

(automobiliui - km)
Mato vnt. Normatyvas Kiekis, t

Ekskavatorius Komatsu PC400LC-6 560 l/h 15 7,1
Krautuvas Liebherr L 556 300 l/h 10 2,5

Trupintuvas Terex XR400S 554 l/h 10 4,7
Sijotuvas Kleemann MS 14 Z 450 l/h 10 3,8

Buldozeris CASE 1850K 215 l/h 12 2,2
Karjerinis sunkvežimis Volvo A40D 447 l/h 11 4,1

Sunkvežimiai pervežantys žaliavą (3 vnt.) 2402 l/100 km 45 0,9
Viso 29,4

Metinio dyzelinio kuro poreikio apskaičiavimas

Gavybos ir žaliavos perdirbimo procesas

 

1.2.5. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ir preparatus (mišinius), jų 

saugojimą 

Jokios papildomos cheminės medžiagos ar jų preparatai nebus naudojami klinties gavybos ir 

perdirbimo procese.  

1.2.6. Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) 

 Tirpiklių turinčios medžiagos nėra ir nebus naudojamos. Tam nėra visiškai jokio poreikio.  
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1.2.7. Duomenys apie planuojamoje ūkinėje veikloje numatomas naudoti radioaktyviąsias 

medžiagas 

Radioaktyviosios medžiagos karjere nėra ir nebus naudojamos. 

1.2.8. Duomenys apie atliekas 

Kasant klintį atliekų nesusidarys, nes viskas bus sunaudojama, o likusiais dangos gruntais bus 

rekultivuotas karjeras. Dirvožemis ir nuodangos gruntai nėra atliekos, o laikinai saugomi ir vėliau 

iškastų plotų rekultivavimui panaudojami gruntai. Pirmaisiais karjero įsisavinimo metais nuodangos 

gruntų sąvartas atidengiant karjerą planuojama formuoti PŪV teritorijos rytinėje dalyje, o dirvožemio 

sąvartą pietinėje dalyje, už detaliai išžvalgyto išteklių kontūro (1 grafinis priedas). Vėlesniais metais 

šie nuodangos gruntai bus perdislokuoti į iškastus plotus.  

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. Todėl nuodangos metu nuimti gruntai nėra priskiriami 

atliekoms, kadangi jie neatitinka atliekos turinio bei bus panaudoti rekultivuojant karjerą.  

Šalia karjero administracinių, konteinerinio tipo patalpų bus pastatyti buitinių atliekų 

konteineriai, kurių turinys periodiškai išvežamas atliekų tvarkymu užsiimančios įmonės.  

Karjero mechanizmų techninį aptarnavimą atliks kitos įmonės specializuotuose remonto 

paslaugų centruose. Karjere nesusidarys ir nebus kaupiamos mechanizmų eksploatacinės atliekos 

(tepalai, skudurai, padangos ir kt.).  

1.2.9. Informacija apie technologinius procesus 

Išteklių gavyba planuojama Menčių klinties telkinio pietrytinėje dalyje (1.1, 1.4 pav.). Klinties 

gavyba bus vykdoma tik detaliai 1984 m. išžvalgytame išteklių kontūre, apie 17,4 ha plote, naudojimo 

plano rengimo metu suprojektuotame kasybos sklype (5 priedas). Detaliai išžvalgyti klinties ištekliai, 

planuojamame gavybos plote PŪV teritorijoje, sudaro apie 4516 tūkst. m3, esant apie 26 m vidutiniam 

naudingojo klodo storiui. Šis kiekis bus patikslintas naudojimo planu metu sudarius tikslų ploto 

markšeiderinį (topografinis planas su geologine telkinio informacija) planą. Bendras PŪV teritorijoje, 

išteklių paplitimo plote esančio dirvožemio tūris sudaro apie 52 tūkst. m3, inertinių mineralinių dangos 

gruntų – 1300 tūkst. m3, esant apie 7,5 m vidutiniam storiui. 

Per metus vidutiniškai planuojamos 45 tūkst. m3 gavybos apimtys. Gavybos apimtys 

planuojamos mažesnės nei buvo numatytos (buvo numatyta 60 tūkst. m3) PAV atrankos 

dokumentų rengimo metu (6 priedas). Dėl to atitinkamai sumažės veiklos sukeliama tarša bei 
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transporto srautas iš planuojamo karjero. Kasyba karjere planuojama vykdyti šiltuoju metų laiku, 

apie 7 mėnesius (skaičiavimuose priimamos 154 pamainos).  

Išteklių gavybai ir perdirbimui telkinyje planuojama naudoti įprastinius mobilius kasybos 

mechanizmus su vidaus degimo varikliais, pritaikytus dirbti karjeruose. Ekskavatorius Komatsu 

PC400LC-6 (228/306 kW/AG, kaušo talpa 2,2 m3) bus naudojamas nuodangos darbuose ir žaliavos 

gavyboje su pridedamu hidropleištu, kuriuo bus atskiriama klintis nuo monolitinio klodo (8 – 9 

priedai). Krautuvas Liebherr L 556 (165/224 kW/AG, kaušo talpa 5 m3) dirbs pakraunant klintį 

perdirbimui ir pakraunant į sunkvežimius (10 priedas). Visa iš klodo atplėšta klintis bus perdirbama 

mobiliame trupintuve Terex XR400S, iš kurio pateks į mobilų sijotuvą Kleemann MS 14 Z 

išrūšiavimui atskiriant stambias frakcijas (11 – 12 priedai). Nuodangos darbuose, nuimant dirvožemį, 

kasybos aikštelės palyginimui, rekultivavimo, kelių tvarkymo ir kituose paviršiaus lyginimo darbuose 

bus naudojamas buldozeris CASE 1850K (137/184 kW/AG) (13 priedas). Vidiniai nuodangos gruntų 

pervežimai karjere bus atliekami karjeriniu šarnyriniu sunkvežimiu Volvo A40D (313/419 kW/AG, 

keliamoji galia 31 t) (14 priedas). Žaliava iš karjero tolimesniam perdirbimui bus išvežama 

sunkvežimiais su puspriekabe (skaičiavimuose priimami 313/420 kW/AG, 25 t keliamosios galios, 10 

metų senumo sunkvežimiai). Didesnės keliamosios galios sunkvežimiai pasirinkti siekiant kuo labiau 

sumažinti transporto srauto intensyvumą. Pažangių kasybos mechanizmų naudojimas pritaikytų dirbti 

karjeruose iš esmės sumažins technogeninę apkrovą aplinkai. 

Klinties kasimo bei perdirbimo technologinis procesas toliau aprašomas pagal atskirus etapus: 1. 

Klodo atidengimas, 2. Klinties iškasimas bei dalinis perdirbimas, 3. Žaliavos transportavimas, 4. 

Iškastų plotų rekultivavimas. Visiems darbams pagal planuojamas gavybos apimtis telkinio naujame 

plote atlikti, apskaičiuotas reikiamas kasimo technikos poreikis ir užimtumas.   

Klodo atidengimas 

Prieš pradedant vykdyti gavybos darbus telkinio naujame plote bus atliekami nuodangos darbai. 

Dirvožemis bus nuimamas buldozeriu ir sustumiamas į laikinus pylimus, iš kurių ekskavatoriumi 

pakraunamas į karjerinį sunkvežimį bei pervežamas į pietinėje PŪV teritorijos dalyje, už išteklių 

apskaičiavimo kontūro, planuojamą suformuoti sąvartą (1 grafinis priedas). Planuojamos dirvožemio 

sąvartos aukštis sudarys iki 3 m, o plotis apie 1 ha. Planuojamoje suformuoti dirvožemio sąvartoje bus 

laikomas tik iškasto karjero rekultivavimui reikalingas panaudoti dirvožemio kiekis. Likusi dalis 

dirvožemio bus realizuojama už karjero ribų kitų pažeistų teritorijų tvarkymui. Didžioji iškasto karjero 

dalis bus rekultivuota į vandens telkinį ir viso dirvožemio panaudoti rekultivavimui nėra jokio 

poreikio. Tikslūs dirvožemio nuėmimo darbų sprendiniai, sąvartų ir laikinų pylimų vietos, bus 

žinomos tik parengus telkinio naudojimo planą. Palei žemės sklypo pakraštį papildomai bus paliekama 

5 m pločio nejudinama juosta kasybos technikai pravažiuoti rekultivuojant karjerą. Taip pat karjero 



Menčių klinties telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita               27 

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

pakraščio juostoje bus įrengta tvora su įspėjamais ženklais apie draudimą karjere lankytis pašaliniams 

asmenims. Metinės dirvožemio nuėmimo darbų apimtys apskaičiuotos 1.3 lentelėje.  

Eil.Nr. Rodiklių pavadinimas Mato vnt. Skaičiavimas Kiekis

1 Dirvožemio transportavimo apimtis m
3
/t Projektas 1050/1470

2 Karjerinio sunkvežimio Volvo A40D keliamoji galia t Techninė norma 31

3 Sunkvežimiu vienu reisu pervežamo dirvožemio kiekis t/m
3 31/1,4 31/22,1

4 Transportavimo atstumas km Projektas 0,3
5 Reikiamas reisų skaičius reis/metai 1050/22,1 47
6 Vidutinis važiavimo greitis km/h Techninė norma 20
7 Važiavimo trukmė į abi puses min. 2*0.2*60/20 1,8

8
Pakrovimo trukmė, esant ekskavatoriaus Komatsu 

PC400LC-6 našumui 247,4 m
3
/h

min. 22,1*60/247,4 5,4

9 Manevravimo ir iškrovimo trukmė min. Techninė norma 4
10 Pilna reiso trukmė min. 1.8+5,4+4 11,2
11 Galimas reisų skaičius per parą reis./pam 480/11,2 43
12 Būtinas pamainų skaičius vnt. 47/43 1,1

1.3 lentelė

Darbų apimtys, autotransporto poreikis ir trukmė metinėms dirvožemio nuėmimo 
apimtims telkinio naujame plote atlikti 

 

Nuėmus dirvožemio sluoksnį bus nukasami likę dangos gruntai (daugiausiai kvartero periodo 

moreninis priemolis, molis, o taip pat Triaso periodo molis), kurių vidutinis storis planuojamame 

karjere sudaro 7,5 m. Laikiną nuodangos gruntų sąvartą atidengiant karjerą planuojama formuoti PŪV 

teritorijos rytinėje dalyje (1 grafinis priedas). Planuojamos suformuoti dangos gruntų sąvartos plotas 

sudarys apie 8 ha, o aukštis – apie 10 m. Rytinėje telkinio dalyje bus kaupiami tik pirmojoje karjero 

eksploatacijos dalyje nuimti dangos gruntai. Šie gruntai judant gavybos frontui bus pervežti į 

išeksploatuotus plotus. Vidutinės metinės nuodangos gruntų nuėmimo darbų apimtys apskaičiuotos 

1.4 lentelėje. Pirmaisiais planuojamo naudoti karjero eksploatavimo metais atidengiant naudingąjį 

klinties klodą, bus nukasamas panašus gruntų kiekis kaip ir naudingojo klodo. Storo dangos sluoksnio 

nukasimas Lietuvoje esančiuose klinties ar dolomito karjeruose yra įprastas technologinis reiškinys.  

Eil.Nr. Rodiklių pavadinimas Mato vnt. Skaičiavimas Kiekis

1 Dangos gruntų transportavimo apimtis m
3
/t Projektas 43200/77800

2 Karjerinio sunkvežimio Volvo A40D  keliamoji galia t Techninė norma 31

3 Sunkvežimiu vienu reisu pervežamų dangos gruntų kiekis t/m
3 31/1,8 31/17,2

4 Transportavimo atstumas km Projektas 0,3
5 Reikiamas reisų skaičius reis/metai 43200/17,2 2508
6 Vidutinis važiavimo greitis km/h Techninė norma 20
7 Važiavimo trukmė į abi puses min. 2*0.2*60/20 1,8

8
Pakrovimo trukmė, esant ekskavatoriaus Komatsu 

PC400LC-6 našumui 220,4 m
3
/h

min. 17,2*60/220,4 4,7

9 Manevravimo ir iškrovimo trukmė min. Techninė norma 4
10 Pilna reiso trukmė min. 1.8+4,7+4 10,5
11 Galimas reisų skaičius per parą reis./pam 480/10,5 46
12 Būtinas pamainų skaičius vnt. 2508/46 55

1.4 lentelė

Darbų apimtys, autotransporto poreikis ir trukmė metinėms dangos gruntų nuėmimo 
apimtims telkinio naujame plote atlikti 
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Klinties iškasimas bei dalinis perdirbimas 

Atlikus nuodangos darbus, klinties gavybą planuojama pradėti šiaurės vakarinėje PŪV teritorijos 

dalyje. Žaliava bus išgaunama ekskavatoriumi su hidrauliniu pleištu ardant monolitinį klinties klodą. 

Atskirti klinties gabalai bus krautuvu pakraunami į trupintuvą susmulkinimui. Iš trupintuvo klintis 

pateks į sijotuvą, kur bus atskiriamos stambiosios frakcijos. Pačiame karjere planuojamas tik pradinis 

klinties perdirbimas ją susmulkinant iki smulkios frakcijos. Sutrumpinta iki skaldos ir išrūšiuota 

klintis tolimesniam perdirbimui sunkvežimiais bus išvežama į Ventos gyvenvietėje planuojamą 

pastatyti gamybinę liniją, kurioje bus gaminami klintmilčiai. Žaliavos gavybą ir perdirbimą 

planuojama vykdyti tik šiltuoju metų laiku, apie 7 mėn. (skaičiavimuose priimamos 154 darbo 

pamainos). 

Žaliavos transportavimas 

Klinties žaliava tolimesniam perdirbimui iki Ventos gyvenvietės bus pervežama sunkvežimiais. 

Žaliava iš karjero bus gabenama esamais, viešojo naudojimo keliais. Iš PŪV teritorijos sunkvežimiai 

išvežantys klintį išvažiuos tiesiai į rajoninį kelią Alkiškiai – Menčiai – Pakalniškiai (Nr. 1014), kuriuo 

toliau judės vakarų kryptimi link Ventos gyvenvietės (1.1, 1.2 pav.). Šiuo metu numatomo rajoninio 

išvežimo kelio 1,1 km ruože, nuo įvažiavimo į eksploatuojamą AB „Naujasis Kalcitas“ karjerą iki 

PŪV teritorijos yra taikomas transporto priemonių 8 t masės judėjimo apribojimas. PŪV 

organizatorius kreipėsi į VĮ „Lietuvos automobilių direkcija“ dėl apribojimo panaikinimo. VĮ 

„Lietuvos automobilių direkcija“ informavo, kad neprieštarautų, jeigu įmonės jėgomis ir lėšomis būtų 

įgyvendintas projektas dėl kelio Nr. 1014 apie 1,100 km ilgio ruožo žvyro dangos paprastojo remonto 

(sustiprinant dangą) (7 priedas). PŪV organizatorius prieš pradedant veiklą karjere pagal išduotas 

sąlygas sustiprins kelio dangą numatomo naudoti rajoninio kelio išvežimo ruože. Planuojamam 

žaliavos kiekiui išvežti iš karjero per paminą reikės atlikti 26 sunkvežimių reisus (1.5 lentelė). 

Žaliavos pervežimui pakaks 3 sunkvežimių. 

Iškastų plotų rekultivavimas 

Rekultivuojant karjerą bus panaudoti nuodangos darbų metu nuimti dangos gruntai ir 

dirvožemis. Pietinėje PŪV teritorijos dalyje planuojama suformuoti dirvožemio sąvartą, kurioje bus 

saugomas reikalingas karjero rekultivavimui dirvožemio kiekis (1 grafinis priedas). Pirmojoje karjero 

eksploatacijos pusėje, rytinėje PŪV teritorijos dalyje, planuojama sufornuoti laikiną dangos gruntų 

sąvartą. Vėlesniais metais sąvartoje sukaupti gruntai judant gavybos frontui bus pervežti į 

išeksploatuotus plotus. Dalį iškasto ploto planuojama užpilti nuodangos gruntais atstatant buvusį 

paviršių. Paskleidus nuodangos gruntus, seks dirvožemio sluoksnio atstatymas. Dirvožemio sluoksnis 

šlaituose ir neapvandenintoje karjero dalyje visame pažeistame kasybos plote bus pilnai atstatytas. 

Gruntams susigulėjus neapvandenintoje karjero dalyje bus sodinamas miškas. Konkretūs telkinio 
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naujo ploto rekultivavimo sprendiniai bus žinomi tik naudojimo plano rengimo metu, kada bus 

išduotos atsakingų institucijų teritorijų planavimo sąlygos.  

Eil.Nr. Rodiklių pavadinimas Mato vnt. Skaičiavimas Kiekis

1 Maksimali pamainos transportavimo darbų apimtis m
3
/t Projektas 292/643

2 Sunkvežimio keliamoji galia t Techninė norma 25

3 Sunkvežimio vienu reisu pervežamos žaliavos kiekis t/m
3 25/2,2 25/11,4

4 Transportavimo atstumas km Projektas 20
5 Reikiamas reisų skaičius pamainai reis/pam 292/11,4 26
6 Vidutinis važiavimo greitis km/h Techninė norma 60
7 Važiavimo trukmė į abi puses min. 2*20*60/60 40,0

8
Pakrovimo trukmė, esant krautuvo Liebherr L 556 

našumui 405,1 m
3
/h

min. 11,4*60/405,1 1,7

9 Manevravimo ir iškrovimo trukmė min. Techninė norma 4
10 Pilna reiso trukmė min. 40+1,7+4 45,7
11 Galimas reisų skaičius per pamainą reis./pam 480/45,7 10,5
12 Būtinas transporto priemonių kiekis vnt. 26/10,5 2,4
13 Transporto priemonių kiekis su minimaliu rezervu  vnt. Techninė norma 3
14 Bendra metinė rida karjero vidaus keliais km 2*26*154*0,3 2402
15 Reisų skaičius per valandą reis./h 26/8 3,2

1.5 lentelė

Autotransporto poreikis žaliavos iš telkinio naujo ploto iki perdirbimo vietos 
pervežimui

 

Kasybos technikos poreikis 

Planuojamame naudoti Menčių klinties karjere dirbs 6 kasybos mechanizmai (1 ekskavatorius, 1 

krautuvas, 1 trupintuvas, 1 sijotuvas, 1 buldozeris, 1 karjerinis sunkvežimis). Planuojamoms kasybos 

apimtims įvykdyti ekskavatorius Komatsu PC400LC-6 turės dirbti 70 pamainų, krautuvas Liebherr L 

556 – 38, trupintuvas Terex XR400S – 69, sijotuvas Kleemann MS 14 Z – 56, buldozeris CASE 

1850K – 27, karjerinis sunkvežimis Volvo A40D – 56 pamainas. Apibendrintas kasybos technikos 

užimtumas, pagal kiekvieną darbų etapą, pateikiamas 1.6 lentelėje. Kiekvieno kasybos mechanizmo 

pilnai pakaks po vieną vienetą, kadangi planuojamos darbų apimtys nėra didelės. Darbų apimtys 

skaičiuojamos pirmaisiais karjero veiklos metais, kada jos yra pačios didžiausios. Kasybos technikos 

užimtumas apskaičiuotas, remiantis mechanizmų techninėmis charakteristikomis. Kiekvieno kasybos 

mechanizmo našumo skaičiavimai pagal darbo pobūdį pateikiami atskirai 1.7 – 1.9 lentelėse. 
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1.6 lentelė

Apimtis, 

m
3

Našumas, 

m
3
/pam

Darbo 
trukmė, 

pam

Apimtis, 

m
3

Našumas, 

m
3
/pam

Darbo 
trukmė, 

pam

Apimtis, 

m
3

Našumas, 

m
3
/pam

Darbo 
trukmė, 

pam

Apimtis, 

m
3

Našumas, 

m
3
/pam

Darbo 
trukmė, 

pam

Ekskavatorius Komatsu PC400LC-6 45000 1000 45 1050 1979 0,5 43200 1763 25 70 0,5 3,6 154

Krautuvas Liebherr L 556 45000 1903 24 45000 3241 14 38 0,2 1,9 154

Trupintuvas Terex XR400S 45000 650 69 69 0,4 3,6 154

Sijotuvas Kleemann MS 14 Z 45000 800 56 56 0,4 2,9 154

Buldozeris CASE 1850K 25 2100 1097 2 27 0,2 1,4 154

Karjerinis sunkvežimis Volvo A40D 1 55 56 0,4 2,9 1542.1 lentelė 2.2 lentelė

Kelių priežiūros, 
rekultivavimo ir kt 

darbai

Darbo 
dienos 
trukmė 
dirbant 
vienu 

mechanizmu

Darbo 
dienų 

skaičius per 
metus

Žaliavos gavybos/perdirbimo 
darbai

Dirvožemio 
pakrovimas/sustūmimas Visa 

darbo 
trukmė, 

pam

Mechanizmo 
panaudojimo 
koeficientas

Dangos gruntų pakrovimas

Vidutinės metinės kasimo technikos darbo trukmės apskaičiavimas

Išrūšiuotos žaliavos 
pakrovimas į sunkvežimius

Technika
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1.7 lentelė

Rodiklis Mato vnt. Žymuo Skaičiavimas Rezultatas
Pamainos trukmė min. Td Darbo sutartis 480
Pasiruošimo ir darbo užbaigimo trukmė min. Tpp Techninė norma 30
Laikas asmeninėms reikmėms min. Ta Techninė norma 10
Pervežimo krautuvu greitis m/min vk Techninė norma 117
Išpylimo trukmė min. Ls Techninė norma 0,08
Sunkvežimio privažiavimo krovai laikas min. Tpl Techninė norma 0,3

Krautuvo kaušo talpa m
3 Qe Techninė norma 5

Kaušo išnaudojimo koeficientas kraunant 
klintį smulkinimui

ke Techninė norma 0,7

Kaušo išnaudojimo koeficientas 
pakraunant išrūšiuotas klinties frakcijas

ke Techninė norma 0,84

Sunkvežimio keliamoji galia t Akg Techninė norma 20
Kasimo ciklo laikas min hc Techninė norma 0,17

Laikas poilsiui min. Tpo Techninė norma 28
Pervežimo krautuvu kelias m pk Techninė norma 30
Pervežimo krautuvu trukmė min. Lp 2*pk/vk 0,51
Bendra ciklo trukmė min. Ct hc+Lp+Ls 0,76
Ekskavacijos ciklų skaičius vnt/min nc 1/Ct 1,32

Krautuvo našumas m
3
/d En

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

1903

Vieno sunkvežimio pakrovimo laikas min. Tpa nk/nc 0,84
Pervežimo krautuvu kelias m pk Techninė norma 10
Supilamų į sunkvežimį kaušų skaičius vnt. nk Akg/Qe*ke*g 2
Pervežimo krautuvu trukmė min. Lp 2*pk/vk 0,17
Bendra ciklo trukmė min. Ct hc+Lp+Ls 0,42
Ekskavacijos ciklų skaičius vnt/min nc 1/Ct 2,38

Naudingosios iškasenos masė klode t/m
3 g Techninė norma 2,2

Krautuvo našumas m
3
/d KRn

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

3241

Kraunant klintį į sunkvežimius

Krautuvo darbo našumo apskaičiavimas
Krautuvas Liebherr L 556

Pilant klintį į trupintuvą smulkinimui
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Rodiklis Mato vnt. Žymuo Skaičiavimas Rezultatas
Pamainos trukmė min. Td Darbo sutartis 480
Pasiruošimo ir darbo užbaigimo 
trukmė 

min. Tpp
Techninė 

norma
30

Laikas asmeninėms reikmėms min. Ta
Techninė 

norma
10

Pervežimo greitis m/min vk
Techninė 

norma
117

Išpylimo trukmė min. Ls
Techninė 

norma
0,08

Sunkvežimio privažiavimo krovai 
laikas

min. Tpl
Techninė 

norma
0,3

Ekskavatoriaus kaušo talpa m
3 Qe

Techninė 
norma

2,2

Kaušo išnaudojimo koeficientas 
kasant dirvožemį

ke
Techninė 

norma
0,91

Kaušo išnaudojimo koeficientas 
kasant dangos gruntus

ke
Techninė 

norma
0,82

Sunkvežimio keliamoji galia t Akg
Techninė 

norma
31

Kasimo ciklo laikas min hc
Techninė 

norma
0,17

Vieno sunkvežimio pakrovimo laikas min. Tpa nk/nc 5,04

Pervežimo kelias m pk
Techninė 

norma
10

Supilamų į sunkvežimį kaušų skaičius vnt. nk Akg/Qe*ke*g 12
Pervežimo trukmė min. Lp 2*pk/vk 0,17
Bendra ciklo trukmė min. Ct hc+Lp+Ls 0,42
Ekskavacijos ciklų skaičius vnt/min nc 1/Ct 2,38

Dirvožemio santykinė masė t/m
3 g

Techninė 
norma

1,4

Ekskavatoriaus našumas m
3
/d KRn

(Td-Tpp-
Ta)*Qe 

*ke*nk/(nk/nc+
Tpl)

1979

Vieno sunkvežimio pakrovimo laikas min. Tpa nk/nc 4,20

Pervežimo kelias m pk
Techninė 

norma
10

Supilamų į sunkvežimį kaušų skaičius vnt. nk Akg/Qe*ke*g 10
Pervežimo trukmė min. Lp 2*pk/vk 0,17
Bendra ciklo trukmė min. Ct hc+Lp+Ls 0,42
Ekskavacijos ciklų skaičius vnt/min nc 1/Ct 2,38

Dangos gruntų santykinė masė t/m
3 g

Techninė 
norma

1,8

Ekskavatoriaus našumas m
3
/d KRn

(Td-Tpp-
Ta)*Qe 

*ke*nk/(nk/nc+
Tpl)

1763

1.8 lentelė

Ekskavatoriaus darbo našumo apskaičiavimas
Ekskavatorius Komatsu PC400LC-6

Kraunant dirvožemį į karjerinį sunkvežimį

Kraunant dangos gruntus į karjerinį sunkvežimį
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1.9 lentelė

Rodiklis Mato vnt. Žymuo Skaičiavimas Rezultatas
Pamainos trukmė val. Td Darbo sutartis 8
Buldozerio verstuvo ilgis m l Techninė norma 3,42
Buldozerio verstuvo aukštis m h Techninė norma 1,425

Perstumiamo grunto prizmės plotis m a

h/tgf (f - grunto 

natūralus byrėjimo 

kampas)

2,04

Perstumiamo išpūrento grunto tūris m
3 V l*h*a/2 4,96

Darbinio paviršiaus pokinkio korekcijos koeficientas Kr Techninė norma 1

Našumo padidėjimo koeficientas, esant verstuvo 
posparniams

Ko Techninė norma 1,15

Grunto nuostolių perstūmimo kelyje koeficientas Kv Nuo 1 iki l2*b 1

Bėgių perjungimo greitis s tb Techninė norma 6

Posūkio atlikimo greitis s tp Techninė norma 8

Buldozerio laiko panaudojimo koeficientas Kt Techninė norma 0,8

Grunto išsipurenimo koeficientas Kp Techninė norma 1,22

Grunto pjovimo ilgis m l1 Pagal projektą 7

Buldozerio greitis grunto pjovimo metu m/s v1 Techninė norma 1

Grunto perstūmimo atstumas 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

Vieno ciklo trukmė s Tc l1/v1+l2/v2+(l1+l2):v3+tb+2tp 98

Buldozerio našumas m
3
/d Bn

3600*Td*V*Kr 
*Ko*Kv*Kt/Kp*Tc 1097

Buldozerio darbo našumo apskaičiavimas
Buldozeris CASE 1850K

Perstumiant dirvožemį

 

 

Klinties 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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2 .  P L A N U O J A M O S  Ū K I N Ė S  V E I K L O S  N U M A T O M A S  

R E I K Š M I N G A S  P O V E I K I S ,  N U M A T O M O  R E I K Š M I N G O  

N E I G I A M O  P O V E I K I O  A P L I N K A I  I Š V E N G I M O ,  

S U M A Ž I N I M O  I R  K O M P E N S A V I M O  P R I E M O N Ė S  

2.1.  Vanduo 

2.1.1. Esamos būklės aprašymas 

Pagal LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) duomenis už 20 m nuo PŪV teritorijos 

pietvakarinio pakraščio yra Sablauskių tvenkinys (Nr. 30050140), kuris atsirado patvenkus Dabikinės 

upę (Nr. 30010610) (1.10, 2.1 pav.). Pati klinties išteklių gavyba nebus vykdoma arčiau nei 105 m iki 

Sablauskių tvenkinio kranto. Į šį tvenkinį suteka visi aplinkiniai ištiesintų vagų upeliai. Artimiausias 

Lapupio upelis (Nr. 30010628), arčiausiai PŪV teritorijos prateka už 90 m į šiaurės rytus ir už 200 m 

įteka į Sablauskių tvenkinį. Toliau, už 300 m į vakarus, buvusio klinties karjero vietoje yra 

susiformavęs Menčių karjero dirbtinis vandens telkinys (Nr. 30060001). 

 

2.1 pav. Piečiau PŪV teritorijos esantis Sablauskių tvenkinys. 

PŪV teritorijos pakraščiai patenka į Sablauskių tvenkiniui nustatytą 200 m pločio apsaugos 

zoną8. Šioje zonoje naudingųjų išteklių gavyba yra leidžiama (1.5, 1.10 pav.). Pats PŪV teritorijos 

pietvakarinis pakraštys yra ties tvenkinio pakrantės apsaugos juosta. Rengiant telkinio naudojimo 

planą bus sudarytas tikslus topografinis planas, kuriame aiškiai, detaliu masteliu bus atspindėta PŪV 

teritorijos situacija Sablauskių tvenkinio atžvilgiu. Pagal tikslią topografinę medžiagą bus 

apskaičiuotas paviršiaus polinkio kampas, kuriuo remiantis bus nustatyta tiksli vandens telkinio 

 
8 LR Aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir 
pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
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apsaugos juostos riba. Jokia PŪV įskaitant dirvožemio pylimo ir nuodangos gruntų sąvartų formavimą, 

Sablauskių tvenkinio apsaugos juostoje nebus vykdoma. 

Menčių klinties telkinio naujame plote ir greta jo nėra vandens gręžinių išgręžtų į gilesnius 

vandeningus sluoksnius. Artimiausias požeminio vandens monitoringo gręžinys yra išgręžtas už 710 m 

į šiaurės vakarus (Nr. 41662) (2.2 pav.). Artimiausias artezinis vandens gręžinys (Nr. 41551) 

(artimiausios PŪV teritorijai gyvenamosios sodybos žemės sklype) yra išgręžtas už 850 m į šiaurę. 

Artimiausia Menčių (Akmenės r.) vandenvietė (Nr. 4159) nuo PŪV teritorijos yra nutolusi 2,8 km į 

vakarus (2.3 pav.). Aplink šią vandenvietę nėra išskirta vandenvietės apsaugos zona. 

2.1.2. Planuojamos ūkinės veiklos galima vandens sutelktoji ir pasklidoji tarša 

Kasant klintį nesusidarys gamybinių nuotekų ir vandens teršalų. Biologiniai darbininkų teršalai 

(buitinės nuotėkos) iš lauko tipo biotualeto bus perduodami utilizavimui tvarkančiai įmonei ir 

nepasklis į aplinką.  

Kasant klintį į kasavietę nuolat pritekės natūralaus vandens, todėl klodas nuolat bus sausinamas. 

Vanduo karjere grioviais bus nuvedamas į giliausioje karjero vietoje įrengtą vandens surinkimo 

baseiną (zumpfą), iš kurio pateks į nuskaidrinimo baseiną, kur elektriniais siurbliais bus 

išpumpuojamas Sablauskių tvenkinį. Į tvenkinį bus išleidžiamas visiškai švarus, žaliavos gavybos ir 

dalinio perdirbimo metu neužterštas, natūralus gamtinis atmosferos kritulių ir pritekėjęs iš vandeningų 

sluoksnių vanduo. Karjero vietoje papildomai įrengtas nuskaidrinimo baseinas užtikrins, kad į tvenkinį 

bus išleidžiamas vanduo be jokių priemaišų. 

2.1.3. Numatomas reikšmingas poveikis 

Naudingojo klodo dangą PŪV teritorijoje sudaro dirvožemis, paskutinio apledėjimo metu 

suklotas moreninis priemolis su tokios pat kilmės molio lęšiais, o vietomis ir apatinio Triaso periodo 

molis (2 grafinis priedas). Visos šios nuogulos nelaidžios vandeniui. Dangos storis PŪV teritorijos 

ribose kinta nuo 5,7 m iki 9,1 m, vidutiniškai sudaro 7,8 m. Telkinio naudingąjį klodą sudaro 

viršutinio Permo Naujosios Akmenės svitos klintys. Jų storis numatomoje naudoti telkinio dalyje kinta 

nuo 23 iki 31 m, vidutiniškai sudaro 26,0 m. Klinčių klodas slūgso ant nelygaus erozijos paveikto 

senesnio Devono periodo Katlierių svitos terigeninių sucementuotų nuogulų (smiltainiai, aleurolitai). 

 PŪV teritorijoje giliau dirvožemio padūlėjusiame moreniniame priemolyje lokaliai drėgnuoju 

metų laiku gali atsirasti gruntinio vandens. Teritorija yra melioruota, todėl šis vanduo nusidrenuoja į 

vandens surinktuvus, todėl nemaitina naudingojo klinties klodo vandeniu. Tuo labiau, kad giliau 

slūgsantis moreninis priemolis jau yra tankus (nepadūlėjęs) ir kartu su kvartero bei Triaso moliu 

sudaro nelaidžią vandeniui vandensparą (2 grafinis priedas). Vidutinis nelaidžių vandeniui klodą 

dengiančių gruntų storis PŪV teritorijoje sudaro 7,8 m. Tai labai patikima izoliacija.  
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Plyšiuotose ir vietomis kaverningose klintyse talpinasi tarpsluoksninis vanduo. Telkinyje jis 

vietomis neturi spūdžio, o PŪV teritorijoje vandens pakilimas geologinės žvalgybos gręžiniuose 

tyrimo metu 1984 metais sudarė 1,3 – 2,5 m. Šiuo metu, kai dideli Menčių klinties telkinio plotai jau 

buvo atidengti ir išeksploatuoti, sluoksninio vandens spūdis yra pažemėjęs.   

Klinties klodas yra plyšiuotas ir vietomis kaverningas. Plyšiuotumas ir kaverningumas yra 

didesnis viršutinėje pjūvio dalyje, todėl ir šios klodo dalies kolektorinės savybės yra geresnės. 

Apatinėje pjūvio dalyje kavernos retos, pačioje apatinėje klodo dalyje aptinkami iki 2 m storio 

molingų klinčių tarpsluoksniai, kur plyšių taip pat mažiau. Todėl apatinė klodo dalis mažiau laidi 

vandeniui.  

 Neatidengtas tarpsluoksninis vandeningas klinčių horizontas praktiškai nemaitinamas 

atmosferiniais krituliais, nes patikimai apsaugotas stora nelaidžia danga ir tuo, kad paviršinį vandenį 

drenuoja melioracijos sistema. Jis maitinamas iš gilesnių viršutinio Devono Katlierių svitos smiltainio 

ir smėlio sluoksnių, tose vietose, kur šie sluoksniai pakeičia nelaidžius aleurolitus (2 grafinis priedas). 

Klinčių vandeningas horizontas hidraulinio ryšio su paviršiniais telkinį supančiais vandentakiais 

neturi, nes tiek patvenktoje Dabikinės upėje (Sablauskių tvenkinyje), tiek greta iškasto Menčių II 

klinties karjero vos už 32 m tekančiame ištiesintos vagos Drūktupio upelyje ar melioracijos grioviuose 

vandens lygis laikosi ženkliai aukščiau nei iškastuose karjeruose (2.4, 2.5 pav.).  

 Jeigu arčiausiai PŪV teritorijos iškastame Menčių klinties karjere vandens lygis yra ties 62,9 m 

altitude, tai piečiau esančiame Sablauskių tvenkinyje jis laikosi ties 69,0 m altitude, t. y. 7,1 m 

aukščiau (2.4 pav.). Analogiškai iškastame Menčių II klinties karjere vandens lygis yra ties 61,6 m 

altitude, kai vos už 32 m nuo šio karjero ištiesintos vagos Drūktupio upelyje vandens lygis yra ties 

71,6 m altitude, t. y. 10 m aukščiau (2.5 pav.). Faktiniai duomenys liudija, kad vandens lygis seniai 

iškastuose Menčių klinties telkinio karjeruose, kurie eksploatuojami dar nuo 1930 metų, nusistovi 

ženkliai žemiau nei paviršiniuose greta tekančiuose upeliuose ar esančiuose tvenkiniuose ir ši 

pažemėjusio tarpsluoksninio vandens depresija nepersiduoda ir neatsispindi paviršinėje hidrosferoje. 

Todėl ir naujo dar vieno nedidelio ploto (apie 17,4 ha) karjero atsiradimas jokių pokyčių aplinkai 

nesukels. To garantas jau 91 metus besitęsianti Menčių klinties telkinio išteklių eksploatacija, nes per 

visą šį ilgą laikotarpį neišnyko ir neišdžiūvo jokie paviršinio vandens objektai. 

 Esant vienodoms hidrogeologinėms sąlygoms vandens pritekėjimas į karjerą priklauso jo ploto ir 

vandens lygio pažeminimo. Geologinės žvalgybos metu 1984 metais buvo apskaičiuota, kad 

pažeminus vandens lygį šiame telkinyje 27 m, vandens pritekėjimas į iškastą karjerą sudarys 0,13 

m3/para/m2. PŪV teritorijoje tikėtinas didžiausias klinties karjero plotas gali siekti 174 000 m2. Tačiau 

nesant vietos dangos padermėms supilti į išorinius sandėlius, į iškasto karjero dugną iškart bus 

supilami nelaidūs vandeniui dangos gruntai (priemolis ir molis), todėl iškastas karjeras niekada 
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neišsiplės iki maksimalaus jo ploto. Įvertinus dangos ir naudingojo klodo storių santykį, maksimalus 

atviras kasamo karjero plotas, iš kurio tektų išpumpuoti tarpsluoksninį vandenį gali sudaryti iki 2/3 

planuojamo naudoti 17,4 ha telkinio ploto. Tai reiškia, kad maksimalus galimas sausinamo karjero 

plotas sudarytų apie 12,2 ha.  

Remiantis apskaičiuotu vandens pritekėjimo rodikliu, PŪV teritorijoje maksimalus šalinamo iš 

karjero į paviršinį vandens priėmėją gėlo tinkamo buitiniam naudojimui vandens kiekis sudarytų: 

122 000 m2 x 0,13 m3/para = 15 860 m3/para. 

 Visą į karjerą pritekantį vandenį per nuskaidrinimo baseiną planuojama išmesti į Sablauskių 

tvenkinį. Karjero sausinimui pagal poreikį planuojama iškasti griovį, įrengti pralaidą ar pakloti 

vamzdį. Tam gretimo žemės sklypo (kadastro Nr. 3203/0011:43) savininkas davė sutikimą (15 

priedas). Į tvenkinį išleidžiamas vanduo bus visiškai švarus, kadangi į karjerą pritekantis požeminis 

vanduo nebus naudojamas jokioms gamybinėms reikmėms ir užteršiamas pašalinėmis cheminėmis ar 

organinėmis medžiagomis. Tam nėra visiškai jokio poreikio. 

 Siekiant išsamiai įvertinti PŪV galimą poveikį Sablauskių tvenkiniui PAV dokumentų rengėjas 

rengdamas ataskaitą užklausė Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos apsaugos departamento 

duomenų apie Sablauskių tvenkinį, jo naudotojus, esančius hidrotechninius statinius ir kitus techninius 

parametrus nurodytus LR Aplinkos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakyme Nr. 109 „Dėl Tvenkinių 

naudojimo ir priežiūros Tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“9. Abi institucijos pateikė 

išsamius pagrindinius duomenis apie tvenkinį (16 priedas). 

 Pagal pateiktus duomenis Sablauskių tvenkinio plotas apima 125 ha (125 0000 m2), vidutinis 

vandens lygis sudaro 69 m NN (leistini svyravimai min. 68,8, maks. 69,5 m NN), bendras vidutinis 

tūris 2000 tūkst. m3, vidutinis gylis 1,6 m,. Vidutinis metinis nuotėkis 50318 tūkst. m3. Pati Dabikinės 

upės užtvanka yra pastatyta už 4,35 km į vakarus nuo planuojamos vandens išleidimo vietos iš karjero.  

Dėl PŪV vandens lygis Sablauskių tvenkinyje nenukris, kadangi neturi tiesioginio 

hidrogeologinio sąryšio. Sausinant karjerą į tvenkinį planuojamas išleisti vandens kiekis bus labai 

nedidelis. Net ir į karjerą per parą pritekėjus maksimaliam 15 860 m3vandens kiekiui ir jį visą iš karto 

per trumpą laiko tarpą išleidus į tvenkinį, vandens lygis jame pakiltų iki 1,3 cm. Tai yra beveik 

visiškai neįtakotų 69 m NN vidutinio vandens lygio dideliame 125 0000 m2 ploto tvenkinyje. Iš 

karjero planuojamas išleisti maksimalus 15,86 tūkst. m3 vandens kiekis sudarys tik esant maksimaliam 

12,2 ha atidengtam karjero plotui. Tačiau tai tik teorinis scenarijus. Realiai į tvenkinį per pirmus 30 – 

40 veiklos metų iš karjero išleidžiamas vandens kiekis bus bent 2 – 3 kartus mažesnis nei 

apskaičiuotas.  

 
9 LR Aplinkos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 109  „Dėl tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių 
(LAND 2-95) patvirtinimo“. 
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 Apibendrinant galima pasakyti, kad Menčių karjero hidrogeologinės sąlygos yra itin palankios 

gavybai vykdyti, nes nesukelia poveikio paviršinei hidrosferai. Didžiausią įtaką vandens lygiui 

Sablauskių tvenkinyje ir toliau turės užtvanka reguliuojanti vandens lygį. Planuojamas išmesti į 

aplinką nuskaidrinto vandens kiekis nėra labai didelis, nes didesnio ploto jau veikiančiuose Menčių, 

Karpėnų, Petrašiūnų, Klovainių karjeruose į aplinką išleidžiamo vandens kiekis 10 - 15 kartų didesnis.  

2.1.4. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

Svarbiausia prevencinė priemonė yra požeminio vandens monitoringo programos parengimas ir 

vykdymas karjero eksploatacijos metu. Pagal monitoringo programos rezultatus bus galima koreguoti 

vykdomą veiklą, padarant kuo mažiau žalos aplinkai.  

Visas perteklinis vanduo iš sausinamo karjero per nuskaidrinimo baseiną bus permetamas į 

Sablauskių tvenkinį. Apie į tvenkinį iš karjero išmetamus vandens kiekius bus periodiškai 

informuojamas užtvankos valdytojas gaminantis elektros energiją.  

2.2. Aplinkos oras 

2.2.1. Esamos būklės aprašymas 

Pagal klimatinį rajonavimą planuojamas naudoti Menčių klinties telkinio naujas plotas patenka į 

vidurio žemumos rajono, Mūšos – Nevėžio parajonio šiaurės vakarinį pakraštį. Vidutinė metinė 

temperatūra sudaro apie 6,3 – 6,6 0C. Liepos mėnesį siekia 16,7 – 17,2 0C, o sausio – vasario 

mėnesiais nukrenta iki -4,1 – -3,5 0C (Lietuvos klimatinių rajonų ir parajonių ypatybės (1981-2010 m. 

duomenys)). Per metus nagrinėjamo ploto apylinkėse iškrenta per 570 – 700 mm kritulių. Vietovėje 

vyrauja vakarų, pietvakarių, pietų vėjai. 

Planuojamas išteklių gavybai naudoti plotas yra kaimiškoje, neurbanizuotoje vietovėje, kur 

sodybos išsidėsčiusios retai. Oro taršos koncentracijos tokiose vietovėse yra lygios arba labai artimos 

foninėms reikšmėms. Aplinkos apsaugos agentūra 2021-08-06 raštu Nr. (30.3)-A4E-9219 nurodė, kad 

2 km spinduliu nėra kitų taršos šaltinių (atskirai prie PAV ataskaitos pridėto oro taršos modeliavimo ir 

vertinimo, 2 priedas) 

2.2.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai 

Dirbant karjerinei technikai susidarys tik 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 bus tikrinamas karjero 

mechanizmų vidaus degimo variklių darbo režimo atitikimas nustatytiems normatyvams (LAND 15-

2015)10. Visi mechanizmai per metus sudegins apie 29,4 t dyzelinio kuro (1.2 lentelė). Metinis 

išmetamų teršalų kiekis yra nedidelis, lyginant su atliekamomis darbų apimtimis. Išmetamų dujų 

 
10 LR Aplinkos ministro 2000 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 89 „Dėl Aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 14–
2015 ir LAND 15–2015 patvirtinimo“. 
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kiekis apskaičiuotas pagal Aplinkos ministro 1998-07-13 įsakymu Nr. 125 patvirtintą metodiką11. 

Sudeginus tokį šio kuro kiekį į aplinką per metus pateks 1,82 t teršalų: 1,06 t anglies monoksido, 0,39 

t angliavandenilių, 0,29 t azoto junginių, 0,03 t sieros dioksido ir 0,05 t kietųjų dalelių. Pagal kuro 

sąnaudas, įvertinus vidutinį mašinų amžių, eksploatavimo sritį, mašinų konstrukcines ypatybes, buvo 

apskaičiuotos teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų kiekis. Skaičiavimai pateikiami 

2.1 lentelėje. 

2.2.3. Numatomas reikšmingas poveikis aplinkos orui 

Dar 2021 m. rengiant PAV atrankos dokumentaciją PŪV buvo atliktas išsamus oro taršos 

modeliavimas ir vertinimas (pridedamas atskirai prie PAV ataskaitos). Oro taršos modeliavimas buvo 

atliktas esant didesnėms 60 tūkst. m3 žaliavos gavybos ir perdirbimo apimtims bei didesniam 49 

sunkvežimių reisų (skaičiuojant į abi puses 98) kiekiui reikalingų žaliavos pervežimui. Atlikus oro 

taršos modeliavimą ir vertinimą gauta, kad didžiausią poveikį PŪV turės taršai KD10, KD2,5 ir azoto 

dioksidu, tačiau teršalų koncentracijų aplinkos ore leistinos vertės nebus viršijamos. Vertinant RV 

dalimis, KD10 koncentracijos aplinkos ore paros vidurkis gali pasiekti iki 0,58 RV, metų – 0,41 RV, 

KD2,5 metų – 0,08 RV, NO2 junginių – 0,58 RV (valandos) ir 0,23 RV (metų), CO junginių – 0,04 RV 

(8 valandų), o LOJ – 0,02 RV (0,5 val.). 

Vertinant su fonine tarša KD10 koncentracijos aplinkos ore paros vidurkis gali pasiekti iki 0,80 

RV, metų – 0,73 RV, KD2,5 metų – 0,51 RV, NO2 junginių – 0,60 RV (valandos) ir 0,33 RV (metų), 

CO junginių – 0,06 RV (8 valandų). Ribinės vertės, vertinant net ir su fonine tarša, vadovaujantis 

„blogiausio scenarijaus“ principu, priimant jog visi taršos šaltiniai karjero darbo valandomis veikia 

vienu metu, 365 dienas metuose, nebus viršijamos. 

Šiuo atveju, planuojant ūkinę veiklą oro taršos koncentracijos bus dar žemesnės, kadangi 

numatomos mažesnės 45 tūkst. m3 (vietoj 60 tūkst. m3) gavybos apimtys. Dėl gavybos apimčių 

sumažėjimo ir didesnės keliamosios galios sunkvbežimių naudojimo transporto srautas iš karjero 

taip pat sumažės nuo 49 reisų (98 reisai skaičiuojant į abi puses) iki 26 reisų (iki 52 į abi puses). Tai 

yra transporto srautas sumažės beveik dvigubai. Taip pat dulkėtumo sumažinimui papildomai 

sausros metu numatoma periodiškai (du karus per pamainą) laistyti visą rajoninio kelio išvežimo 

žvyrkelio ruožą natūraliu vandeniu. Oro taršos modeliavimo duomenys aiškiai rodo, kad PŪV 

teritorijoje vykdant ūkinę veiklą oro taršos koncentracijos artimiausiose gyvenamosiose teritorijose 

neviršys ribinių verčių.  

 

 

 
11 LR Aplinkos ministro 1998 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. 125 „Dėl teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų 
su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodikos patvirtinimo“. 
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litrais kg M K1 K2 K3 Mato vnt. Kiekis Per metus, t

CO 12 15 12,80 l/h 0,9 0,909 1,3 0,29 130 t/h 0,00057 0,32
CH 12 15 12,80 l/h 0,9 1,01 1,3 0,31 40,7 t/h 0,00021 0,12

NOx 12 15 12,80 l/h 0,9 0,973 0,89 0,39 31,3 t/h 0,00014 0,08

SO2 12 15 12,80 l/h 0,9 1 1 1 1 t/h 0,00001 0,01
KD 12 15 12,80 l/h 0,9 1,231 1,2 0,3 4,3 t/h 0,00002 0,01

CO 8 10 8,53 l/h 0,9 0,909 1,1 0,29 130 t/h 0,00032 0,10
CH 8 10 8,53 l/h 0,9 1,01 1,1 0,31 40,7 t/h 0,00012 0,04

NOx 8 10 8,53 l/h 0,9 0,973 1,05 0,39 31,3 t/h 0,00011 0,03

SO2 8 10 8,53 l/h 0,9 1 1 1 1 t/h 0,00001 0,003
KD 8 10 8,53 l/h 0,9 1,231 1,1 0,3 4,3 t/h 0,00001 0,004

CO 7 10 8,53 l/h 0,9 0,909 1,1 0,29 130 t/h 0,00032 0,18
CH 7 10 8,53 l/h 0,9 1,01 1,1 0,31 40,7 t/h 0,00012 0,07

NOx 7 10 8,53 l/h 0,9 0,973 1,05 0,39 31,3 t/h 0,00011 0,06

SO2 7 10 8,53 l/h 0,9 1 1 1 1 t/h 0,00001 0,005
KD 7 10 8,53 l/h 0,9 1,231 1,1 0,3 4,3 t/h 0,00001 0,01

CO 5 10 8,53 l/h 0,9 0,909 1,1 0,29 130 t/h 0,00032 0,14
CH 5 10 8,53 l/h 0,9 1,01 1,1 0,31 40,7 t/h 0,00012 0,05

NOx 5 10 8,53 l/h 0,9 0,973 1,05 0,39 31,3 t/h 0,00011 0,05

SO2 5 10 8,53 l/h 0,9 1 1 1 1 t/h 0,00001 0,004
KD 5 10 8,53 l/h 0,9 1,231 1,1 0,3 4,3 t/h 0,00001 0,01

CO 13 12 10,24 l/h 0,9 0,909 1,3 0,29 130 t/h 0,00046 0,10
CH 13 12 10,24 l/h 0,9 1,01 1,3 0,31 40,7 t/h 0,00017 0,04

NOx 13 12 10,24 l/h 0,9 0,973 0,89 0,39 31,3 t/h 0,00011 0,02

SO2 13 12 10,24 l/h 0,9 1 1 1 1 t/h 0,00001 0,002
KD 13 12 10,24 l/h 0,9 1,231 1,2 0,3 4,3 t/h 0,00002 0,004

CO 10 11 9,38 l/h 0,9 0,909 1,2 0,29 130 t/h 0,00039 0,17
CH 10 11 9,38 l/h 0,9 1,01 1,2 0,31 40,7 t/h 0,00014 0,06

NOx 10 11 9,38 l/h 0,9 0,973 0,9 0,39 31,3 t/h 0,00010 0,04

SO2 10 11 9,38 l/h 0,9 1 1 1 1 t/h 0,00001 0,004
KD 10 11 9,38 l/h 0,9 1,231 1,15 0,3 4,3 t/h 0,00002 0,01

CO 10 45 38,39 l/100 km 1 1 1,5 0,29 130 t/100 km 0,00217 0,05
CH 10 45 38,39 l/100 km 1 1 1,6 0,31 40,7 t/100 km 0,00077 0,02

NOx 10 45 38,39 l/100 km 1 1 0,89 0,39 31,3 t/100 km 0,00042 0,01

SO2 10 45 38,39 l/100 km 1 1 1 1 1 t/100 km 0,00004 0,001
KD 10 45 38,39 l/100 km 1 1 1,2 0,3 4,3 t/100 km 0,00006 0,001

CO 1,06
CH 0,39

NOx 0,29

SO2 0,03
KD 0,05

Iš viso: 1,82

2.1 lentelė

Maksimalaus metinio teršalų kiekio, išmetamo į atmosferą iš dyzelinių vidaus degimo variklių 
apskaičiavimas 

Teršalai
Mašinų 
amžius, 
metai

Dyzelinio kuro 
sunaudojimo norma

Mato vnt.

Koeficientai Lyginamo
ji tarša, 

kg/t

Teršalų kiekis, W

Krautuvas Liebherr L 556

Ekskavatorius Komatsu PC400LC-6

Iš visų mechanizmų per metus

Sunkvežimiai pervežantys žaliavą (3 vnt.)

Trupintuvas Terex XR400S

Sijotuvas Kleemann MS 14 Z

Buldozeris CASE 1850K

Karjerinis sunkvežimis Volvo A40D
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 Pagal LR AM 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. D1-682 „Dėl minimalių reikalavimų 

dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“ 12 klintis kaip 

medžiaga nepriskiriama jokiai dispersiškumo klasei. Pagal sudėtį iš klodo atskirta ir gabaliukus 

perdirbta klintis yra artima S3 mažo dispersiškumo klasei panašiai kaip dolomito skalda. Lokalus, 

labai neintensyvus dulkėjimas gali susidaryti tik sausros metu iš sąvartų pakraunant žaliavą į 

sunkvežimius. Tačiau pakraunant žaliavą į sunkvežimius nesusidarys nuolatinio dulkių srauto, o pats 

dulkėjimas bus momentinis. Karjere klinties neplanuojama perdirbti iki pačių smulkiausių frakcijų ją 

sumalant iki klintmilčių. Be to, pačios klinties dalelės yra sunkios ir greitai nusės, gilioje duobėje 

veikiančiame karjere. Nuo paties karjero iš viso nesusidarys jokio dulkėtumo.  

2.2.4. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

  Žaliavos gavybos ir perdirbimo procese įmonė naudos pažangią kasybos techniką. 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. Įmonėje bus užtikrinama, kad karjere dirbs tik tvarkingi, geros 

techninės būklės mechanizmai. Periodiškai bus atliekama mechanizmų techninė apžiūra.  

Remiantis dulkėtumą mažinančiais reikalavimais vykdant veiklą karjere numatoma, kad žaliava 

bus laikoma sąvartose vidinėje karjero dalyje. Sunkusis transportas į karjerą atvažiuos tik pasiimti 

žaliavos. Tranzitinis transportas nejudės pro karjerą. Visi sunkvežimiai išvežantys žaliavą iš karjero 

bus dengiami tentais. Kraunant žaliavą bus stengiamasi išlaikyti, kuo mažesnį medžiagos pylimo greitį 

ir aukštį, o krovimo vieta parinkta taip, kad visa kraunama medžiaga patektų į transporto priemonę. 

Karjere visa veikla bus organizuojama, kad mažiau reikėtų pakrauti ir pervežti žaliavą. Sunkvežimiai 

iš karjero iki rajoninio kelio su asfalto danga judės nedideliu, 30 – 40 km/h greičiu, o visas rajoninio 

išvežimo žvyrkelio ruožas sausros metu periodiškai (du kartus per pamainą) bus laistomas natūraliu 

vandeniu. Palei rajoninio kelio išvežimo ruožą su žvyro danga nėra nei vienos gyvenamosios sodybos. 

Didžioji išvežimo žvyrkelio ruožo dalis eina dauboje, per ankstesniais metais išeksploatuoto Menčių 

klinties karjero dugną (1.1 pav.). Įgyvendinus dulkėtumą mažinančias priemones, neįmanoma, kad dėl 

karjero veiklos bus pasiekiamos ribinės oro užterštumo normos kietosiomis dalelėmis. 

2.3.  Klimatas 

2.3.1. Esamos būklės aprašymas 

PŪV teritorijoje teršalus į orą išmes vos keletas dirbančių mobilių mechanizmų. Dyzelinis kuras 

kasybos mechanizmų darbui yra įprastinis energijos šaltinis. Dirbant šiems mechanizmams oro tarša 

netrukus išsisklaidys atmosferoje. Mobilūs oro taršos šaltiniai dirbantys karjere neturės jokios įtakos 

 
12 LR Aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. Nr. D1-682 įsakymas „Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti 
laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“ 



Menčių klinties telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita               46 

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

vietovės meteorologinėms sąlygoms. Tai nėra stacionarūs oro taršos šaltiniai, o ir veiklos mastas oro 

taršos atžvilgiu labai nedidelis, lyginant su stambesniais pramoniniais objektais. Atliktas oro taršos 

modeliavimas taip pat patvirtino, kad vykdant veiklą karjere oro taršos koncentracijos nebus 

viršijamos. Visi karjere į orą išmetami taršos kiekiai apskaičiuoti 2.2 PAV ataskaitos skyriuje.  

2.3.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

 Klinties karjeras nėra stambus pramoninis objektas, kuriam reikalingas TIPK leidimas. Karjero 

veiklos metu į orą iš kasybos mechanizmų bus išmetami tik neišvengiamai susidarantys oro teršalai.  

2.3.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

 Visuose išteklių gavybos darbuose bus naudojami pažangūs kasybos mechanizmai, kurie daug 

mažiau teršia aplinką nei seno „draglain“ tipo ekskavatoriai ar KAMAZ ir MAZ modelių 

sunkvežimiai.  

2.4.  Žemė  (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis 

2.4.1. Esamos būklės aprašymas 

Išteklių gavyba planuojama Menčių klinties telkinio pietrytinėje dalyje (1.1 pav.). Klinties 

gavyba bus vykdoma tik detaliai 1984 m. išžvalgytame išteklių kontūre, apie 17,4 ha plote, naudojimo 

plano rengimo metu suprojektuotame kasybos sklype (5 priedas). Detaliai išžvalgyti klinties ištekliai, 

planuojamame gavybos plote PŪV teritorijoje, sudaro apie 4516 tūkst. m3, esant apie 26 m vidutiniam 

naudingojo klodo storiui. Šis kiekis bus patikslintas naudojimo planu metu sudarius tikslų ploto 

markšeiderinį (topografinis planas su geologine telkinio informacija) planą. Bendras PŪV teritorijoje, 

išteklių paplitimo plote esančio dirvožemio tūris sudaro apie 52 tūkst. m3, inertinių mineralinių dangos 

gruntų – 1300 tūkst. m3, esant apie 7,5 m vidutiniam storiui. 

 Duomenų apie vykstančius PŪV teritorijoje ar arti jos geologinius procesus ir reiškinius, 

geotopus nėra žinoma (pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie AM Valstybinės geologijos 

informacinės sistemos Geolis duomenis). Artimiausia griova (Nr. 748) nuo PŪV teritorijos yra 

nutolusi 11,9 km į pietvakarius. Artimiausias geotopas Menčių karjeras (sienelė karjere) (Nr. 212) nuo 

PŪV teritorijos yra nutolęs 1,9 km į vakarus. 

Telkinio geologinė sandara 

1984 metais išžvalgytas Menčių klintie telkinys apėmė apie 2,88 km2 plotą. Nemaža dalis šio 

telkinio jau iškasta ir rekultivuota. Ten dabar tyvuliuoja dirbtiniai vandens telkiniai (1.1 pav.). 

Planuojama naudoti nedidelė apie 17,4 ha ploto šio gamtinio kūno dalis. Naudingojo klodo dangą 

PŪV teritorijoje sudaro dirvožemis, paskutinio apledėjimo metu suklotas moreninis priemolis su 

tokios pat kilmės molio lęšiais, o vietomis ir apatinio Triaso periodo molis (2 grafinis priedas). Visos 

šios nuogulos nelaidžios vandeniui. Dangos storis PŪV teritorijos ribose kinta nuo 5,7 m iki 9,1 m, 

vidutiniškai sudaro 7,8 m (3 grafinis priedas).   
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Telkinio naudingąjį klodą sudaro viršutinio Permo naujosios Akmenės svitos klintys. Jų storis 

numatomoje naudoti telkinio dalyje kinta nuo 23 iki 31 m, vidutiniškai sudaro 26,0 m. Klinčių klodas 

slūgso ant nelygaus erozijos paveikto senesnio Devono periodo Katlierių svitos terigeninių 

sucementuotų nuogulų. Jos sudaro telkinio aslą. 

Naudingojo klodo litologinė sudėtis ganėtinai pastovi. Tai nevienodo dolomitizacijos laipsnio 

klintys. Magnio kiekis, pagal kurį išskiriamos klinčių atmainos, dėsningai kinta vertikaliame pjūvyje. 

Klodo apačioje aptinkamos grynesnės sudėties klintys, kartais jos molingos, tačiau MgO kiekis 

nedidelis. Aukštyn pagal pjūvį šio elemento kiekis didėja ir klintys laipsniškai tampa dolomitingomis, 

toliau dolomitinėmis ir viršutinėje pjūvio dalyje vietomis pereina į klintingą dolomitą. Pažymėtina, 

kad apatinėje naudingojo klodo dalyje klinčių cheminė sudėtis areale yra pastovesnė, o viršutinėje 

sluoksnio dalyje klinčių dolomitizacijos laipsnis yra kaitus. Pagal cheminę sudėtį, makroskopinius 

požymius ir fizikines-mechanines savybes naudingajame klode išryškėja trys skirtingi horizontai. 

Apatiniame horizonte klintys yra molingos, rečiau dolomitinės-molingos. Uoliena tamsiai pilka 

su blyškiu melsvu atspalviu, tvirta. Terigeninės medžiagos priemaiša gausesnė sluoksnio apačioje. 

Klintys masyvios arba neryškiai sluoksniuotos, mažai plyšiuotos, Plyšiai subhorizontalūs, rečiau 

stačiai nyrantys. Kavernos retos, paprastai ovalios formos 0,5 – 1 cm skersmens. Palei plyšius 

aptinkami reti pirito kristalų taškeliai. Šis uolienos tipas aptinkamas neištisai, o paklotinio paviršiaus 

įdubimuose, kur jų storis vietomis pasiekia 4 – 5 m, dažniausiai neviršija 2 m. Perėjimas į vidurinio 

horizonto savybes turinčias uolienas laipsniškas. 

Viduriniam horizontui priskiriamos klintys, kurios pagal cheminę sudėtį yra grynos arba 

dolomitizuotos. Jų storis telkinyje kinta nuo 6 iki 14 – 15 m. Vietose, kur paklotinis paviršius pakyla, 

šis sluoksnis tampa apatiniu, o visa storymė dvinare. Tai purvinai pilkos spalvos klintys, kurios 

aukštyn laipsniškai tampa pilkomis. Uoliena silpnai poringa (poringumas 10 – 15 %). Sluoksnis 

suskaidytas plyšiais, kurie aižo jį į 10 – 30 cm išmatavimų plytas. Ovalios formos 2 – 3 cm skersmens, 

dažniausiai, tuščios kavernos aptinkamos retai. Kartais jų sienelės padengtos kalcito kristalais arba 

plonomis pirito plėvelėmis. Šiame horizonte aptinkami rutulio ar inkstų, rečiau linzių formos 

granulitinės klintys. Tokių sankaupų storis neviršija 0,5 m, o ilgis gali pasiekti 5 – 6 m, o granulitiniai 

dariniai pasiekia 0,5 – 0,7 m skersmenį. Tai labai tankios ir tvirtos klinčių atmainos, skylančios kaip 

kriauklės. Tokie dariniai išsiskiria ryškiais kontaktais. 

Šio horizonto viršutinėje dalyje aptinkami stilolitai, turintys vertikalų, rečiau horizontalų 

brūkšniavimą, o jų paviršius padengtas molio plėvele. 

Viršutinį naudingojo klodo horizontą sudaro dolomitinės klintys, rečiau klintingi dolomitai. Šios 

uolienos šviesiai pilkos, gelsvai pilkos, pilkai gelsvos spalvos, plyšiuotos, kaverningos, poringos, su 

retais tankesnių uolienų tarpsluoksniais. Trūkiai išsidėstę tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Kavernos, 

paprastai ovalo formos, rečiau rutulio, 1 – 3 cm skersmens. Kavernos dažniausiai tuščios, rečiau 
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užkimštos moliu. Klintyse matomos sutrupintos faunos likučių. Šio horizonto storis labai nevienodas. 

Kinta nuo 2 iki 19 m. Tai susiję su ledynmetiniu sluoksnio nupjovimo netolygumu. 

Naudingojo klodo aslą kai kur sudaro Naujosios Akmenės svitos 0,3 – 3,1 m storio silpnai 

sucementuotas smėlis arba smiltainis, rečiau molis. Smėlis ar smiltainis smulkus ir molingas, o molis 

su smiltelėmis. Kitur naudingojo klodo aslą sudaro viršutinio Devono Katlierių svitos nuogulos, 

sudarytos iš įvairios sudėties terigeninių nuogulų: smėlio, smiltainio, aleurito, molio, aleurolito, 

mergelio. 

Naudingojo klodo kokybė. Klinties panaudojimo galimybes lemia jos cheminė ir mineralinė 

sudėtis. Pagal dolomito (MgCO3) kiekį naudingasis klodas dalijamas į du horizontus: viršuje yra 

didesnis dolomito kiekis, apačioje klintys yra grynesnės, nes daugiau turi CaCO3. Apatiniame 

horizonte yra nedaug MgCO3, tačiau ši klinčių sluoksnio dalis labiau užteršta molingomis dalelėmis. 

Šie sudėties ypatumai lemia ir klinčių panaudojimo sritis. Apibendrinti klinčių kokybės rodikliai 

pateikiami 2.2 lentelėje. 

2.2 lentelė

CaCO3 MgCO3 CaCO3 + MgCO3 Molio priemaišos

Viršutinis 85,24 9,87 95,11 3,32
Apatinis 89,38 3,81 93,19 4,24

Menčių telkinio klinčių kokybės rodikliai

Sluoksnis
Vidutiniai klinčių kokybės rodikliai atskiruose sluoksniuose, %

 

Bendras kalcio ir magnio oksidų kiekis telkinyje yra aukštas. Jis didesnis viršutinėje sluoksnio 

dalyje. Pagal stiprumines charakteristikas Menčių telkinio klintis priskiriam minkštų arba labai 

minkštų karbonatinių uolienų grupei, nes prisotintų vandeniu mėginių atsparumas gniuždymui tiktai 

25 – 170 kg/cm2. Kiek stipresnės klintys yra pačioje sluoksnio apačioje, kurioms būdinga melsvai 

pilka spalva. Klinčių poringumas kaitus, kinta nuo 4 iki 14 %, tačiau dažniausiai sudaro 6 – 8 %. 

Vandens įgeriamumas kinta nuo 0,6 iki 6,0 %, dažniausiai kinta tarp 2,5 – 4 %. Klinčių tūrio svoris 

kinta nuo 1,90 iki 2,64 g/cm2, vidutiniškai sudaro 2,12 g/cm2. Klintys radioaktyvumas labai žemas, 

todėl jas galima naudoti statyboje ir žemės ūkyje dirvų kalkinimui. 

Technologiniais bandymais nustatyta, kad iš viršutinio sluoksnio daugiau magnio turinčių 

klinčių galima pagaminti greitai ore besigesinančias magnio turinčias 1 – 3 rūšies statybines kalkes, o 

iš apatinio sluoksnio - greitai ore besigesinančias 2 ir 3 rūšies kalcio kalkes.  

Iš Menčių telkinio klinčių galima gaminti I klasės I rūšies klintmilčius rūgčių dirvų kalkinimui, 

nes CaCO3 + MgCO3 kiekis visada didesnis nei 88 %. Ypač tam tinka viršutinė klodo dalis, turinti 

didesnį magnio kiekį. Dėl klintyse aptinkamo arseno, jos netinka naudoti kaip priedas į pašarus.  

PŪV teritorijoje vyrauja derlingi dirvožemiai. Žemės ūkio naudmenų našumo balas svyruoja nuo 

43 iki 48 (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) (3 tekstinis priedas). Dalis nuodangos darbų 
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metu nuimto dirvožemio sluoksnio reikalingo karjero rekultivavimui bus saugoma sąvartoje 

formuojamoje PŪV teritorijos pietinėje dalyje (1 grafinis priedas). Likusi perteklinė dirvožemio dalis 

bus realizuota ir panaudota kitų pažeistų teritorijų sutvarkymui, kadangi iškasto karjero didžiojoje 

dalyje baigus išteklių gavybą susiformuos švaraus vandens telkinys. Tikslus dirvožemio kiekis 

reikalingas karjero rekultivavimui bus apskaičiuotas rengiant telkinio naujo ploto naudojimo planą.  

 2.4.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

 Naudingųjų iškasenų gavyba atviru būdu turi neišvengiamą poveikį žemės paviršiui. Kitaip 

tokios kategorijos iškasenų kaip klintis, dolomitas, žvyras, smėlis, molis ir kt. nebūtų įmanoma išgauti 

ir panaudoti visuomenės materialinėje gamyboje. Nuodangos darbų metu dalis nuimto dirvožemio ir 

likę dangos gruntai baigus išteklių gavybą bus panaudoti karjero rekultivavimui. Gruntams susigulėjus 

neapvandenintoje karjero dalyje bus sodinamas miškas.  

Svarbiausias išteklių gamtosauginis naudojimo principas yra racionalus jų naudojimas bei 

maksimalus galimas iškasimas iš telkinio, patiriant kuo mažiau nuostolių (šlaituose, nejudinamose 

juostose, dugne ir kt.). Siekiant kuo labiau išvengti išteklių nuostolių kasybos sklype bei racionaliau 

išeksploatuoti pačius naudinguosius klinties išteklius, už detaliai išžvalgytų išteklių kontūro esantys 

plotai PŪV teritorijoje bus panaudojami kitoms su kasyba tiesiogiai susijusioms reikmėms kaip 

dirvožemio ar dangos gruntų sąvartų formavimui ir pan., Taip pat siekiant pilniau išeksploatuoti 

klinties išteklius esančius pakraščio juostoje atsisakyta formuoti dirvožemio pylimus (planuojama 

statyti tvorą su įspėjamaisiais ženklais ribosiančią pašalinių asmenų patekimą į karjerą). Menčių 

klinties telkinio naujo ploto eksploatavimas ir rekultivacija bus vykdoma pagal naudojimo plane 

numatytus projektinius sprendinius.  

2.4.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

Rekultivuojant karjerą bus panaudoti nuodangos darbų metu nuimti dangos gruntai ir 

dirvožemis. Dalį iškasto ploto planuojama užpilti nuodangos gruntais atstatant buvusį paviršių. 

Paskleidus nuodangos gruntus, seks dirvožemio sluoksnio atstatymas. Dirvožemio sluoksnis šlaituose 

ir neapvandenintoje karjero dalyje visame pažeistame kasybos plote bus pilnai atstatytas.  

Po PAV procedūrų bus rengiamas specialusis žemės gelmių naudojimo planas, kurio metu bus 

suprojektuoti konkretūs karjero įsisavinimo sprendiniai, siekiant kuo racionaliau išeksploatuoti 

naudinguosius klinties išteklius Menčių telkinio naujame plote.  

2.5. Kraštovaizdis ir biologinė  įvairovė  

2.5.1. Esamos būklės aprašymas 

PŪV teritorija 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 
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telkinio plotas remiantis vizualinės struktūros vertikaliosios ir horizontaliosios sąskaidos veiksniais 

priskirtas tipui – V1H2 (1.9 pav.). Šio tipo kraštovaizdis skirstyme turi vidutinę vertę. Pagal rajono 

bendrojo plano sprendinius, rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinį, PŪV 

teritorija turi mažą vaizdingumo laipsnį (1.3 pav.). Tokiuose, mažai vertinguose kraštovaizdžiuose, 

naudingųjų iškasenų gavyba turi naudojimo prioritetą. Pagal vizualinės struktūros dominantiškumą 

nagrinėjamame plote esantis kraštovaizdis priskirtas d kategorijai, kur kraštovaizdžio erdvinėje 

struktūroje nėra raiškių vertikalių ir horizontalių dominančių. PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje 

keliolikos kilometrų spinduliu nėra vertingiausių šalies panoramų apžvalgos taškų. 

PŪV teritorijos pietinis pakraštys patenka į rajono gamtinio karkaso mikroregioninės svarbos 

migracijos koridoriaus teritoriją (2.6 pav.). Pagal Gamtinio karkaso nuostatas13 nedraudžiama įrengti 

karjerus šiose teritorijose. Gamtinio karkaso nuostatų 15 p. nurodo, kad „Gamtinio karkaso 

konservacinės, miškų, žemės ūkio ir kitos rekreacinės paskirties teritorijose draudžiama statyti 

pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, formuoti 

kompaktiškai užstatytas teritorijas“. Tačiau karjeras nėra statinys ir karjerų veiklai TIPK nereikalingi.  

PŪV teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija Karniškių 

telmologinis draustinis yra nutolęs 8,9 km į pietryčius. Šiek tiek toliau, už 9,4 km taip pat į pietryčius 

yra nutolęs Girkančių telmologinis draustinis (1.8 pav.). Artimiausia Natura 2000 teritorija svarbi 

buveinių apsaugai yra Karniškių apylinkės (LTAKM0009), kurios nutolusios tokiu pačiu atstumu kaip 

ir telmologinis draustinis. Artimiausia Natura 2000 teritorija svarbi paukščių apsaugai yra Kamanų 

pelkė (LTAKMB001), nutolusi 12,3 km į vakarus. Kitos saugomos teritorijos nutolusios dar didesniais 

atstumais.  

Planuojamo naudoti Menčių klinties telkinio naujo ploto paviršius yra dirvonuojantis žemės ūkio 

laukas, palengva apaugantis savaiminio išsisėjimo krūmynais (pagrinde karklais ir šaltalankiais) (1.2, 

1.6 pav.). Šie krūmai nepriskiriami saugotiniems želdiniams augantiems ne miškų ūkio paskirties 

žemėje14. Tokių biotopų apstu visoje LR teritorijoje.  

PŪV teritorijoje neauga miškas (1.7 pav.). Miškas auga palei pietinį PŪV teritorijos pakraštį. 

Palei PŪV teritorijos pakraštį augantis miškas priskiriamas III Apsauginių miškų grupei (vandens 

telkinių apsaugos zonų miškai). Šiuose miškuose palei pat tvenkinį dominuoja brandūs (40 – 50 metų) 

baltalksniai, kuriems būdingos padidintos drėgmės augavietės. Sausesnėse, aukščiau esančiose vietose 

palei PŪV teritoriją, labiau dominuoja beržynai.  

 
13 LR Aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“. 
14 LR Aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne 
miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“. 
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PŪV teritorijoje ir aplink ją nėra aptikta jokių Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių (2.7 

pav.). Artimiausia EB svarbos kriterijus atitinkanti buveinė Šienaujamos mezofitų pievos (6510) yra 

nutolusi 545 m į pietryčius.  

Pagal SRIS duomenis PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nėra fiksuota jokių saugomų 

rūšių buvimo faktų (17 priedas).  

2.5.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Poveikis kraštovaizdžiui 

Šioje vietoje natūrali kraštovaizdžio struktūra jau buvo pakeista ankstesniais metais. Pats 

Menčių klinties telkinys yra eksploatuojamas beveik 100 metų. Buvusių klinties karjerų vietoje, už 

300 ir 950 m į vakarus yra susiformavę švaraus vandens telkiniai, likusi dalis užpilta dangos gruntais 

(1.1 pav.). Šiauriau rajoninio kelio, abipus aukštos įtampos elektros linijos, Menčių klinties telkinio 

daliai, kitam ūkio subjektui yra suteiktas leidimas išteklių naudojimui. Piečiau PŪV teritorijos, 

patvenkus Dabikinės upę, susiformavo Sablauskių tvenkinys. Daugumos aplinkinių upių natūralios 

vagos buvo ištiesintos ankstesniais metais vykdant melioracijos darbus, o laukuose (tame tarpe ir PŪV 

teritorijoje) įrengta drenažo sistema. Palei PŪV teritorijos vakarinį pakraštį praeina aukštos įtampos 

elektros linija. Aplink PŪV teritoriją pagrinde yra išsidėstę dirbami žemės ūkio laukai. 

Vykdant išteklių gavybą, dalį iškasto ploto planuojama užpilti nuodangos gruntais atstatant 

buvusį paviršių. Baigus išteklių gavybą telkinio naujame plote, rekultivuojant karjerą bus nulėkštinti 

šlaitai, o gruntams susigulėjus juose bus sodinamas miškas. Pilnai išeksploatavus telkinio išteklius ir jį 

rekultivavus nulėkštinant šlaitus bei apsodinant mišku, taip labiau jį priderinant prie supančių natūralių 

reljefo formų, poveikis visam kraštovaizdžio tipui bus minimalus. Iškastą daubą, nutraukus karjero 

sausinimą, užpildys vanduo. Tokiu būdu rekultivuojant karjerą bus padidintas teritorijos 

vandeningumas ir miškingumas. Tuo pačiu pakils kraštovaizdžio estetinė vertė. Pagal LR Aplinkos 

ministerijos užsakymu parengtą vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir 

objektams nustatymo metodiką15 vizualinės taršos objektais iš viso pripažįstami tik nerekultivuoti 

karjerai. 

PŪV teritorijos pietinis pakraštys patenka į rajono gamtinio karkaso mikroregioninės svarbos 

migracijos koridoriaus teritoriją. Pagal apibrėžimą migraciniai koridoriai yra slėniai, raguvynai bei 

dubakloniai, kitos žemesnėse reljefo vietose esančios teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, 

energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija. Šioje vietoje 

migracijos koridorius išskirtas palei Sablauskių tvenkinį susidariusį patvenkus Dabikinės upę. Šiuo 

atveju PŪV teritorijoje, jokia intensyvi migracija nevyksta, nes planuojama teritorija yra už slėnio 

ribų.  

 

 
15 UAB „Infraplanas“. Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodika. 2015. 
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Poveikis biologinei įvairovei 

PŪV esant dideliam atstumui iki saugomų teritorijų joms neturės jokio tiesioginio neigiamo 

poveikio. Gamtosaugine prasme planuojamas išteklių gavybai naudoti plotas neturi jokios ypatingos 

vertės. Dirvonuojantis žemės ūkio laukas nėra išskirtinis ir patrauklus biotopas saugomos augalų, 

gyvūnų ar grybų rūšims, kurioms dažnai reikalingos specifinės aplinkos sąlygos ir buveinės. Baigus 

išteklių gavybą didžioji išeksploatuoto telkinio dalis bus rekultivuota į vandens telkinį, o 

neapvandeninta dalis apsodinta medžiais ir krūmais. Tai yra susidarys daug patrauklesnis biotopas nei 

šiuo metu esantis žemės ūkio laukas. 

PŪV neturės jokios įtakos artimiausiems miškams. Klinties išteklių gavyba nuo miško bus 

vykdoma ne arčiau kaip 50 – 85 m atstumu. Tarp klinties išteklių ploto ir miško planuojama tik 

laikinai sandėliuoti dirvožemį ar nuodangos gruntus. Rengiant telkinio naudojimo planą miško ribos 

bus patikslintos (koordinuotos). Jokia PŪV miško žemėje, įskaitant gruntų sąvartų formavimą, 

nebus vykdoma. Karjero sausinimui pagal poreikį planuojama iškasti griovį, įrengti pralaidą ar pakloti 

vamzdį, kurie būtų iškasti/pakloti aplenkiant miško žemę.  

PŪV vykdymas neturės jokios įtakos atokiau nuo PŪV teritorijos išskirtoms EB svarbos 

natūralioms buveinėms. Pačių EB svarbos buveinių nebuvimas PŪV teritorijos artimoje aplinkoje 

rodo didelį antropogeninį poveikį padarytą ankstesniais metais.  

2.5.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

Rekultivuojant karjerą bus panaudoti nuodangos darbų metu nuimti dangos gruntai ir 

dirvožemis. Dalį iškasto ploto planuojama užpilti nuodangos gruntais atstatant buvusį paviršių. 

Rekultivuojant karjerą, derlingasis sluoksnis neapvandenintoje dalyje, šlaituose ir aplink 

susidarysiantį vandens telkinį bus pilnai atstatytas. Paskleidus nuodangos gruntus ir dirvožemį 

neapvandenintoje karjero dalyje bus sodinamas miškas. 

Rekultivavus karjerą didžiojoje jo dalyje susiformuos švaraus vandens telkinys, todėl reljefo 

peraukštėjimai nebus vizualiai išreikšti. Nulėkštinus šlaitus ir buvusio karjero vietoje susiformavus 

vandens telkiniui buvęs karjeras bus labiau pritaikytas prie supančių reljefo formų. Tokiu būdu 

rekultivuojant karjerą pakils kraštovaizdžio estetinė vertė, kadangi pagrindiniai faktoriai, lemiantys 

landšafto estetinę vertę, yra jo reljefo skaida, miškingumas ir ežeringumas. 

Karjere susidarys sąlygos vandens augalams ir gyvūnams veistis, nes palaipsniui vandens 

baseino pakrantės užžels vandens augalija. Gamtosauginiu požiūriu susikurs itin vertingas biotopas 

vandens 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 atliktas mokslinis tyrimas ir stebėjimai. 
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2.6.  Materialinės vertybės 

2.6.1. Esamos būklės aprašymas 

PŪV teritorija šiaurinėje dalyje tiesiogiai ribojasi su rajoniniu keliu Alkiškiai – Menčiai – 

Pakalniškiai (Nr. 1014), kuris išsidėstęs kitos paskirties (naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių 

tinklų koridorių teritorijos) žemės sklype (Kadastro Nr. 3203/7001:5), rytinė dalis ribojasi su rajoniniu 

vietinės reikšmės keliu nesuformuotame žemės sklype (2 tekstinis priedas). Pietinė PŪV teritorijos 

dalis tiesiogiai ribojasi su miškų ūkio (Nr. 3203/0011:99, 3203/0011:157), o vakarinė - su žemės ūkio 

(Nr. 3203/0011:43) paskirties žemės sklypais.  

2.6.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

 Aplink karjerus nėra išskiriamos sanitarinės apsaugos zonos. Aplinkinėms teritorijoms ir 

gretimiems žemės sklypams dėl PŪV nebus nustatyta jokių papildomų apribojimų.  

 Gretimo žemės sklypo (kadastro Nr. 3203/0011:43) savininkas davė sutikimą pagal poreikį 

karjero sausinimo griovio iškasimui, pralaidos įrengimui ar vamzdžio paklojimui (15 priedas). 

2.6.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

 Svarbiausia eksploatuojant Menčių klinties telkinio naujo ploto išteklius nepažeisti kasybos 

sklypo ribų bei laikytis naudojimo plane numatytų sprendinių. Laikantis šių sprendinių nenukentės 

gretimos teritorijos ir jose esančios materialinės vertybės. 

 Prieš pradedant veiklą pagal VĮ „Lietuvos automobilių direkcija“ išduotas sąlygas bus sustiprintas 

rajoninio kelio Alkiškiai – Menčiai – Pakalniškiai (Nr. 1014) ruožas iki karjero, jį pritaikant sunkiojo 

transporto judėjimui.  

2.7.  Nekilnojamosios kultūros vertybės 

2.7.1. Esamos būklės aprašymas 

PŪV teritorijoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių. Artimiausia 

saugoma kultūros vertybė yra Keidų kaimo senosios kapinės (unikalus objekto kodas kultūros vertybių 

registre – 4186), esančios už 1,1 km į šiaurės rytus (1.11 pav.). Šiek tiek toliau, už 1,3 km į 

pietvakarius yra nutolęs Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui (kodas – 17278). Kitos 

saugomos kultūros vertybės nutolusios dar didesniais atstumais. PŪV vykdymas artimiausioms 

saugomoms kultūros vertybėms neturės jokio poveikio. 

Nesant archeologinio pobūdžio vertingų savybių aptikimo tikimybei, archeologiniai tyrimai PAV 

procese nėra atliekami (PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, 7.5 punktas) 16. 

Jeigu atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra priims teigiamą sprendimą dėl PŪV 

galimybių pasirinktoje teritorijoje, bus pradedamas rengti telkinio naujo ploto žemės gelmių išteklių 

 
16 LR Kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-538 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 
2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“.  
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naudojimo planas. Šio dokumento rengimo metu, pagal gautas planavimo sąlygas, tarp jų ir Kultūros 

paveldo departamento prie KM, bus įvertintas būtinas archeologinių tyrimų detalumas ir šie tyrimai 

bus atlikti, kaip numatyta PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, 7.6 punkte 

„.....iki teritorijų planavimo dokumento, kuriame numatoma keisti žemės sklypo pagrindinę 

naudojimo paskirtį, patvirtinimo“. Tuo pačiu bus įgyvendintas ir minėto teisės akto 7.8 punktas. 

2.7.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

 PŪV teritorija nuo artimiausių saugomų kultūros vertybių yra nutolusi dideliu atstumu. Veiklos 

vykdymas planuojamame naudoti karjere neturės jokios įtakos artimiausioms saugomoms kultūros 

vertybėms.  

2.7.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

PŪV teritorijoje išteklių gavybą aptikus nekilnojamųjų kultūros vertybių požymių turinčių 

objektų įmonė radavietėje stabdys kasybos darbus ir praneš atsakingoms institucijoms kaip numatyta 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme17. Tolimesni archeologiniai tyrimai būtų vykdomi 

pagal PTR 2.13.01:2011 reglamentą.  

2.8.  Visuomenės sveikata 

Planuojamas naudoti Menčių klinties telkinio naujas plotas yra išsidėstęs Šiaulių apskrityje, 

Akmenės rajono savivaldybės šiaurės rytinėje dalyje, nuo Akmenės rajono savivaldybės 

administracijos nutolęs 6,5 km į pietryčius, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Menčių 

kaime (1.1, 1.2 pav.). Konkretus adresas PŪV teritorijai nesuteiktas. Planuojamo naudoti telkinio 

naujo ploto centro koordinatės LKS-94 yra 6237667 m (X) ir 433903 m (Y).  

PŪV teritorija yra išsidėsčiusi neurbanizuotoje, kaimiškoje vietovėje. Artimiausia sodyba yra 

nutolusi 860 m į šiaurę (1.2 pav.). Kitos sodybos nutolusios dar didesniais atstumais. Daugiau 

telkinio artimoje aplinkoje nėra nei vienos gyvenamosios sodybos ar planuojamos gyvenamosios 

teritorijos. Informacija apie esamas ir planuojamas gyvenamąsias teritorijas pateikiama pagal TPDRIS 

informacinės sistemos, tinklapio www.regia.lt ir VĮ „Registrų centras“ duomenis.  

Telkinio artimoje aplinkoje nėra rekreacinių, visuomeninės, kurortinės paskirties objektų. Pagal 

rajono bendrojo plano sprendinius, rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinį, 

išskirta rekreacinio arealo riba nuo PŪV teritorijos yra nutolusi už 1,1 km į pietus, už 2,3 km į šiaurės 

rytus praeina planuojama pažintinė turistų judėjimo trasa „Ventos žemė“ (1.3 pav.). 

Žaliava iš Menčių klinties telkinio naujo ploto bus išvežama esamais, viešojo naudojimo keliais. 

Iš PŪV teritorijos sunkvežimiai išvežantys klintį išvažiuos tiesiai į rajoninį kelią Alkiškiai – Menčiai – 

Pakalniškiai (Nr. 1014), kuriuo toliau judės vakarų kryptimi link Ventos gyvenvietės, kur planuojamas 

tolimesnis žaliavos perdirbimas (1.1, 1.2 pav.). Palei rajoninio kelio išvežimo ruožą su žvyro danga 

 
17 LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733 
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nėra nei vienos gyvenamosios sodybos. Didžioji išvežimo žvyrkelio ruožo dalis eina dauboje, per 

ankstesniais metais išeksploatuoto Menčių klinties karjero dugną (1.1 pav.). 

Planuojamame naudoti karjere numatoma naudoti Europos Sąjungos saugias darbo sąlygas 

atitinkančius kasybos mechanizmus, todėl profesinės rizikos veiksniai darbuotojų sveikatai yra 

minimalūs. PŪV teritorija yra nutolusi nuo gyvenamųjų ir viešo naudojimo teritorijų, todėl veiklos 

įtaka psichologiniams veiksniams bus minimali. Planuojamas klinties kasimas numatomame naudoti 

plote neįtakos visuomenės elgsenos ir gyvensenos veiksnių (visuomenės grupių mitybos įpročių, 

žalingų įpročių, fizinio aktyvumo), sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumo ir šių 

paslaugų kokybės.  

Aplink karjerus nėra išskiriamos sanitarinės apsaugos zonos, kuriose galimas taršos padidėjimas 

ir kiti apribojimai dėl vykdomos veiklos18. 

 2.8.1. Esamos būklės aprašymas 

 Regiono gyventojų demografiniai rodikliai. 

Pagal paskutinius VĮ „Registrų centras“ teikiamus duomenis 2022 m. Akmenės rajone gyveno 

20983 gyventojai. Tuo tarpu, dar prieš dešimtmetį gyventojų skaičius siekė 25559. Akmenės rajone 

bendras gyventojų skaičius kaip ir daugumoje Lietuvos rajonų nuosekliai mažėja. Bendras gyventojų 

skaičiaus sumažėjimas Akmenės rajone per dešimtmetį sudarė 4576. Skaičiuojant procentine išraiška, 

bendras gyventojų skaičiaus sumažėjimas per dešimtmetį Akmenės rajone sudarė 17,9 %.  

Gimstamumas Akmenės rajone vertinant paskutinius keturis metus buvo žemesnis nei Lietuvos 

vidurkis, o mirtingumas didesnis (2.3 – 2.4 lentelės)19. Visoje Šiaulių apskrityje gimstamumo rodiklis 

taip pat buvo mažesnis, o mirtingumo didesnis nei Lietuvos vidurkis. Planuojama ūkinė veikla Menčių 

klinties telkinio naujame plote tiesiogiai neįtakos Akmenės rajono gyventojų gimstamumo ir 

mirtingumo rodiklių, tačiau PŪV veikla papildomai sukurs apie 10 naujų darbų vietų, kurios skatins 

gyventojus pasilikti ar atvykti į rajoną. Tai tuo pačiu, skatins ir gyventojų skaičiaus augimą, 

gimtamumo didėjimą.  

2.3 lentelė. Demografinė padėtis Lietuvoje (1000–čiui gyventojų). 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Gimstamumas 8.8 9.0 9.8 10.0 10.1 

Mirtingumas 17.2 15.6 13.7 14.1 14.2 

 

 
18 LR SAM 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 
patvirtinimo“. 
19 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Higienos instituto sveikatos informacijos centras. Periodinis 
metinis leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“ 2018 – 2021 m, Vilnius. 
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2.4 lentelė. Gyventojų gimstamumas, mirtingumas ir natūralus prieaugis Šiaulių apskr., Akmenės raj. 

 2021 (1000–čiui gyv.) 2020 (1000–čiui gyv.) 2019 (1000–čiui gyv.) 2018 (1000–čiui gyv.) 

 Gimst. Mirt. N.pr. Gimst. Mirt. N.pr. Gimst. Mirt. N.pr. Gimst. Mirt. N.pr. 

Šiaulių 
apsk. 7.6 18.7 -11,1 8.1 17.1 -9,0 8.9 14.5 -5,6 9.0 15.7 -6,7 

Akmenės 
raj. 

8,0 22,9 -14,9 8.5 21.0 -12,5 9.3 17.5 -8,2 7.2 18.8 -11,6 

Bendra sergamumo struktūra. 

 Akmenės rajone pagrindinės mirtingumo priežastys yra dėl kraujo apytakos sistemos ligų ir 

piktybinių navikų. Šios mirtingumo priežastys atitinka bendrą Lietuvos sergamumo struktūrą. 

 Nedarbo lygis. 

     Šiuo metu nedarbo lygis Akmenės rajone yra artimas Lietuvos vidurkiui (2.5 lentelė). 

Papildomų apie 10 naujų darbų vietų sukūrimas prisidės prie nedarbo sumažėjimo rajone.   

2.5 lentelė. Vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų Lietuvoje ir 

Akmenės rajone (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statistikos departamento 

duomenys).  

Metai 2017 2018 2019 2020 2121
Lietuvos Respublika 7,1 6,1 6,3 8,5 7,1

Akmenės raj. 6,7 8 8 7,6 7,5  

2.8.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Visi planuojamame eksploatuoti telkinyje dirbsiantys taršos šaltiniai bus mobilūs. Planuojama, 

kad pačiame karjere dirbs 6 kasybos mechanizmai (ekskavatorius, krautuvas, trupintuvas, sijotuvas, 

buldozeris, karjerinis sunkvežimis). Kiekvieno mechanizmo pakaks po vieną vienetą. Sunkvežimiai 

išvežantys žaliavą karjere dirbs tik labai epizodiškai, o vienu metu jų karjere nebus daugiau nei 2 

vienetų. Be to, laukiant pakrovimo jų varikiai būna išjungti arba dirba laisva eiga. Karjere visi 

mechanizmai niekada nedirbs vienu metu ir vienoje vietoje. Mechanizmų darbo trukmė, užimtumo 

koeficientai atspindėti 1.6 lentelėje. 

Karjere dirbant mobiliems mechanizmams pagrindiniai veiksniai (taršos rūšys) galintys sukelti 

neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai yra triukšmas bei į orą iš vidaus degimo variklių 

išmetami teršalai. Kitokio poveikio klinties gavybos ir perdirbimo procesas neturi žmonių sveikatai. 

Apibendrintai 2.6 lentelėje parodomos visos taršos rūšys galinčios susidaryti mobiliems 

mechanizmams dirbant karjere. Taip pat papildomai įvertintas bendras veiklos galimas psicho – 

socialinis poveikis visuomenės sveikatai ir suminis veiklos poveikis dviem ūkio subjektams 

eksploatuojant Menčių klinties telkinį.  
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2.6 lentelė. Taršos rūšys.  

Taršos rūšis 
Taršos 
šaltinis 

Šaltinių 
skaičius 

Numatoma tarša Komentarai 
Objekto ter. Gyvenamojoje 

ter. 
 

1 2 3 4 6 7 

Oro tarša  
Karjerinė 
technika ir 
transportas 

7-8 mobilūs 
 

KD10, CO, 
CH, NOx, 

SO2, KD 1,82 
t/metus 

Neviršys DLK 

Artimiausių sodybų 
gyvenamojoje aplinkoje dėl 

didelio atstumo iki jų oro 
taršos koncentracijos ir 

toliau išliks artimos 
foninėms reikšmėms  

Triukšmas 
Karjerinė 
technika ir 
transportas 

7-8 mobilūs Iki 130 dB(A) Nebus girdimas 

Atliekant nuodangos darbus 
mechanizmų skleidžiamas 

triukšmas už 38 m užges iki 
33:2011 leidžiamų 55 

dB(A). Vykdant žaliavos 
gavybą ir perdirbimą 55 

dB(A) ribinis dydis nebus 
viršijamas jau ties PŪV 

teritorijos riba. 

Vandens / 
dirvožemio 

Karjerinė 
technika ir 
transportas 

7-8 mobilūs Nėra 

Dulkės 
Karjerinė 
technika ir 
transportas 

7-8 mobilūs 

Labai menka. Nuo paties karjero nekils dulkėtumo, kadangi 
gavybos ir žaliavos perdirbimo procesas bus vykdomas gilioje 
duobėje. Papildomo dulkėtumo išvengimui numatoma 
periodiškai (du kartus per pamainą) sausros metu laistyti 
rajoninio išvežimo žvyrkelio atkarpą.  

Biologinė tarša Nėra 

Jonizuojančioji 
spinduliuotė 

Nėra 

Nejonizuojančioji 
spinduliuotė 

Nėra 

Kitos taršos rūšys Nėra 

 

Oro tarša 

 Dirbant mobiliems kasybos mechanizmams karjere, vienas iš veiksnių galinčių sukelti neigiamą 

poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai yra į orą iš vidaus degimo variklių išmetami teršalai (plačiau 

apie oro taršą PAV ataskaitos 2.2 skyriuje). Dar 2021 m. rengiant PAV atrankos dokumentaciją PŪV 

buvo atliktas išsamus oro taršos modeliavimas ir vertinimas (pridedamas atskirai prie PAV ataskaitos). 

Oro taršos modeliavimas buvo atliktas esant didesnėms 60 tūkst. m3 žaliavos gavybos ir perdirbimo 

apimtims bei didesniam 49 sunkvežimių reisų (skaičiuojant į abi puses 98) kiekiui reikalingų žaliavos 

pervežimui. Atlikus oro taršos modeliavimą ir vertinimą gauta, kad didžiausią poveikį PŪV turės 

taršai KD10, KD2,5 ir azoto dioksidu, tačiau teršalų koncentracijų aplinkos ore leistinos vertės nebus 

viršijamos. Vertinant RV dalimis, KD10 koncentracijos aplinkos ore paros vidurkis gali pasiekti iki 

0,58 RV, metų – 0,41 RV, KD2,5 metų – 0,08 RV, NO2 junginių – 0,58 RV (valandos) ir 0,23 RV 

(metų), CO junginių – 0,04 RV (8 valandų), o LOJ – 0,02 RV (0,5 val.). 
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 Vertinant su fonine tarša KD10 koncentracijos aplinkos ore paros vidurkis gali pasiekti iki 0,80 

RV, metų – 0,73 RV, KD2,5 metų – 0,51 RV, NO2 junginių – 0,60 RV (valandos) ir 0,33 RV (metų), 

CO junginių – 0,06 RV (8 valandų). Ribinės vertės, vertinant net ir su fonine tarša, vadovaujantis 

„blogiausio scenarijaus“ principu, priimant jog visi taršos šaltiniai karjero darbo valandomis veikia 

vienu metu, 365 dienas metuose, nebus viršijamos. 

 Šiuo atveju, planuojant ūkinę veiklą oro taršos koncentracijos bus dar žemesnės, kadangi 

numatomos mažesnės 45 tūkst. m3 (vietoj 60 tūkst. m3) gavybos apimtys. Dėl gavybos apimčių 

sumažėjimo ir didesnės keliamosios galios sunkvbežimių naudojimo transporto srautas iš karjero 

taip pat sumažės nuo 49 reisų (98 reisai skaičiuojant į abi puses) iki 26 reisų (iki 52 į abi puses). Tai 

yra transporto srautas sumažės beveik dvigubai. Taip pat dulkėtumo sumažinimui papildomai 

sausros metu numatoma periodiškai (du karus per pamainą) laistyti visą rajoninio kelio išvežimo 

žvyrkelio ruožą natūraliu vandeniu. Oro taršos modeliavimo duomenys aiškiai rodo, kad PŪV 

teritorijoje vykdant ūkinę veiklą oro taršos koncentracijos artimiausiose gyvenamosiose teritorijose 

neviršys ribinių verčių. 

Triukšmas 

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). Šiame skyrelyje pateikiami ekvivalentinio 

triukšmo dydžiai lyginami su šios lentelės stulpelio „Ekvivalentinis garso slėgio lygis, dBA“ vertėmis 

dienos metu. Karjeras veiks tik darbo dienomis šviesiuoju paros laiku nuo 7 iki 18 val., kai leidžiami 

didžiausi triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje.  

2.7 lentelė. Ribinės triukšmo vertės pagal Higienos normą HN 33:2011. 

Eil. Nr. Objekto pavadinimas Paros laikas

Ekvivalentinis 
garso slėgio 

lygis (LAeqT), 
dBA

Maksimalus 
garso slėgio 

lygis (LAFmax), 

dBA

1 2 3 4 5

diena 55 60

vakaras 50 55

naktis 45 50

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

4

 

 Triukšmo lygio apskaičiavimas: 

 Artimiausia sodyba nuo PŪV teritorijos yra nutolusi net 860 m į šiaurę. Kitos gyvenamosios 

sodybos nutolusios dar didesniais atstumais. Esant dideliam atstumui iki artimiausios gyvenamosios 

aplinkos, karjere dirbant įprastiniams kasybos mechanizmams, nuo jo sklindantis triukšmas nesieks 

net foninių reikšmių. Atsižvelgus į esamą situaciją artimiausių gyvenamųjų teritorijų atžvilgiu ir 

planuojamus karjere naudoti kasybos mechanizmus, apskaičiuota už kokio atstumo nuo PŪV 
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teritorijos nebus viršijamas HN 33:2011 nustatytas 55 dB(A) leidžiamas triukšmo lygis dienos metu ir 

koks triukšmo lygis susidarys ties teritorijos pakraščiu atskirų darbų etapų metu.  

Atskirai skaičiuota triukšmo sklaida buldozeriui nuimant dirvožemio sluoksnį ir formuojant 

pylimus, ekskavatoriui ir karjeriniam sunkvežimiui nuimant nuodangos gruntus, ekskavatoriui su 

hidrauliniu pleištu vykdant klinties išteklių gavybą bei likusiems mechanizmams (krautuvui, 

trupintuvui, sijotuvui ir žaliavos atvažiavusiam pasiimti sunkvežimiui) dirbant žaliavos perdirbimo 

procese.  

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: 

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. 

Triukšmo skaičiavimuose pagal standartą LST ISO 9613-2:2004 pasinaudota Jungtinės 

Karalystės Aplinkos apsaugos, maisto ir kaimo reikalų departamento garso duomenų baze, kurioje 

pateikiami įvairių mechanizmų skleidžiamo triukšmo galios lygiai visose vertinamose oktavose. 
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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. Skaičiavimams 

parinktos charakteristikos galingesnių mechanizmų. Skaičiuojant ekskavatoriaus darbą ardant klintį, 

trupintuvo ir sijotuvo darbo keliamą triukšmą buvo remtasi mechanizmų analogiškais atitikmenimis 

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: 

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. 

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: 



Menčių klinties telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita               63 

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

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. Šiuo 

atveju, triukšmo skaičiavimuose priimama, kad vykdant nuodangos darbus triukšmas sklis 

nekliudomai lygia vietove, o atliekant klinties gavybą ir perdirbimą triukšmo sklaidą vidutiniškai ribos 

7 m nuodangos ir 10 m aukščio gavybos pakopų šlaitai. 

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. 
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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 priimama, kad 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 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. Buldozeriui dirbant vienam pakraščio juostoje ir 

nuimant dirvožemį, jo skleidžiamas triukšmo lygis už 27 m nuo karjero nebeviršys 55 dB(A) lygio 

leidžiamo HN 33:2011 dienos metu (2.8 lentelė). 

Rodikliai 
Garso bangų dažnis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 73 79 73 72 69 67 61 57

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10

Atmosferos absorbcija, A atm 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,31 1,05 3,74

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 27,19 43,28 44,76 49,13 49,28 48,28 41,34 34,75
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 523,68 21286,66 29935,57 81904,46 84634,52 67351,54 0,00 2985,30

Oktavos

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A) 54,60

2.8 lentelė

Buldozerio skleidžiamo triukšmo lygio užgesimas už 27 m nuo PŪV teritorijos iki 55 dB(A) leidžiamo lygio 
HN 33:2011 dienos metu nuimant dirvožemio sluoksnį, nesant jokiems papildomiems triukšmo slopinimo 

barjerams

 

 Nuėmus dirvožemio sluoksnį, sekančius nuodangos darbus nuimant likusius dangos gruntus 

atliks ekskavatorius ir karjerinis sunkvežimis. Šiems mechanizmams nuodangos darbų metu dirbant 

kartu PŪV teritorijos pakraščio juostoje, nesant jokiems triukšmo slopinimo barjerams, nuo jų 

sklindantis triukšmas už 38 m nebeviršys 55 dB(A) dienos metu (2.9 lentelė).  
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Rodikliai 
Garso bangų dažnis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 73 81 75 76 73 70 65 60

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 21,62 21,62 21,62 21,62 21,62 21,62 21,62 21,62

Atmosferos absorbcija, A atm 0,00 0,02 0,05 0,09 0,18 0,47 1,57 5,62

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 22,31 40,39 41,86 48,22 48,34 46,25 39,94 31,00
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 170,13 10948,32 15362,70 66396,86 68156,54 42141,26 9858,88 1257,96

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 87 85 83 81 78 74 71 66

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83

Atmosferos absorbcija, A atm 0,00 0,02 0,05 0,09 0,18 0,47 1,57 5,62

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 27,88 35,97 41,44 44,80 44,91 41,82 37,52 28,57
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 614,43 3953,94 13936,39 30187,71 30987,76 15219,14 5643,00 720,03

Ekskavatorius Komatsu PC400LC-6

2.9 lentelė

53,31

54,99

Ekskavatoriaus ir karjerinio sunkvežimio skleidžiamo triukšmo lygio užgesimas už 38 m nuo PŪV teritorijos 
iki 55 dB(A) leidžiamo lygio HN 33:2011 dienos metu atliekant nuodangos gruntų nuėmimo darbus, nesant 

jokiems papildomiems triukšmo slopinimo barjerams
Oktavos

Suminis ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)
50,05Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)

Karjerinis sunkvežimis Volvo A40D 
Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)

 

Nuėmus nuodangos gruntus seks klinties gavybos darbai, kuriuos atliks ekskavatorius 

naudojantis hidraulinį pleištą. Ekskavatorius vykdantis klinties gavybą dirbs karjero dugne už 

nuodangos ir gavybos pakopų šlaitų. Ekskavatoriui dirbant karjero dugne už vidutiniškai 7 m aukščio 

nuodangos ir 10 m gavybos šlaitų jo skleidžiamas triukšmas ties PŪV teritorijos pakraščiu sieks 54,35 

dB(A) ir neviršys 55 dB(A) (2.10 lentelė). 

Rodikliai 
Garso bangų dažnis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 91 89 85 89 87 87 84 80

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02

Atmosferos absorbcija, A atm 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,19 0,66 2,34

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr -1,60 -1,60 -1,60 -1,60 -1,60 -1,60 -1,60 -1,60
Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 14,67 17,42 20,31 23,26 26,24 29,23 32,23 35,24

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 37,71 43,05 43,65 50,08 48,27 46,35 39,69 31,10
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 5901,70 20204,54 23184,12 101970,03 67132,23 43197,00 9311,12 1288,14

2.10 lentelė

Ekskavatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis ties PŪV teritorijos pakraščiu ardant klintį, dirbant karjero dugne 
už nuodangos pakopos šlaito

Oktavos

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A) 54,35  

Tolimesnis žaliavos perdirbimas taip pat bus vykdomas karjero dugne už nuodangos ir gavybos 

pakopų šlaitų. Žaliavos perdirbimo procese bus naudojamas krautuvas, trupintuvas ir sijotuvas. Taip 

pat į triukšmo skaičiavimus įtrauktas žaliavos atvažiuosiantis pasiimti sunkvežimis. Visi išvardinti 

mechanizmai kartu nedirbs arčiau nei 30 m iki PŪV teritorijos pakraščio. Perdirbant žaliavą 
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mechanizmų sukeliamas triukšmas ties PŪV teritorijos pakraščiu sieks 45,31 dB(A) ir bus žemesnis 

nei 55 dB(A) leidžiami HN 33:2011 (2.11 lentelė). 

Rodikliai 
Garso bangų dažnis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 86 82 77 74 70 66 62 55

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54

Atmosferos absorbcija, A atm 0,00 0,01 0,03 0,06 0,11 0,29 0,98 3,51

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 17,13 19,98 22,93 25,90 28,90 31,90 34,90 37,91
Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 23,92 27,16 26,70 26,10 22,25 16,27 8,37 -4,06
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 246,74 520,55 467,98 407,22 167,91 42,35 6,87 0,39

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 91 91 88 87 85 83 78 68

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54

Atmosferos absorbcija, A atm 0,00 0,01 0,03 0,06 0,11 0,29 0,98 3,51

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 17,13 19,98 22,93 25,90 28,90 31,90 34,90 37,91
Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 28,92 36,16 37,70 39,10 37,25 33,27 24,37 8,94
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 780,26 4134,89 5891,51 8125,14 5309,79 2122,70 273,51 7,83

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 84 82 79 79 74 74 71 64

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54

Atmosferos absorbcija, A atm 0,00 0,01 0,03 0,06 0,11 0,29 0,98 3,51

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 17,13 19,98 22,93 25,90 28,90 31,90 34,90 37,91

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 21,92 27,16 28,70 31,10 26,25 24,27 17,37 4,94
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 155,68 520,55 741,70 1287,75 421,77 267,23 54,57 3,12

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 87 79 77 74 73 73 70 64

A f  pataisos, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 1,1

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54

Atmosferos absorbcija, A atm 0,00 0,01 0,03 0,06 0,11 0,29 0,98 3,51

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 17,13 19,98 22,93 25,90 28,90 31,90 34,90 37,91

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 24,92 24,16 26,70 26,10 25,25 23,27 16,37 4,94
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 310,63 260,89 467,98 407,22 335,03 212,27 43,35 3,12

Sijotuvas Kleemann MS 14 Z

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)

32,70
Trupintuvas Terex XR400S 

35,38

44,26

Maksimalus suminis kasybos mechanizmų skleidžiamo triukšmo lygis ties PŪV teritorijos pakraščiu, 
perdirbant klintį ir pakraunant į sunkvežimius išvežimui, jiems dirbant karjero dugne

Oktavos

Suminis ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)

33,10

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)

45,31

Sunkvežimiai pervežantys žaliavą 

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)

Krautuvas Liebherr L 556 

2.11 lentelė

 

Atlikti standartu numatyti skaičiavimai, netgi prie pačių nepalankiausių sąlygų rodo neaukštą 

triukšmo lygį, nepavojingą gyventojų sveikatai. Šie skaičiavimai atlikti pagal patį blogiausią 

scenarijų, kai mechanizmai kiekvieno darbų etapo metu visą laiką dirba arčiausiai PŪV teritorijos 

pakraščio.  
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Psicho – socialinis poveikis ir gyventojų nepasitenkinimas 

PŪV teritorijos artimoje aplinkoje nėra gyvenamųjų sodybų ir visuomeninės paskirties objektų, 

kuriems klinties gavyba planuojamame karjere galėtų turėti kokį nors poveikį. Visa žaliava iš karjero 

tolimesniam perdirbimui bus išvežama esamais, viešojo naudojimo keliais. PŪV organizatorius prieš 

pradedant veiklą sunkiojo transporto judėjimui pritaikys rajoninio išvežimo žvyrkelio atkarpą, kuriam 

šiuo metu taikomas 8 t apribojimas. PŪV organizatoriui įgijus teisę naudoti valstybei priklausančius 

žemės gelmių išteklius bus sukurtos naujos darbo vietos, kurias galės užimti vietos gyventojai turintys 

tinkamą kvalifikaciją. Tradiciškai naudingųjų išteklių gavyboje ir perdirbime dirba nemaža dalis 

vietos gyventojų. 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 klinties gavyba ir dalinis jos 

perdirbimas PŪV teritorijoje neturės jokios reikšmingos neigiamos įtakos visuomenės sveikatai. 

Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla 

PŪV teritorija šiaurinėje dalyje tiesiogiai ribojasi su rajoniniu keliu Alkiškiai – Menčiai – 

Pakalniškiai (Nr. 1014), kuris išsidėstęs kitos paskirties (naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių 

tinklų koridorių teritorijos) žemės sklype (Kadastro Nr. 3203/7001:5), rytinė dalis ribojasi su rajoniniu 

vietinės reikšmės keliu nesuformuotame žemės sklype (3 priedas). Pietinė PŪV teritorijos dalis 

tiesiogiai ribojasi su miškų ūkio (Nr. 3203/0011:99, 3203/0011:157), o vakarinė su žemės ūkio (Nr. 

3203/0011:43) paskirties žemės sklypais. 

Planuojamame naudoti telkinio naujame plote jokia kita veikla nei klinties gavyba ir dalinis jos 

perdirbimas neplanuojamas. Planuojamame eksploatuoti karjere dirbs tik keletas mobilių kasybos 

mechanizmų, kurių kiekvieno pagal darbo pobūdį pilnai pakaks po vieną vienetą. Žaliavos pervežimui 

pakaks 3 sunkvežimių.  

Suminio poveikio aplinkai ir gyventojams nebus, nes greta nėra kitų stambių pramoninių 

objektų. Už 200 m į vakarus nuo PŪV teritorijos ribos yra nutolęs AB „Naujasis kalcitas“ valdomas 

kasybos sklypas, kuriame šiuo metu vykdoma klinties išteklių gavybą (1 grafinis priedas). Už 210 m į 

šiaurę taip pat yra išsidėstęs pastarajai įmonei suteiktas kasybos sklypas (jo dalis), kuriame išteklių 

gavyba nėra prasidėjusi. Už 300 m į vakarus, buvęs klinties karjeras yra rekultivuotas į vandens telkinį 

(1.10 pav.). Pati AB „Naujasis kalcitas“ gamykla (žemės sklypas) yra nutolusi už 1,4 km į vakarus nuo 

PŪV teritorijos (1.1 pav.). Tarp PŪV teritorijos ir kitam ūkio subjektui suteikto kasybos sklypo bei 

gamyklos nėra įsiterpusių gyvenamųjų sodybų, kurioms planuojama ūkinė veikla galėtų turėti suminį 

poveikį. Esant dideliam, 860 m atstumui iki artimiausios sodybos, atsižvelgus į PŪV pobūdį ir mąstą,  
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2.12 lentelė

Poveikis 
sveikatai:

teigiamas (+)

neigiamas (-)
1 2 3 4 5 6 7

1. Elgsenos ir gyvensenos veiksniai Karjero eksploatavimas

1.1. Mitybos įpročiai Karjero eksploatavimas –
1.2. Alkoholio vartojimas Karjero eksploatavimas –
1.3. Rūkymas Karjero eksploatavimas –
1.4. Narkotinių bei psichotropinių 
vaistų vartojimas

Karjero eksploatavimas
–

1.5.   Lošimas Karjero eksploatavimas –
1.6. Fizinis aktyvumas Karjero eksploatavimas –
1.7. Saugus seksas Karjero eksploatavimas –
1.8. Kita Karjero eksploatavimas –

2. Fizinės aplinkos veiksniai Karjero eksploatavimas

2.1. Oro kokybė
Karjero eksploatavimas, 
mobilūs karjero 
mechanizmai

KD10, CO, CH, 
NOx, SO2, KD 1,82 
t/metus

–

Artimiausių sodybų 
gyvenamojoje 
aplinkoje oro taršos 
koncentracijos ir 
toliau išliks artimos 
foninėms reikšmėms 

Kelių laistymas 
sausros metu.

Tarša iš mechanizmų 
vidaus degimo 
variklių.

2.2. Vandens kokybė Karjero eksploatavimas –
2.3. Maisto kokybė Karjero eksploatavimas –

2.4. Dirvožemis Karjero eksploatavimas –

Dirvožemis reikalingas 
karjero rekultivavimui 
bus saugomas PŪV 
teritorijos pietinėje 
dalyje planuojamoje 
suformuoti sąvartoje

2.5. Spinduliuotė Karjero eksploatavimas –

Ūkinės veiklos poveikis (tiesioginis ir netiesioginis) sveikatai darantiems įtaką veiksniams 

Sveikatai darantys įtaką veiksniai
Veiklos rūšis ar 

priemonės, taršos 
šaltiniai

Poveikis sveikatai 
darantiems įtaką 

veiksniams

Nagrinėjamų rodiklių 
prognozuojami 

pokyčiai

Komentarai ir 
pastabos

Galimybės sumažinti 
(panaikinti) neigiamą 

poveikį
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2.12 lentelės tęsinys

1 2 3 4 5 6 7

2.6. Triukšmas
Karjero eksploatavimas, 
mobilūs karjero 
mechanizmai

Atliekant 
nuodangos darbus 
mechanizmų 
skleidžiamas 
triukšmas už 38 m 
užges iki 33:2011 
leidžiamų 55 dB(A). 
Vykdant žaliavos 
gavybą ir 
perdirbimą 55 
dB(A) ribinis dydis 
nebus viršijamas 
jau ties PŪV 
teritorijos riba.

–

Mažės tolstant 
mechanizmams nuo 
telkinio pakraščio ir 
dirbant giliame 
karjere

Mechanizmų darbo 
aikštelės įrengimas 
karjero dugne už 
dangos gruntų ir 
naudingojo klodo 
gavybos pakopų 
šlaitų

Galimas didžiausias 
triukšmas truks tik 
keletą pamainų

2.7. Būsto sąlygos Karjero eksploatavimas –

2.8. Sauga

2.9. Susisiekimas

2.10. Teritorijų planavimas Karjero eksploatavimas –
2.11. Atliekų tvarkymas Karjero eksploatavimas –
2.12. Energijos panaudojimas Karjero eksploatavimas –
2.13. Nelaimingų atsitikimų rizika Karjero eksploatavimas –
2.14. Pasyvus rūkymas Karjero eksploatavimas –
2.15. Kita Karjero eksploatavimas –

3. Socialiniai ekonominiai veiksniai Karjero eksploatavimas

3.1. Kultūra Karjero eksploatavimas –
3.2. Diskriminacija Karjero eksploatavimas –
3.3. Nuosavybė Karjero eksploatavimas –
3.4. Pajamos Karjero eksploatavimas Uždarbis + Padidės

3.5. Išsilavinimo galimybės Karjero eksploatavimas Uždarbis + Padidės
Esant didesnėms 
pajamoms išsilavimimo 
galimybės gerėja

3.6. Užimtumas, darbo rinka, darbo 
galimybės

Karjero eksploatavimas Darbo vietos + Padidės

–Karjero eksploatavimas
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2.12 lentelės tęsinys

1 2 3 4 5 6 7

3.7. Nusikalstamumas Karjero eksploatavimas
Užimtumas, 
stabilios pajamos

+ Sumažės

Esant stabilioms 
pajamoms ir turint 
pastovų darbą 
nusikalstamumas 
mažėja

3.8. Laisvalaikis, poilsis Karjero eksploatavimas
Suformuoti 
baseinai

+ Pagerės
Rekultivavus karjerą 
bus sukurta tinkanti 
rekreacijai aplinka

3.9. Judėjimo galimybės Karjero eksploatavimas
Užimtumas, 
stabilios pajamos

+ Pagerės
Esant stabilioms 
pajamoms judėjimo 
galimybės gerėja

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

Karjero eksploatavimas
Stabili įmonių 
veikla

+ Pagerės

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

3.11. Visuomeninis, kultūrinis, 
dvasinis bendravimas

Karjero eksploatavimas –

3.12.     Migracija Karjero eksploatavimas
Užimtumas, 
stabilios pajamos

+ Sumažės
Turint darbą migruoti 
nereika

3.13. Šeimos sudėtis Karjero eksploatavimas
Užimtumas, 
stabilios pajamos

+ Padidės

Esant stabilioms 
pajamoms sudaromos 
prielaidos 
gimstamumui didėti

3.14.     Kita Karjero eksploatavimas –

4. Profesinės rizikos veiksniai 
Įvertinti įmonių saugos ir sveikatos būklės pase bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų prevencijos
priemonių plane
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2.12 lentelės tęsinys

1 2 3 4 5 6 7

5. Psichologiniai veiksniai Karjero eksploatavimas

5.1. Estetinis vaizdas Karjero eksploatavimas
Gamtinės aplinkos 
kitimas

-(+)
Gamtinė aplinka kis
plečiantis karjerui 

Rekultivuoti iškastą 
karjerą

5.2. Suprantamumas Karjero eksploatavimas –
5.3. Sugebėjimas valdyti situaciją Karjero eksploatavimas –
5.4. Prasmingumas Karjero eksploatavimas –
5.5. Galimi konfliktai Karjero eksploatavimas –

6. Socialinės ir sveikatos priežiūros 
paslaugos

Karjero eksploatavimas

6.1. Priimtinumas Karjero eksploatavimas –
6.2. Tinkamumas Karjero eksploatavimas –
6.3. Tęstinumas Karjero eksploatavimas –
6.4. Veiksmingumas Karjero eksploatavimas –
6.5. Sauga Karjero eksploatavimas –
6.6. Prieinamumas Karjero eksploatavimas –
6.7. Kokybė Karjero eksploatavimas –
6.8. Pagalba sau Karjero eksploatavimas –
7. Kita (nurodyti) Karjero eksploatavimas –
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2.13 lentelė

Poveikis:

teigiamas (+) 
neigiamas (-)

1 2 3 4 5

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

Karjero eksploatavimas

PŪV teritorija yra išsidėsčiusi 
neurbanizuotoje, kaimiškoje 

vietovėje. Artimiausia sodyba 
yra nutolusi 860 m į šiaurę. 

Kitos sodybos nutolusios dar 
didesniais atstumais. Daugiau 
telkinio artimoje aplinkoje nėra 

nei vienos gyvenamosios 
sodybos ar planuojamos 
gyvenamosios teritorijos. 

Dėl didelio atstumo iki artimiausių gyvenamųjų teritorijų PŪV neturės jokios įtakos
gyventojų sveikatai. Visa žaliava iš karjero iki Ventos gyvenvietės, kur planuojamas
tolimenis klinties perdirbimas iki klintmilčių bus gabenama esamais, viešojo
naudojimo keliais. Palei visą rajoninio išvežimo kelio 1,5 km ruožą su žvyro danga
nėra nei vienos gyvenamosios sodybos. Sausros metu šį žvyrkelio ruožą numatoma
periodiškai (du kartus per pamainą) laistyti natūraliu vandeniu. 

2.    Darbuotojai Karjero eksploatavimas

Planuojama, kad Menčių karjere 
dirbs apie 10 darbuotojų 
įskaitant sunkvežimių 

vairuotojus pervežančius 

-
Būtinos neigiamą poveikį mažinančios priemonės ir teigiamą poveikį stiprinančios 
priemonės pagal įmonės atliktą darbų rizikos vertinimą.

3.    Veiklos produktų vartotojai 

Ūkininkai, naudojantys 
klintmilčius rūgščių 
dirvų pH atstatymui

Neapskaičiuojamas Neaktualu

4.    Mažas pajamas turintys asmenys Karjero eksploatavimas Nežinomas Šiai socialinei grupei ūkinė veikla nedarys jokios įtakos

5.    Bedarbiai Karjero eksploatavimas Nežinomas + Bus sukurtos naujos darbo vietos

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 
sunkų fizinį darbą ir pan.)

Karjero eksploatavimas Nežinomas Neaktualu

13. Kitos grupės (pavieniai asmenys) Karjero eksploatavimas Nežinomas Neaktualu

Ūkinės veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms

Visuomenės grupės Komentarai ir pastabosGrupės dydis (asmenų skaičius)
Veiklos rūšys ar 

priemonės, taršos 
šaltiniai
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neįmanomas joks reikšmingas suminis poveikis. Juolab, kad nuo PŪV teritorijos sklindantis triukšmas 

ar oro tarša artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje visiškai nebus jaučiama.  

Pagal KTR 1.01:2008, V kategorijos rajoninis kelias Alkiškiai – Menčiai – Pakalniškiai (Nr. 

1014), kurio didžioji dalis yra asfaltuota, yra pritaikytas iki 3000 transporto priemonių srautui per 

parą. Iš karjero išvažiuosiantis sunkusis transportas sudarytų tik apie 1,73 % numatytos kelio eismo 

intensyvumo apkrovos. Kartu su esamu srautu, kuris pagal eismoinfo.lt duomenis sudaro 151 

transporto priemones per parą, sudarytų 6,8 % numatytos rajoninio kelio eismo intensyvumo 

apkrovos.  

2.8.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

Dulkėtumo sumažinimui vykdant veiklą karjere numatoma, kad žaliava bus laikoma sąvartose 

vidinėje karjero dalyje. Sunkusis transportas į karjerą atvažiuos tik pasiimti žaliavos. Tranzitinis 

transportas nejudės pro karjerą. Visi sunkvežimiai išvežantys žaliavą iš karjero bus dengiami tentais. 

Kraunant žaliavą bus stengiamasi išlaikyti, kuo mažesnį medžiagos pylimo greitį ir aukštį, o krovimo 

vieta parinkta taip, kad visa kraunama medžiaga patektų į transporto priemonę. Karjere visa veikla bus 

organizuojama, kad mažiau reikėtų pakrauti ir pervežti žaliavą. Sunkvežimiai iš karjero iki rajoninio 

kelio su asfalto danga judės nedideliu, 30 – 40 km/h greičiu, o visas rajoninio išvežimo žvyrkelio 

ruožas sausros metu periodiškai (du kartus per pamainą) bus laistomas natūraliu vandeniu. Palei 

rajoninio kelio išvežimo ruožą su žvyro danga nėra nei vienos gyvenamosios sodybos. Didžioji 

išvežimo žvyrkelio ruožo dalis eina dauboje, per ankstesniais metais išeksploatuoto Menčių klinties 

karjero dugną (1.1 pav.).  

Vykdant išteklių gavybą ir perdirbimą visi kasybos mechanizmai dirbs karjero dugne. Triukšmo 

sklaidą papildomai ribos vidutiniškai 7 m nuodangos ir 10 m aukščio gavybos pakopų šlaitai. Vien 

pirmaisiais karjero veiklos metais bendras triukšmo slopinimo barjeras sudarys iki 17 m.  

Karjero šlaitai veikdami kaip ekranai slopina tiesioginį triukšmą, o atsispindėjusio triukšmo 

galia gerokai sumažėja dėl absorbuojančio paviršiaus. Ženklūs triukšmo gesimo faktai už karjero šlaitų 

ne kartą buvo įrodyti atliktais matavimais. Pvz. 2007 metais Nacionalinio visuomenės sveikatos 

tyrimų centro fizikinių veiksnių tyrimų laboratorijos vykdyto natūrinio triukšmo matavimo Samninkų 

žvyro telkinyje duomenimis, esant 10 metrų aukščio karjero šlaitui 88 dB(A) skleidžiamas kasimo 

technikos, kuri dirbo karjero šlaito apačioje, triukšmas ties karjero viršutiniu bortu sumažėjo iki 47 

dB(A), t. y. karjero šlaitas sumažino triukšmo lygį 41 dB(A)20. 

Žaliavos perdirbimas bus vykdomas mobiliame trupintuve ir sijotuve, kurie dirbs PŪV teritorijos 

viduje, karjero dugne ir nuo jo pakraščio atsitraukę bent 30 m atstumu. 

 
20 Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras, fizikinių veiksnių tyrimų laboratorija, 2007 m. Akustinio triukšmo 
matavimo protokolas Samninkų žvyro telkinyje. 
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 Žaliavos gavybos ir perdirbimo procese įmonė naudos pažangią kasybos techniką. 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.   

 Įmonėje bus užtikrinama, kad karjere dirbs tik tvarkingi, geros techninės būklės mechanizmai. 

Periodiškai bus atliekama mechanizmų techninė apžiūra.  

2.9.  Rizikos analizė  ir jos vertinimas 

2.9.1. Esamos būklės aprašymas 

Karjere nebus naudojama jokių pavojingų įrenginių, kuriuos pažeidus kiltų didelė grėsmė 

aplinkai ir gyventojų sveikatai. Karjere nebus laikoma pavojingų medžiagų bei nesusidarys pavojingų 

atliekų. Planuojamai naudoti teritorijai nebūdingi pavojingi gamtiniai reiškiniai dėl kurių galėtų kilti 

ekstremalios situacijos karjere.  

2.9.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

 Rizikos vertinimas buvo atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos 

įstatymu21, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu1, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 783 „Dėl Avarijų likvidavimo 

planų sudarymo tvarkos patvirtinimo“22, 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“23, 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 galios24. Klinties karjere pagal naudojimo planą vykdoma veikla, jei 

nepažeidžiami darbų saugos ar saugaus eismo reikalavimai, negali sukelti jokių avarijų ar katastrofinių 

situacijų aplinkai. 

 
21 LR Civilinės saugos įstatymas 1998 m. gruodžio 15 d. Nr. VIII-971. 
22 LRV 1999 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 783 „Dėl avarijų likvidavimo planų sudarymo tvarkos patvirtinimo“. 
23 LRV 2015 gegužės 27 d. nutarimas Nr. 517 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo 
Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojinguosiuose objektuose esančių 
medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo“. 
24 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. 
įsakymas 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“.  
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 Pagal Aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 patvirtintas „Planuojamos ūkinės 

veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijas R 41–02”25, klinties 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 2.14 lentelėje.  

 2.14 lentelė 
Rizikos analizės struktūra Menčių klinties telkinio naujame plote 

žmonėms gamtai
nuosavy

bei

Karjeras Kasimas
Šlaitų 
stabilumas

Nuogriuvos, 
nuošliaužos

Kasimo 
technika

Nereikšmi
ngos

Nereikšm
ingos

Nereikšm
ingos

Nereikšm
ingos

Vidutiniškas
Visiškai 
tikėtina

Nereikšm
ingas

Nepažeisti 
projektinius 
sprendimus ir darbų 
saugos reikalavimus 

Karjeras
Kuro 
užpylimas

Tekįjimas Išsiliejimas Gruntas
Nereikšmi
ngos

Nereikšm
ingos

Nereikšm
ingos

Nereikšm
ingos

Vidutiniškas
Visiškai 
tikėtina

Nereikšm
ingas

Nepažeisti darbų 
saugos 
reikalavimus, turėti 
utilizavimo maišus ir 
sorbentus

Transportas
Krovinių 
gabenimas

Kinetinė 
judesio 
energija

Eismo įvykis
Automo-
bilis

Ribotos Ribotos
Nereikšm
ingos

Nereikšm
ingos

Vidutiniškas
Visiškai 
tikėtina

Nereikšm
ingas

Laikytis eismo 
taisyklių reikalavimų

Pažeidžia
mi 

objektai

Pasekmės 
pažeidžiam

iems 
objektams

Reikšmingumas
Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė

Svarba 
(rizikos 

laipsnis)

Prevencinės 
priemonės

Objektas Operacija
Pavojingas 
veiksnys

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis

 
 Pats karjeras savaime nekelia jokios grėsmės aplinkai, dirbančiųjų ir aplinkinių gyventojų 

sveikatai ar nuosavybei, 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. Technikos gedimo atveju ji bus nutempiama į technikos kiemą ir išvežama į specializuotus 

techninio remonto centrus.  

 Palei karjero pakraštį prieš pradedant vykdyti kasybos darbus bus įrengta tvora ribosianti 

pašalinių asmenų patekimą. Taip pat bus įrengti ženklai, įspėjantys apie draudimą karjere lankytis 

pašaliniams asmenims. 

 2.9.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

Svarbiausia eksploatuojant Menčių klinties telkinio naujo ploto išteklius laikytis telkinio 

naudojimo plane numatytų sprendinių ir darbų saugos reikalavimų. Laikantis šių sprendinių bus 

išvengta nelaimingų atsitikimų karjere.  

 
25 LR Aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 367 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos 
vertinimo rekomendacijų R 41-02 patvirtinimo“.  
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2.10. Alternatyvų  analizė  ir jų  vertinimas 

Vietos parinkimo alternatyvos. Išteklių gavyba planuojama Menčių klinties telkinio 

pietrytinėje dalyje (1.1 pav.). Klinties gavyba bus vykdoma tik detaliai 1984 m. išžvalgytame išteklių 

kontūre, apie 17,4 ha plote, naudojimo plano rengimo metu suprojektuotame kasybos sklype (5 

priedas). 

Naudingųjų išteklių gavyba yra viena iš ūkinės veiklos rūšių, kuri glaudžiai .susijusi su 

konkrečia teritorija. Tai pažymėta ir LR AM išleistame Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo vadove, kalbant apie vietos alternatyvas – „Tačiau kai kurios planuojamos ūkinės veiklos 

rūšys (gamtinių išteklių gavyba, miškininkystė, esamų objektų rekonstrukcija ir kt.) yra glaudžiai 

susijusios su tam tikra vieta.“ Tai labai akivaizdu šiuo atveju, kadangi LR teritorijoje didžioji klinties 

telkinių dalis yra išsidėsčiusi Akmenės rajone. Šiuo metu, LR detaliai išžvalgyti yra tik 4 (Karpėnų, 

Menčių, Narbučių, Vegerių) klinties telkiniai. Būtent viename iš detaliai išžvalgytų Menčių telkinyje 

PŪV organizatorius planuoja klinties išteklių gavybą. 

Kiekvienas naudingosios iškasenos telkinys yra unikalus gamtos objektas, susiformavęs tik esant 

itin palankioms geologinėms sąlygoms ir kitoje vietoje jo paprasčiausiai 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. 

Bendrojo plano tekstinėje dalyje, visas 1.4 pav. pažymėtas 289 ha ploto Menčių klinties 

telkinys, atspindėtas kaip numatoma ir esama Akmenės rajono karjerų eksploatavimo teritorija (1.1 

lentelė). Tekstinėje dalyje taip pat aiškiai nurodyta, kad Akmenės rajono naudingųjų iškasenų 

potencialas yra didelis. Rajone yra didžiausi šalyje klinčių klodai, todėl šių pramonės šakų skatinimas 

turi būti prioritetinė sritis. Bendrojo plano tekstinėje dalyje taip pat nurodyta, kad “Prioritetine žemės 

naudotojų veikla Akmenės rajono teritorijoje išlieka žemės ūkis ir miškų ūkis. Kitai veiklai žemės 

plotus numatoma panaudoti esant poreikiui plėsti užstatymui reikalingus plotus, eksploatuoti 

naudingąsias iškasenas, saugoti gamtos ir kultūros paveldo kompleksus bei objektus”. 

Pagal specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinio duomenų rinkinio informaciją (M 1:10 000), 

visas detaliai išžvalgytas Menčių klinties telkinys rodomas kaip naudingųjų iškasenų telkinys (1.5 

pav.). Tad vienareikšmiškai naudingųjų iškasenų eksploatavimas šioje teritorijoje turi prioritetą. Pagal 

teisės aktus (LR Žemės gelmių įstatymą, LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą ir kt.) kita 

veikla planuojamame naudoti detaliai išžvalgytame telkinio naujame plote yra sunkiai įmanoma, nes 

draudžiama detaliai išžvalgytus telkinius užstatyti, apsodinti miškais ir kt. 

Naudingųjų išteklių gavyba telkinio naujame plote neturi jokių aplinkosauginių apribojimų 

susijusių su planuojama naudoti vieta. Planuojamas įrengti karjeras nepatenka į saugomas teritorijas, 

kultūros paveldo objektų teritorijas ir apsaugos zonas, kuriose naudingųjų iškasenų gavyba yra 

negalima arba ribojama. 
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Nulinė alternatyva. Šiuo metu planuojamo naudoti ploto paviršių sudaro dirvonuojantis žemės 

ūkio laukas, palengva apaugantis savaiminio išsisėjimo krūmynais. Jeigu planuojamame naudoti plote 

toliau nebūtų vykdoma jokia ūkinė veikla, žemės ūkio laukas palaipsniui užaugtų savaiminio 

užsisėjimo krūmais ir medžiais. Gamta palaipsniui grįžtų į pirminę būseną.  

Pati naudingųjų iškasenų gavyba atviru būdu turi neišvengiamą poveikį žemės paviršiui. Kitaip 

tokios kategorijos iškasenų kaip klintis nebūtų įmanoma išgauti ir panaudoti visuomenės materialinėje 

gamyboje. Nuodangos darbų metu dalis nuimto dirvožemio ir likę dangos gruntai baigus išteklių 

gavybą bus panaudoti karjero rekultivavimui. Gruntams susigulėjus neapvandenintoje karjero dalyje 

bus sodinamas miškas. Svarbiausias išteklių gamtosauginis naudojimo principas yra racionalus jų 

naudojimas bei maksimalus galimas iškasimas iš telkinio, patiriant kuo mažiau nuostolių (šlaituose, 

nejudinamose juostose, dugne ir kt.).  

Socialinė – ekonominė alternatyva. Naudingųjų iškasenų gavyba duoda daug didesnę pridėtinę 

vertę nei žemės ūkio veikla. Nepradėjus išteklių gavybos planuojamame naudoti karjere PŪV 

organizatorius prarastų parankų įsisavinti žaliavos šaltinį ir didelė tikimybė, kad šis išteklių plotas bus 

užkonservuotas bei liks nepanaudotas ateityje. Tuo pačiu, būtų neracionaliai įsisavintas pats Menčių 

klinties telkinys. Dėl šios priežasties nebūtų sumokėti mokesčiai už žemės gelmes ir kt., kurie būtų 

gauti eksploatuojant valstybei priklausančius išteklius.  

Lietuvoje klintis skirtas klintmilčių gamybai, kurios naudojamos rūgštiems dirvožemiams 

kalkinti, išgauna vos keletas ūkio subjektų. Naujo ūkio subjekto atėjimas į rinką būtų puiki ekonominė 

alternatyva.  

Technologinės alternatyvos. Išteklių gavybai ir perdirbimui telkinyje planuojama naudoti 

įprastinius mobilius kasybos mechanizmus (ekskavatorių, krautuvą, trupintuvą, sijotuvą, karjerinį 

sunkvežimį, buldozerį) su vidaus degimo varikliais, pritaikytus dirbti karjeruose (plačiau 1.2.9 PAV 

ataskaitos skyriuje). Planuojami naudoti mechanizmai vienam grunto tūrio vienetui iškasti, pakrauti ir 

pervežti sunaudoja žymiai mažiau (daugiau nei 2 kartus) dyzelinio kuro, nei seno „draglain“ tipo 

ekskavatoriai ar vidutinės keliamosios galios (8 – 10 t.) KAMAZ ar MAZ modelių sunkvežimiai. 

Klinties klodo gavybai planuojama naudoti hidropleištą, kuriuo bus atskiriama klintis nuo 

monolitinio klodo, tuo pačiu atsisakant klodo dezintegravimo sprogdinimo būdu.  

Atsižvelgus į Akmenės rajono savivaldybės pastabas, gavybos apimtys planuojamos mažesnės 

nei buvo numatytos (buvo numatyta 60 tūkst. m3) PAV atrankos dokumentų rengimo metu (6 priedas). 

Dėl to atitinkamai sumažės veiklos sukeliama tarša bei transporto srautas iš planuojamo karjero. 

Žaliavą iki Ventos gyvenvietės, kur planuojamas tolimesnis žaliavos perdirbimas, planuojama pervežti 

didesnės 25 t keliamosios galios sunkvežimiais su puspriekabėmis (1.1, 1.2 pav.). Dėl gavybos 

apimčių sumažėjimo ir didesnės keliamosios galios sunkvbežimių naudojimo planuojama, kad 
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transporto srautas iš karjero sumažės nuo 49 reisų (98 reisai skaičiuojant į abi puses) iki 26 reisų (iki 

52 į puses). Tai yra transporto srautas sumažės beveik dvigubai.  

2.11. Stebėsena (monitoringas) 

 Karjere numatomas sausinti gėlo vandens sluoksnis, todėl atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos įstatymų reikalavimus bei Europos Sąjungos direktyvinių dokumentų nuostatas, prieš 

pradedant veiklą karjere bus parengta ūkio subjekto požeminio vandens lygio monitoringo 

programa. Vykdant monitoringą bus atsižvelgta į šiuo metu kito ūkio subjekto vykdomą klinties 

išteklių gavybą ir atliekamą karjero sausinimą. Iš požeminės hidrosferos dirbtinai yra išimamas 

tam tikras kiekis gėlo vandens, o tai yra kontroliuotinas dalykas. Požeminio vandens monitoringas 

bus vykdomas remiantis nustatytais  metodiniais reikalavimais26.  

 

 

 
26 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 1-156 „Dėl metodinių reikalavimų 
monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui patvirtinimo“.  
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3 .  T A R P V A L S T Y B I N I S  P O V E I K I S  
 
 PŪV teritorija yra šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje. Artimiausia užsienio valstybė yra Latvija, 

kurios siena nuo PŪV teritorijos ribos nutolusi už 8,7 km į šiaurės rytus. Esant dideliam atstumui, 

kasybos procesas tiesioginės įtakos kaimyninės valstybės teritorijai negali turėti, todėl PAV 

ataskaitoje šie klausimai nėra išsamiau nagrinėjami. 
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4 .  P R O G N O Z A V I M O  M E T O D Ų ,  Į R O D Y M Ų ,  T A I K Y T Ų  

N U S T A T A N T  I R  V E R T I N A N T  R E I K Š M I N G Ą  P O V E I K Į  

A P L I N K A I ,  Į S K A I T A N T  P R O B L E M A S  A P R A Š Y M A S  

PAV buvo parengtas pagal PŪV organizatoriaus turimą kasybos techniką. Visi skaičiavimai 

atlikti remiantis faktiniais mechanizmų našumo duomenimis, suvartojamu kuro kiekiu.  

PAV ataskaitoje iš mechanizmų išmetamų teršalų kiekis apskaičiuotas pagal Aplinkos ministro 

1998-07-13 įsakymu Nr. 125 patvirtintą Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su 

vidaus degimo varikliais vertinimo metodiką. Poveikis orui (oro kokybei) įvertintas atliekant teršalų 

sklaidos ir koncentracijos ore matematinį modeliavimą programa „ISC - AERMOD-View“. 

Kietųjų dalelių kiekis susidarysiantis vykdant veiklą bus apskaičiuotas pagal Europos aplinkos 

apsaugos agentūros 2.A.5.a „Quarrying and mining of minerals other than coal 2019“ metodiką. Pagal 

metodiką bus įvertintas kiekviename darbų etape (žaliavos apdorojimo, judėjimo karjero vidaus 

keliais, vykdant krovos operacijas) ir vėjo erozijos nuo žaliavos kaupų susidarysiantis kietųjų dalelių 

kiekis. 

Triukšmo lygio gesimas apskaičiuotas pagal Lietuvos standartą LST ISO 9613-2:2004 en27, kurį 

Lietuvos standartizacijos komitetas patvirtinimo būdu perėmė iš tarptautinio standartizacijos komiteto 

(ISO 9613-2:1996). Numatoma atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimo skaičiavimus grįsti visų 

oktavų garso svertiniais (ekvivalentiniais) dydžiais. 

 

 

 
27 Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. bendrasis skaičiavimo metodas (tapatusis 9613-
2:1996)// LST ISO 9613-2:2004. 
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5 .  P O V E I K I O  A P L I N K A I  V E R T I N I M O  N E T E C H N I N I O  

P O B Ū D Ž I O  S A N T R A U K A  

 Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – išteklių gavyba Menčių klinties telkinio naujame 

plote (1.1 pav.). Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) teritorija apima 2 žemės sklypus (kadastro Nr. 

3203/0011:60, 3203/0011:72), kurių bendras plotas sudaro 20,3 ha (2 – 4 priedai). Klinties gavyba bus 

vykdoma tik detaliai 1984 m. išžvalgytame išteklių kontūre, apie 17,4 ha plote, naudojimo plano 

rengimo metu (po PAV proceso sekantis dokumentų rengimo etapas) suprojektuotame kasybos sklype 

(5 priedas). Už detaliai išžvalgytų išteklių kontūro esantys plotai PŪV teritorijoje bus panaudojami 

kitoms su kasyba tiesiogiai susijusioms reikmėms kaip dirvožemio pylimų ar dangos gruntų sąvartų 

formavimui ir pan., siekiant kuo labiau išvengti išteklių nuostolių kasybos sklype bei racionaliau 

išeksploatuoti naudinguosius klinties išteklius. 

Pagal ekonominės veiklos klasifikatorių PŪV teritorijoje planuojama vykdyti veikla 

priskiriama kasybai ir karjerų eksploatavimui. Konkrečiai tai dekoratyvinio ir statybinio akmens, 

klinčių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų eksploatavimas (klinčių kasyba, trupinimas ir skaldymas) 

(kodas B - 08.11).  

Planuojamas naudoti Menčių klinties telkinio naujas plotas yra išsidėstęs Šiaulių apskrityje, 

Akmenės rajono savivaldybės šiaurės rytinėje dalyje, nuo Akmenės rajono savivaldybės 

administracijos nutolęs 6,5 km į pietryčius, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Menčių 

kaime (1.1, 1.2 pav.). Konkretus adresas PŪV teritorijai nesuteiktas. Planuojamo naudoti telkinio 

naujo ploto centro koordinatės LKS-94 yra 6237667 m (X) ir 433903 m (Y).  

PŪV teritorija yra išsidėsčiusi neurbanizuotoje, kaimiškoje vietovėje. Artimiausia sodyba yra 

nutolusi 860 m į šiaurę (1.2 pav.). Kitos sodybos nutolusios dar didesniais atstumais. Daugiau telkinio 

artimoje aplinkoje nėra nei vienos gyvenamosios sodybos ar planuojamos gyvenamosios teritorijos. 

Informacija apie esamas ir planuojamas gyvenamąsias teritorijas pateikiama pagal TPDRIS 

informacinės sistemos, tinklapio www.regia.lt ir VĮ „Registrų centras“ duomenis.  

Telkinio artimoje aplinkoje nėra rekreacinių, visuomeninės, kurortinės paskirties objektų. Pagal 

rajono bendrojo plano sprendinius, rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinį, 

išskirta rekreacinio arealo riba nuo PŪV teritorijos yra nutolusi už 1,1 km į pietus, už 2,3 km į šiaurės 

rytus praeina planuojama pažintinė turistų judėjimo trasa „Ventos žemė“ (1.3 pav.).  

Žaliava iš Menčių klinties telkinio naujo ploto bus išvežama esamais, viešojo naudojimo 

keliais. Iš PŪV teritorijos sunkvežimiai išvežantys klintį išvažiuos tiesiai į rajoninį kelią Alkiškiai – 

Menčiai – Pakalniškiai (Nr. 1014), kuriuo toliau judės vakarų kryptimi link Ventos gyvenvietės, 

kur planuojamas tolimesnis žaliavos perdirbimas (1.1, 1.2 pav.). 

Planuojamas naudoti Menčių klinties telkinio naujas plotas patenka į 2 privačius žemės ūkio 

paskirties žemės sklypus (kadastro Nr. 3203/0011:60, 3203/0011:72), kurių savininkai davė sutikimus 
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PAV procedūroms (2 – 4 priedai). Rengiant teritorijos išteklių naudojimo planą (sekančiame 

dokumentų rengimo etape po PAV procedūrų) žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis kasybos 

laikotarpiui bus keičiama į kitą (naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos) paskirtį. Baigus 

naudingosios iškasenos eksploatavimą pagrindinė žemės sklypų paskirtis bus keičiama į vandens ūkio 

paskirtį. Naudojimo būdai gali būti: ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai, rekreaciniai vandens 

telkiniai, bendro naudojimo vandens telkiniai. Tiksliau žemės sklypų pavertimo kitomis naudmenomis 

sprendiniai bus numatyti rengiant telkinio naudojimo planą visoms atsakingoms institucijoms išdavus 

teritorijų planavimo sąlygas. 

Bendrojo plano sprendinių tekstinėje dalyje, visas 1.4 pav. pažymėtas 289 ha ploto Menčių 

klinties telkinys, atspindėtas kaip numatoma ir esama Akmenės rajono karjerų eksploatavimo teritorija 

(1.1 lentelė). Tekstinėje dalyje taip pat aiškiai nurodyta, kad Akmenės rajono naudingųjų iškasenų 

potencialas yra didelis. Rajone yra didžiausi šalyje klinčių klodai, todėl šių pramonės šakų skatinimas 

turi būti prioritetinė sritis. Bendrojo plano tekstinėje dalyje taip pat nurodyta, kad “Prioritetine žemės 

naudotojų veikla Akmenės rajono teritorijoje išlieka žemės ūkis ir miškų ūkis. Kitai veiklai žemės 

plotus numatoma panaudoti esant poreikiui plėsti užstatymui reikalingus plotus, eksploatuoti 

naudingąsias iškasenas, saugoti gamtos ir kultūros paveldo kompleksus bei objektus”. 

Planuojamo naudoti Menčių klinties telkinio naujo ploto paviršius yra dirvonuojantis žemės ūkio 

laukas, palengva apaugantis savaiminio išsisėjimo krūmynais (pagrinde karklais ir šaltalankiais) (1.2, 

1.6 pav.). Šie krūmai nepriskiriami saugotiniems želdiniams augantiems ne miškų ūkio paskirties 

žemėje. Tokių biotopų apstu visoje LR teritorijoje. Gamtosaugine prasme planuojamas išteklių 

gavybai naudoti plotas neturi jokios ypatingos vertės. Dirvonuojantis žemės ūkio laukas nėra kuom 

nors išskirtinis biotopas. 

PŪV teritorijoje neauga miškas (1.7 pav.). Miškas auga palei pietinį PŪV teritorijos pakraštį. 

Tarp klinties išteklių ploto ir miško planuojama tik laikinai sandėliuoti dirvožemį ir nuodangos 

gruntus. Rengiant telkinio naudojimo planą miško ribos bus patikslintos (koordinuotos). Jokia PŪV 

miško žemėje, įskaitant gruntų sąvartų formavimą, nebus vykdoma.  

PŪV teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija Karniškių 

telmologinis draustinis yra nutolęs 8,9 km į pietryčius. Šiek tiek toliau, už 9,4 km taip pat į pietryčius 

yra nutolęs Girkančių telmologinis draustinis (1.8 pav.). Artimiausia Natura 2000 teritorija svarbi 

buveinių apsaugai yra Karniškių apylinkės (LTAKM0009), kurios nutolusios tokiu pačiu atstumu kaip 

ir telmologinis draustinis. Artimiausia Natura 2000 teritorija svarbi paukščių apsaugai yra Kamanų 

pelkė (LTAKMB001), nutolusi 12,3 km į vakarus. Kitos saugomos teritorijos nutolusios dar didesniais 

atstumais. PŪV esant dideliam atstumui iki saugomų teritorijų joms neturės jokio tiesioginio neigiamo 

poveikio. 
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PŪV teritorijoje ir aplink ją nėra aptikta jokių Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių (2.7 

pav.). Artimiausia EB svarbos kriterijus atitinkanti buveinė Šienaujamos mezofitų pievos (6510) yra 

nutolusi 545 m į pietryčius.  

Pagal SRIS duomenis PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nėra fiksuota jokių saugomų 

rūšių buvimo faktų (17 priedas).  

PŪV teritorija 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 

telkinio plotas remiantis vizualinės struktūros vertikaliosios ir horizontaliosios sąskaidos veiksniais 

priskirtas tipui – V1H2 (1.9 pav.). Šio tipo kraštovaizdis skirstyme turi vidutinę vertę. Pagal rajono 

bendrojo plano sprendinius, rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinį, PŪV 

teritorija turi mažą vaizdingumo laipsnį (1.3 pav.). Tokiuose, mažai vertinguose kraštovaizdžiuose, 

naudingųjų iškasenų gavyba turi naudojimo prioritetą. Pagal vizualinės struktūros dominantiškumą 

nagrinėjamame plote esantis kraštovaizdis priskirtas d kategorijai, kur kraštovaizdžio erdvinėje 

struktūroje nėra raiškių vertikalių ir horizontalių dominančių. PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje 

keliolikos kilometrų spinduliu nėra vertingiausių šalies panoramų apžvalgos taškų. 

Pagal LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) duomenis už 20 m nuo PŪV teritorijos 

pietvakarinio pakraščio yra Sablauskių tvenkinys (Nr. 30050140), kuris atsirado patvenkus Dabikinės 

upę (Nr. 30010610) (1.10 pav.). Pati klinties išteklių gavyba nebus vykdoma arčiau nei 105 m iki 

Sablauskių tvenkinio kranto. Į šį tvenkinį suteka visi aplinkiniai ištiesintų vagų upeliai. Artimiausias 

Lapupio upelis (Nr. 30010628), arčiausiai PŪV teritorijos prateka už 90 m į šiaurės rytus ir už 200 m 

įteka į Sablauskių tvenkinį. Toliau, už 300 m į vakarus, buvusio klinties karjero vietoje yra 

susiformavęs Menčių karjero dirbtinis vandens telkinys (Nr. 30060001). 

 PŪV teritorijoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių. Artimiausia 

saugoma kultūros vertybė yra Keidų kaimo senosios kapinės (unikalus objekto kodas kultūros vertybių 

registre – 4186), esančios už 1,1 km į šiaurės rytus (1.11 pav.). Šiek tiek toliau, už 1,3 km į 

pietvakarius yra nutolęs Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui (kodas – 17278). Kitos 

saugomos kultūros vertybės nutolusios dar didesniais atstumais. PŪV vykdymas artimiausioms 

saugomoms kultūros vertybėms neturės jokio poveikio. 

. Naudingojo klodo dangą PŪV teritorijoje sudaro dirvožemis, paskutinio apledėjimo metu 

suklotas moreninis priemolis su tokios pat kilmės molio lęšiais, o vietomis ir apatinio Triaso 

periodo molis. Visos šios nuogulos nelaidžios vandeniui. Dangos storis PŪV teritorijos ribose 

kinta nuo 5,7 m iki 9,1 m, vidutiniškai sudaro 7,8 m.   

Telkinio naudingąjį klodą sudaro viršutinio Permo naujosios Akmenės svitos klintys. Jų 

storis numatomoje naudoti telkinio dalyje kinta nuo 23 iki 31 m, vidutiniškai sudaro 26,0 m. 
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Klinčių klodas slūgso ant nelygaus erozijos paveikto senesnio Devono periodo Katlierių svitos 

terigeninių sucementuotų nuogulų.  

Naudingojo klodo aslą kai kur sudaro Naujosios Akmenės svitos 0,3 – 3,1 m storio silpnai 

sucementuotas smėlis arba smiltainis, rečiau molis. Smėlis ar smiltainis smulkus ir molingas, o 

molis su smiltelėmis. Kitur naudingojo klodo aslą sudaro viršutinio Devono Katlierių svitos 

nuogulos, sudarytos iš įvairios sudėties terigeninių nuogulų: smėlio, smiltainio, aleurito, molio, 

aleurolito, mergelio. 

 Per metus vidutiniškai planuojamos 45 tūkst. m3 gavybos apimtys. Kasyba karjere planuojama 

vykdyti šiltuoju metų laiku, apie 7 mėnesius (skaičiavimuose priimamos 154 pamainos). Planuojama, 

kad naudingųjų iškasenų gavyba PŪV teritorijoje susidės iš šių pagrindinių etapų: 1. Klodo 

atidengimas; 2. Klinties iškasimas bei dalinis perdirbimas; 3. Žaliavos transportavimas; 4. Iškastų 

plotų rekultivavimas. Iš iškastos klinties planuojama gaminti klintmilčius naudojamus rūgštiems 

dirvožemiams kalkinti. Pačiame karjere planuojamas pradinis klinties perdirbimas ją susmulkinant iki 

smulkios frakcijos. Tolimesnis žaliavos perdirbimas, sumalant iki klintmilčių planuojamas Ventos 

gyvenvietėje numatomoje pastatyti gamybinėje linijoje. 

 Išteklių gavybai ir daliniam perdirbimui telkinyje planuojama naudoti įprastinius mobilius 

kasybos mechanizmus (ekskavatorių, krautuvą, trupintuvą, sijotuvą, karjerinį sunkvežimį, buldozerį) 

su vidaus degimo varikliais, pritaikytus dirbti karjeruose.  

Kasant klintį atliekų nesusidarys, nes viskas bus sunaudojama, o likusiais dangos gruntais bus 

rekultivuotas karjeras. Nuodangos padermės (dirvožemis, priemolis su molio lęšiais) bus panaudoti 

rekultivuojant karjerą. Nuodangos gruntus planuojama panaudoti šlaitų lėkštinimui bei užpilant dalį 

iškasto ploto tokiu būdu atstatant buvusį paviršių.  

Vykdant išteklių gavybą ir dalinį perdirbimą telkinio naujame plote oro taršos koncentracijos 

artimiausiose gyvenamosiose teritorijose ir toliau išliks būdingos foninėms reikšmėms. Didžiausios 

leidžiamos oro taršos koncentracijos nebus viršijamos jau ties karjero riba. Atlikti triukšmo sklaidos 

skaičiavimai pagal standartą LST ISO 9613-2:2004 en taip pat rodo, kad karjere skleidžiamas 

triukšmas neviršys ribų nustatytų higienos normoje, bus žemesnis nei foninis ir nebus pavojingas 

gyventojų sveikatai. 

Didžioji išeksploatuoto karjero dalis bus rekultivuota į vandens telkinį, kuriame susidarys 

sąlygos vandens augalams ir gyvūnams veistis, nes palaipsniui baseino pakrantės užžels augalija. 

Gamtosauginiu požiūriu susikurs itin vertingas biotopas vandens 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 atliktas mokslinis 

tyrimas ir stebėjimai. 
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Panaudojus visuomenės poreikiams tenkinti šioje vietovėje detaliai išžvalgytus klinties 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. 
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