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Naudojamos santrumpos: 

 
AAA – Aplinkos apsaugos agentūra 
AM – Aplinkos ministerija 
BAST – Buveinių apsaugai svarbi teritorija 
PAST – Paukščių apsaugai svarbi teritorija 
EB – Europos Bendrija 
EK – Europos Komisija 
ES – Europos Sąjunga 
GPGB – Geriausiai prieinami gamybos būdai 
KMB – Kertinės miško buveinės 
LGT – Lietuvos geologijos tarnyba 
LR – Lietuvos Respublika 
LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
PAV – Poveikio aplinkai vertinimas 
PŪV – Planuojama ūkinė veikla 
PVSV – Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 
SAZ – Sanitarinė apsaugos zona 
SPAV – Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 
TIPK – Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 
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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 pylimų ar 

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

sklype bei racionaliau išeksploatuoti pačius naudinguosius klinties išteklius. 

 PAV programa 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 programa parengta pagal LR Aplinkos ministro 

patvirtintą tvarkos aprašą2. Patvirtinus PAV programą, palei šį aprašą bus rengiama ir PAV 

ataskaita. 

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 MĄ  ŪK I N Ę  
V E I K LĄ  

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.  

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. PAV ataskaitos 

rengimo metu bus išsamiai išanalizuota PŪV organizatoriui galimybė naudotis planuojamu 

išvežimo keliu, pritaikyti išvežimo kelio atkarpą sunkiojo transporto judėjimui iš planuojamo 

karjero. Taip pat PAV ataskaitoje išsamiai bus įvertintas galimas poveikis susidarysiantis dėl 

eismo srauto padidėjimo vykdant planuojamą veiklą. Karjero vidaus keliai bus įrengti pagal kelių 

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

reikalavimus. 

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 pačius naudinguosius klinties išteklius. 
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 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 (1.3 pav.). Bendrojo plano tekstinėje dalyje, visas 1.3 pav. 

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

rajono karjerų eksploatavimo teritorija (1.1 lentelė, kaip bus eksploatuojami nurodyti parengtiniu ir 

prognoziniu detalumu išžvalgyti plotai). 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”. 

PŪV teritorijos pietinis pakraštys patenka į rajono gamtinio karkaso mikroregioninės svarbos 

migracijos koridoriaus teritoriją (1.4 pav.). Pagal Gamtinio karkaso nuostatas5 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. Plačiau apie PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje esantį gamtinį karkasą bus 

aprašyta PAV ataskaitoje.  

 
4 LR Aplinkos ministerija. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadovas. Vilnius, 2009. 21-22 p. 
5 LR Aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“. 
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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 įstatyme6 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.  

 
6 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 žemėje7. 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. 

 
7 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“. 



Menčių klinties telkinio naujo ploto planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa 

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

17 

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. 

PŪV teritorija nepatenka į Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane8 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 (1.10 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.  

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) (1.11 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 (1.12 pav.). Šiek tiek toliau, už 

1,3 km į pietvakarius yra nutolęs Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui (kodas  

 
8 LR Aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 
patvirtinimo“.  
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17278). Kitos saugomos kultūros vertybės nutolusios dar didesniais atstumais. PŪV vykdymas 

artimiausioms saugomoms kultūros vertybėms neturės jokio poveikio. 

PAV ataskaitoje numatoma išnagrinėti planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį 

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 bus įvertintas suminis poveikis PŪV organizatoriui ir kitam ūkio subjektui suteiktame kasybos 

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

poveikio sumažinimo priemones.  

1.2. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės ir techninės charakteristikos 

Menčių telkinio naujame plote planuojama kasti klintį, iš kurios bus gaminami klintmilčiai 

skirti rūgštiems dirvožemiams kalkinti. 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. 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.  

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 (ekskavatorių, krautuvą, trupintuvą, sijotuvą, karjerinį sunkvežimį, 

buldozerį) su vidaus degimo varikliais, pritaikytus dirbti karjeruose. 

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. 

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

darbai. Dirvožemis bus nuimamas buldozeriu ir sustumiamas į pylimus karjero pakraščiuose. 

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

moreninis priemolis, molis, o taip pat Triaso periodo molis). Nuodangos gruntų sąvartas atidengiant 

karjerą planuojama formuoti PŪV teritorijos pietinėje dalyje, už klinties išteklių kontūro. Vėlesniais 

metais nuodangos gruntai bus pervežami tiesiai į iškastus plotus. 

2. Atidengus naudingąjį klodą, ekskavatoriumi su hidrauliniu pleištu bus ardomas klinties 

klodas. Žaliavos gavybą ir perdirbimą planuojama vykdyti tik šiltuoju metų laiku, apie 7 mėn. 

(skaičiavimuose bus priimamos 154 darbo pamainos). Atskirti klinties gabalai bus krautuvu 

pakraunami į trupintuvą susmulkinimui. Iš trupintuvo klintis pateks į sijotuvą, kur bus atskiriamos 

stambiosios frakcijos. Sutrumpinta iki skaldos ir išrūšiuota klintis tolimesniam perdirbimui 

sunkvežimiais bus išvežama į Ventos gyvenvietėje planuojamą pastatyti gamybinę liniją, kurioje 
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planuojama gaminti klintmilčius rūgštiems dirvožemiams kalkinti. Pačiame karjere planuojamas 

tik pradinis klinties perdirbimas ją susmulkinant iki smulkios frakcijos.  

3. 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.).  

4. Baigus klinties naudingųjų išteklių gavybą, buvęs karjeras bus rekultivuotas į vandens 

telkinį pakrantes apsodinant mišku. Dalis ploto bus užpilta nuodangos gruntais, atstatant buvusį 

žemės paviršių.  

Tikslūs planuojamo naudoti telkinio naujo ploto nuodangos, gavybos ir rekultivavimo 

sprendiniai bus numatyti rengiant žemės gelmių naudojimo planą. 

PAV ataskaitoje išsamiai bus aprašytas kiekvienas darbų etapas, žaliavos gavybos ir 

perdirbimo technologija, PŪV teritorijos įsisavinimo sprendiniai, karjere naudojami kasybos 

mechanizmai, pateiktos jų techninės specifikacijos. Karjero veiklos ir PŪV teritorijos įsisavinimo 

sprendiniai bus atspindėti parengtame atskirame grafiniame priede. 

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

didžiausi triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje. PAV ataskaitoje pagal šiuos rodiklius PŪV 

teritorijoje bus apskaičiuota technikos dienos darbo trukmė, reikalingas mechanizmų kiekis, 

autotransporto rida karjero vidaus keliais, reikalingas atidengti žemės plotas planuojamam metiniam 

žaliavos kiekiui iškasti ir dangos darbų apimtys. Pagal šiuos rodiklius bus apskaičiuotas energetinių 

resursų, reikalingų klinties gavybai ir perdirbimui karjere kiekis. Bus operuojama mechanizmų 

našumo ir jų darbų apimčių skaičiavimų duomenimis.  

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

rekultivuotas karjeras. Radioaktyviosios medžiagos karjere nebus naudojamos. Karjere bus 

pastatytas buitinių atliekų konteineris, kurio turinys periodiškai išvežamas.  

Karjere bus įrengtos visame pasaulyje plačiai kasybos ir statybos pramonėje naudojamos 

konteinerines patalpos. Jose bus administracinės, darbuotojų buitinėms reikmėms naudojamos su 

persirengimo kambariais patalpos, dušas, tualetas, valgyklėlė. Šios patalpos atitinka visus higienos 

reikalavimus.  

Visos susikaupusios buitinės ar gamybinės atliekos (šiukšlės, tepalai, skudurai, padangos ir 

pan.) bus laikomos atskiruose konteineriuose ir perduodamos utilizavimui atitinkamų atliekų 

šalinimą atliekančioms įmonėms. Jokie technikos remonto darbai nebus atliekami pačiame karjere. 

Technikos gedimo atveju, mechanizmai iš karjero bus išvežami į specializuotus remonto centrus. 

Kasant klintį nesusidarys gamybinių nuotekų ir vandens teršalų. Į karjerą pritekantis 

požeminis vanduo nebus naudojamas jokioms gamybinėms reikmėms ir užteršiamas pašalinėmis 
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medžiagomis. Buitinės nuotėkos (organinės kilmės fiziologiniai darbininkų teršalai) iš lauko tipo 

biotualeto bus perduodamos nuotėkas tvarkančiai įmonei ir nepasklis į aplinką. 

Klinties kasybai bei pradiniam perdirbimui (trupinimui, sijojimui) karjere mobiliuose 

įrengimuose nėra taikomi geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB). Šiai pramonės sričiai nėra 

parengta ES GPGB informacinių dokumentų, kuriais reikėtų vadovautis ir lyginti gaunamas vertes. 

PAV ataskaitoje tai nebus išsamiau nagrinėjama.  
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2 .  P L A N U O J A M O S  ŪK 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 

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) (1.11, 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 

zoną9. Šioje zonoje naudingųjų išteklių gavyba yra leidžiama (1.5, 1.11 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 

 
9 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. 

Vykdant planuojamą veiklą karjeras bus sausinamas. Vanduo karjere bus nuvedamas grioviais 

į giliausiai pradubusiose vietose esančius vandens surinkimo baseinus (zumpfus), kur nuskaidrėjęs 

elektriniais siurbliais per nuskaidrinimo baseiną bus išmetamas į Sablauskių tvenkinį. Karjero 

sausinimui iki tvenkinio pagal poreikį planuojama iškasti griovį, įrengti pralaidą ar pakloti vamzdį. 

Į karjerą pritekantis požeminis vanduo nebus naudojamas jokioms gamybinėms reikmėms ir 

užteršiamas pašalinėmis cheminėmis ar organinėmis medžiagomis. Tam nėra visiškai jokio 

poreikio.  

PAV ataskaitoje bus įvertintas galimas karjero sausinimo poveikis aplinkiniams paviršiniams 

vandens telkiniams, galimybė Sablaukių tvenkiniui priimti iš karjero pašalintą vandens kiekį, 

nagrinėjamos kitos natūralaus vandens pašalinimo iš karjero alternatyvos, aprašyti požeminio 

vandens sausinamieji sluoksniai, apskaičiuotas prognozuojamas į aplinką išleisti vandens kiekis. 

Taip pat plačiau bus išnagrinėta požeminio vandens depresija dėl telkinio naujo ploto įsisavinimo 

bei jos įtaka individualiems požeminio vandens vartotojams, vandens gręžiniams, vandenvietėms ir 

aplinkinėms teritorijoms, o esant poreikiui numatytos kompensacinės priemonės. Veiklos metu 

vykdant karjero sausinimą bus atliekamas požeminio vandens monitoringas (plačiau PAV 

programos 2.11 skyriuje). 

2.2. Aplinkos oras 

PŪV teritorijoje eksploatuojat klinties išteklius bei juos perdirbant į atmosferą pateks tik iš 

mobilių mechanizmų dyzelinių vidaus degimo variklių išmetamos dujos ir žaliavos gavybos bei 

perdirbimo procese susidarančios kietosios dalelės.  

Pagal darbų apimtis ir normatyvinius kuro sunaudojimo rodiklius PAV ataskaitoje bus 

apskaičiuotas sunaudojamo dyzelino ir išmetamų į orą teršalų kiekis. Sunaudojamo kuro kiekis bus 

apskaičiuotas pagal mechanizmų atliekamas darbų operacijas ir užimtumą. Skaičiavimai bus atlikti 

pagal Aplinkos ministro 1998-07-13 įsakymu Nr. 125 patvirtintą „Teršiančių medžiagų, išmetamų į 

atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika“10. PŪV teritorijoje teršalus  

 
10 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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skleis tik mobilūs šaltiniai ir oro tarša išmetamomis dujomis pasklis žymiai platesnėje erdvėje nei 

nuo vieno stacionaraus kamino. Eksploatacijos eigoje periodiškai bus tikrinamas karjero 

mechanizmų vidaus degimo variklių darbo režimo atitikimas nustatytiems normatyvams (LAND 

15-2015)11. 

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. Visa veikla karjere bus vykdoma laikantis patvirtintų minimalių reikalavimų 

dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas12. 

Rengiant PAV ataskaitą bus naudojamasi PAV atrankos metu atlikto išsamaus oro taršos 

modeliavimo ir vertinimo duomenimis. Rengiant PAV ataskaitą gavus naujų duomenų vertinimas 

bus papildytas. Pagal atliktus oro taršos skaičiavimus ir modeliavimo metu gautus duomenis bus 

numatytos poveikio sumažinimo priemonės.  

2.3. Klimatas 

 PAV ataskaitoje bus pateikti duomenys apie vietoves meteorologines ir klimato sąlygas, 

galima pavojingų gamtos reiškinių (sausros, labai aukšta temperatūra, labai žema temperatūra, 

audros, vėjas ir pan.) įtaka planuojamai veiklai. PAV ataskaitoje bus apskaičiuotas bendras veiklos 

metu susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Taip pat plačiau bus aprašyti karjere 

planuojami įdiegti technologiniai sprendimai, leisiantys sumažinti į aplinką išmetamos taršos kiekį.  

2.4. Žemė  (jos paviršius ir gelmės),  dirvožemis 

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 5139 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 ir išteklių paplitimo plote esančio dirvožemio tūris sudaro apie 35 tūkst. 

m3, inertinių mineralinių dangos gruntų – 1500 tūkst. m3, esant apie 7,5 m vidutiniam storiui. 

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.). 

 
11 LR Aplinkos ministro 2000 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 89 „Dėl Aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 14–
2015 ir LAND 15–2015 patvirtinimo“. 
12 LR Aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. D1-682 „Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti 
laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“. 
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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. 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.  

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. 

 PAV ataskaitoje bus pateikta išsami informacija apie telkinio naujo ploto geologinę sandarą, 

dangos ir naudingosios iškasenos sluoksnių storius, naudingojo klodo kokybę, gruntų tūrius, PŪV 

teritorijos ir eksploatuojamo karjero rekultivavimo būdą. Rengiant PAV ataskaitą išsamiai bus 

išanalizuota ir apibendrinta PŪV teritorijoje vykdytų geologinės žvalgybos darbų metu gauta 

informacija ir duomenys. Skyrius bus iliustruotas planais ir pjūviais. 

 PAV ataskaitoje plačiau bus aprašyta pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie AM teikiamus 

duomenis apie PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje esančius geotopus, geologinius reiškinius ir 

procesus. 

 PAV ataskaitoje bus pateiktos žinios apie dirvožemio sandarą, tipą, nuimamą tūrį, išsaugojimą 

ir grąžinimą į rekultivuojamą karjerą. Bus įvertintos dirvožemio apsaugos ir išsaugojimo priemonės, 

jo atstatymas pažeistoje teritorijoje.  

 2.5. Kraštovaizdis ir biologinė  įvairovė  

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 (1.10 pav.). Tokiuose, mažai vertinguose kraštovaizdžiuose, naudingųjų iškasenų 

gavyba turi naudojimo prioritetą. Pagal vizualinės struktūros dominantiškumą nagrinėjamame plote 
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esantis kraštovaizdis priskirtas d kategorijai, kur kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje nėra raiškių 

vertikalių ir horizontalių dominančių. 

 PAV ataskaitoje bus pateikta išsami informacija apie kraštovaizdį ir jo charakteristikas, 

kraštovaizdžio estetinę vertę. Taip pat bus aprašyti PŪV metu atsirasiantys landšafto pokyčiai ir 

reikšmė aplinkai, poveikį sumažinančios (švelninančios) priemonės. 

 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. 

 PAV ataskaitoje bus išnagrinėta ir įvertina biologinė įvairovė visoje PŪV teritorijoje bei 

artimoje aplinkoje. Bus išnagrinėtas poveikis faunai ir florai, natūralių buveinių plotų mažėjimas, 

ypatingas dėmesys bus skirtas saugomų augalų ir gyvūnų būklei, bus pateikta informacija iš 

saugomų rūšių informacinės sistemos, būtinumui esant numatomos poveikio sumažinimo 

priemonės. 

2.6. Materialinės vertybės 

 Išteklių gavyba PŪV teritorijoje bus vykdoma tik patvirtintame naudojimo plane 

suprojektuotame kasybos sklype. Dėl PŪV veiklos nebus pažeistos gretimos teritorijos. Išteklių 

gavyba bus suprojektuota laikantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų.  

 Rengiant PAV ataskaitą išsamiai bus aprašytas PŪV teritorijos išsidėstymas aplinkinių žemės 

sklypų atžvilgiu, nurodyta jų paskirtis, Taip pat išsamiai bus aprašyta situacija artimiausių 
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gyvenamųjų, rekreacinių ir visuomeninės paskirties teritorijų atžvilgiu, galima veiklos įtaka, 

būtinumui esant numatomos papildomos veiklos mažinančios priemonės.  

 2.7. Nekilnojamosios kultūros vertybės   

 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 (1.12 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. 

 Vykdant išteklių gavybą aptikus nekilnojamųjų kultūros vertybių požymių turinčių objektų 

įmonė radavietėje stabdys kasybos darbus ir praneš atsakingoms institucijoms kaip numatyta 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme13. Tolimesni archeologiniai tyrimai būtų 

vykdomi pagal PTR 2.13.01:2011 reglamentą14. 

2.8. Visuomenės sveikata 

PAV ataskaitoje bus įvertintas tiesioginis ir netiesioginis planuojamos ūkinės veiklos 

sukeliamas poveikis visuomenės sveikatai. Atliekant vertinimą bus atsižvelgta į kitam ūkio 

subjektui Menčių telkinyje suteiktame kasybos sklype vykdomą veiklą ir galimą suminį poveikį 

(1.1, 1.2 pav.). Taip pat PAV ataskaitoje išsamiai bus įvertintas galimas poveikis visuomenės 

sveikatai susidarysiantis dėl eismo srauto padidėjimo vykdant planuojamą veiklą. 

Planuojama, kad PŪV teritorijoje dirbs tik mobilūs taršos šaltiniai. Jiems dirbant karjere 

pagrindinis fizikinės taršos šaltinis bus triukšmas. Kitokio poveikio (vibracija, šviesa, šiluma, 

elektromagnetinė spinduliuotė ir pan.) klinties gavybos bei perdirbimo procesas neturi aplinkai. 

Cheminės medžiagos nebus naudojamos gavybos procese. Tam nėra visiškai jokio poreikio. 

Veikiant karjerui nesusidarys ir jokios taršos kvapais. Dirbant karjerinei technikai susidarys tik oro 

tarša, kylanti iš vidaus degimo variklių, deginant kurą bei kietosios dalelės. 

Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje bus analizuojamas pagal Lietuvos Respublikos 

triukšmo valdymo įstatymo nuostatas15 ir lyginamas su higienos normos HN-33-2011 vertėmis16. 

Jei šie rodikliai bus viršijami, tai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitoje bus numatytos technologinės priemonės neigiamam poveikiui iki leistino triukšmo lygio 

sumažinti. Triukšmo lygis bus vertinamas pagal kiekvieną darbų etapą, vienam mechanizmui ar 

 
13 LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733 
14 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“.  
15 LR Triukšmo valdymo įstatymas 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499. 
16 LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“. 
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keletui jų dirbant ties karjero pakraščiu tuo pačiu įvertinant ir galimą maksimalų suminį triukšmo 

poveikį. Taip pat bus įvertintas transporto poveikis sodybų gyventojams pagal eismo intensyvumą. 

PAV ataskaitoje bus išnagrinėta veiklos įtaka oro kokybei, t.y. dulkių ir į orą išmetamų 

cheminių medžiagų kilmės šaltiniai, jų sudėtis, vyraujantys vėjai, ekranai, galima dulkių ir kitų 

teršalų koncentracija bei būdai koncentracijoms mažinti. Bus vertinami visose gamybos vietose 

esantys taršos šaltiniai. Išmetamų į orą iš vidaus degimo variklių cheminių medžiagų kiekiai bus 

lyginami su aplinkos oro užterštumo normomis17. Taip pat oro tarša bus vertinama pagal higienos 

normų HN-23-201118 ir HN-35-200719 reikalavimus.  

Plačiau triukšmo apskaičiavimo ir oro taršos vertimo metodikos aprašytos 4 PAV programos 

skyriuje.  

Didžiausias dėmesys vertinant galimą veiklos poveikį gyventojų sveikatai bus akcentuojamas 

arčiausiai PŪV teritorijos ir šalia išvežimo kelio esančioje gyvenamojoje aplinkoje. Visas 

planuojamos kasybos poveikis visuomenės sveikatai bus grindžiamas tuo principu, kad vykdant 

veiklą karjere gyvenamojoje aplinkoje taršos faktoriai negali viršyti leistinų normų. Viršijant 

nustatytas normas bus numatomos poveikį mažinančios priemonės. PAV ataskaitoje plačiau bus 

aprašyta esama visuomenės sveikatos būklė.  

PAV ataskaitoje bus išnagrinėta veiklos įtaka gruntinio ir požeminio vandens kokybei. Bus 

pagrįsta klinties kasimo įtaka geriamo vandens, naudojamo buityje ir maistui, kokybei. Derlingasis 

sluoksnis kasybos metu bus kaupiamas pylimuose bei panaudotas pažeistos teritorijos 

rekultivavimui. Bus įvertintos jo užteršimo galimybės ir galimi taršos šaltiniai. Bus įvertinta karjero 

veikla gyventojų būsto sąlygoms, gyventojų saugai, susisiekimui, nelaimingų atsitikimų rizikai. 

Kasybos procese numatoma naudoti Europos sąjungos saugias darbo sąlygas atitinkančius karjerų 

mechanizmus, todėl profesinės rizikos veiksniai darbuotojų sveikatai yra minimalūs. PŪV teritorija 

yra nutolusi nuo gyvenamųjų ir viešo naudojimo teritorijų, todėl veiklos įtaka psichologiniams 

veiksniams ir aplinkos estetiniam vaizdui atskirai nenumatoma vertinti. Klinties kasimas ir dalinis 

perdirbimas telkinio naujame plote negali įtakoti visuomenės elgsenos ir gyvensenos veiksnių 

(visuomenės grupių mitybos įpročių, žalingų įpročių, fizinio aktyvumo), sveikatos priežiūros ir 

socialinių paslaugų prieinamumo ir šių paslaugų kokybės. 

 
17 LR Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministrų 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo 
sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų 
patvirtinimo“. 
18 LR Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo 
bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“. 
19 LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 
„Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų 
ore“ patvirtinimo“. 
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Sanitarinė apsaugos zona pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-

19 d. įsakymą Nr. V-586 karjerams nenustatoma, nes karjeras nėra stacionarus taršos šaltinis20. 

PAV ataskaitoje bus vertinama taršos šaltinių fizikinė ir cheminė tarša pagal atskirus taršos 

faktorius ir mobilius taršos šaltinius.  

Pagal visą apibendrintą informaciją bus priimta išvada apie planuojamos klinties gavybos ir 

dalinio perdirbimo PŪV teritorijoje poveikio visuomenės sveikatai mastą ir ūkinės veiklos 

galimumą. Esant būtinumui bus numatytos papildomos poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo 

priemonės.  

Veiklos įtaka gyventojų sveikatai bus vertinama atsižvelgiant į karjero plotą, jo gylį, reljefo 

pobūdį, mechanizmų darbo aikštelės padėtį, natūrinius ir sukurtus barjerus, vyraujančias vėjų 

kryptis, jų stiprumą, meteorologines sąlygas. PAV ataskaitoje bus įvertinta kiek plačiai už kasybos 

sklypo ribų jausis planuojamos ūkinės veiklos įtaka visuomenės sveikatai, šios įtakos trukmė ir 

galimi kompensavimo ar mažinimo būdai.  

2.9. Rizikos analizė  ir jos vertinimas 

PAV ataskaitoje rizikos vertinimas bus atliktas vadovaujantis LR civilinės saugos įstatymu21, 

LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu1, LRV 1999 m. birželio 21 d. 

nutarimu Nr. 783 „Dėl Avarijų likvidavimo planų sudarymo tvarkos patvirtinimo“22, LRV 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. Be to, 

klinties karjeruose nebūna sukaupiama pavojingų medžiagų tiek, kad prilygtų nustatytam pirmam 

ribinių kiekių lygiui. Todėl klinties karjere pagal naudojimo planą vykdoma veikla, jei 

nepažeidžiami darbų saugos ar saugaus eismo reikalavimai, negali sukelti jokių avarijų ar 

katastrofinių situacijų aplinkai. Tačiau pagal Aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 

 
20 LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų 
nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“.  
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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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, uolienų griūtis nuo aukšto šlaito ir transporto eismas. Pagal šiuos principus PAV 

ataskaitoje bus įvertinta galima planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenei rizika. 

2.10. Alternatyvų  analizė  ir jų vertinimas 

 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. 

PAV ataskaitoje bus pateikta išsami informacija apie karjere planuojamą naudoti kasybos 

technologiją ir techniką, galimos jos pasirinkimo alternatyvos. Taip pat bus įvertintos „nulinė“ ir 

socialinės alternatyvos.  

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.  

 
 

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“.  
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 nebus išsamiau nagrinėjami. 
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4 .  P R O G N O Z A V I M O  M E T O DŲ ,  ĮR O D Y MŲ ,  T A I K Y TŲ  
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 GĄ  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 ataskaitoje bus apskaičiuotas sunaudojamo dyzelino ir išmetamų į orą teršalų kiekis. 

Sunaudojamo kuro kiekis bus apskaičiuotas pagal mechanizmų atliekamas darbų operacijas ir 

užimtumą. Skaičiavimai bus atlikti pagal Aplinkos ministro 1998-07-13 įsakymu Nr. 125 patvirtintą 

„Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo 

metodika“. 

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. 

Aplinkos oro kokybės vertinimui bus panaudota Aplinkos apsaugos agentūros parengta ir 

oficialiai rekomenduojama metodologija. Ji paremta Europos Sąjungos oro kokybės direktyvos 

(Bendroji direktyva, pirmoji Dukterinė direktyva ir kt.) nuostatomis, kurios įveda modeliavimo 

naudojimą oro kokybės vertinime ir valdyme. Rengiant PAV ataskaitą bus naudojamasi PAV 

atrankos metu atlikto išsamaus oro taršos modeliavimo ir vertinimo duomenimis. Rengiant PAV 

ataskaitą gavus naujų duomenų vertinimas bus papildytas.  

Triukšmo lygio gesimas bus 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. 

PAV ataskaitoje išsamiai bus aprašytas kiekvienas skaičiavimo ar vertinimo metodas, 

naudojami skaičiavimams duomenys, galimos paklaidos. Taip pat išsamiai bus aprašytos problemos 

iškilusios rengiant vertinimą.  

 
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 BŪD 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 pačius naudinguosius klinties išteklius. 

 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.  

 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.). Karjero vidaus keliai bus įrengti pagal 

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

reikalavimus. 

 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 (1.3 pav.). Bendrojo plano tekstinėje dalyje, visas 1.3 pav. pažymėtas 

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

eksploatavimo teritorija. 

 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 
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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. 

 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 (1.10 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.  

 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) (1.11 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 (1.12 pav.). Šiek tiek toliau, už 
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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. 

 Menčių telkinio naujame plote planuojama kasti klintį, iš kurios bus gaminami klintmilčiai 

skirti rūgštiems dirvožemiams kalkinti. Per metus vidutiniškai planuojamos 45 tūkst. m3 gavybos 

apimtys. 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. 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. 

 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. 

PAV ataskaitoje numatoma išnagrinėti planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį 

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 bus įvertintas suminis poveikis PŪV organizatoriui ir kitam ūkio subjektui suteiktame kasybos 

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

poveikio sumažinimo priemones.  
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1 priedas. Akmenės rajono Menčių klinties telkinio dalies įsisavinimo planuojamos ūkinės veikos 
poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos parengimo sutartis Nr. 2163. 
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2 priedas. Kadastro žemėlapio ištrauka. M 1:10 000. 
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3 priedas. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai (Žemės sklypų kadastro Nr. 
3203/0011:60, 3203/0011:72). 
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4 priedas. Žemės sklypų savininkų sutikimai. 
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5 priedas. Ištrauka iš 1984 m. išteklių patvirtinimo protokolo. 
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6 priedas. Aplinkos apsaugos agentūros 2021-12-07 d. priimta atrankos išvada Nr. (30.2)-A4E-14224.  
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Leidimas tirti žemės gelmes 2009-06-10 d. Nr. 82 išduotas UAB „GJ Magma“. 
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G. Juozapavičiaus Vilniaus valstybinio V.Kapsuko universiteto diplomas su pagyrimu P Nr. 131841.     
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G. Juozapavičiaus gamtos mokslų daktaro diplomas DA004490. 
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E. Grenciaus Vilniaus universiteto magistro diplomas MA Nr. 0841856. 

 



Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant naudoti Menčių klinties telkinio naujo ploto išteklius 

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

70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V I S U O M E NĖS  I N F O R M A V I M O  

D O K U M E N T A I  
 



Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant naudoti Menčių klinties telkinio naujo ploto išteklius 

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

71 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P A V  S U B J E K TŲ  I Š V A D O S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


