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Į V A D A S 
 

Pagal LR 2004 m. rugpjūčio 18 d. vyriausybės nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų 
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatų galiojančią redakciją, 
rengiant planus ir programas (teritorijų planavimo dokumentus), kurie skirti pramonės, energetikos, 
transporto, telekomunikacijų, turizmo, žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės, vandens ūkio plėtrai, 
atliekų tvarkymui, žemės naudojimui (paskirčiai) nustatyti ar teritorijoms planuoti ir lemia ūkinės 
veiklos projektų, įrašytų į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) 1 ar 2 priedėlius, plėtros pagrindus, 
reikalinga atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Pagal pastarąjį vyriausybės nutarimą, 
rengiant išteklių naudojimo planą ir nustatant žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo 
paskirtį, atliekama strateginis poveikio aplinkai vertinimas. Parengus SPAV atrankos dokumentą, 
vertinimo subjektai pritarė, kad detalesnis vertinimas nereikalingas, tik VSTT prie Aplinkos 
ministerijos, pateikė išvadą, kad :“...privaloma atlikti Naudojimo plano strateginį pasekmių aplinkai 
vertinimą“ (15 tekstinis priedas). Remiantis LR 2004 m. rugpjūčio 18 d. vyriausybės nutarimo Nr. 
967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 24 
punktu, UAB „Prokalina“ direktorius nusprendė, kad Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklių 
naudojimo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bus atliekamas (16-17 tekstiniai priedai). 

Lapynų II smėlio telkinys yra apie 6,0 km į šiaurę nuo Šilutės, apie 1.5 km į pietryčius nuo 
Žemaitkiemio kaimo, Lapynų miške. Planuojamos teritorijos riba apima Lietuvos Respublikos 
nuosavybės teise valdomą žemės sklypą kad. Nr. 8857/0009:229. Patikėjimo teise jį valdo Šilutės 
miškų urėdija, į kurį patenka įmonei skirtas kasybos sklypas. Šilutės miškų urėdija neprieštarauja, 
kad UAB „Prokalina“ vykdytų Šilutės rajono Lapynų II smėlio telkinio išteklių naudojimo plano 
organizatoriaus funkcijas (8 priedas). UAB „Prokalina“, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta 
tvarka 2017-12-12 d. yra gavusi ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimą 
Nr. KN-17-57 naudoti šio telkinio išteklius. 2021 m. liepos 27 d. Nr. 1-299 įsakymu, LGT prie 
Aplinkos ministerijos priėmė sprendimą pradėti Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklių 
naudojimo plano rengimą (11 tekstinis priedas). Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Prokalina“ turi 
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimą Nr. KN-17-57 naudoti Klaipėdos 
apskrities Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklius, bei žemės sklypo patikėtinio sutikimą, 
atlieka planavimo organizatoriaus funkcijas. 

Išteklių gavyba būtų vykdoma tik Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 
patvirtintame kasybos sklype, kuriame ištekliai yra detaliai išvalgyti ir Lietuvos geologijos tarnybos 
prie AM aprobuoti žemės gelmių išteklių aprobavimo komisijos, 2009 m. gegužės 15 d. posėdyje 
(protokolas Nr. 4-30 (355) (3 tekstinis priedas). Skirto kasybos sklypo plotas – 21,4 ha. Naudingųjų 
iškasenų gavyba būtų galima tiktai pagal parengtą ir nustatyta tvarka suderintą, patikrintą bei Lietuvos 
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos patvirtintą telkinio naudojimo planą, kurio metu ir 
būtų pakeista žemės sklypams paskirtis naudingųjų iškasenų eksploatavimui. 

Prieš teikiant prašymą Lietuvos geologijos tarnybai prie AM dėl leidimo naudoti detaliai 
išžvalgytus Lapynų II telkinio smėlio išteklius, UAB „Prokalina“ suderino jį su Vyriausybės 
įgaliotomis institucijomis ir atliko privalomąsias poveikio aplinkai vertinimo procedūras. 2017 metais 
buvo parengta informacija dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo. Pateikus minėtą informaciją, 
Aplinkos apsaugos agentūra priėmė galutinę atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio 
aplinkai vertinimas neprivalomas (4 tekstinis priedas). Detalios geologinės žvalgybos ir planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų pagrindu Lietuvos geologijos tarnyba 2017-12-
12 išdavė UAB „Prokalina“ leidimą Nr. KN-17-57 naudoti Klaipėdos apskrities Šilutės rajono 
Lapynų II telkinio smėlio išteklius pagal sudarytos ir pateikiamos kartu su leidimu naudojimo 
sutarties sąlygas (5 – 7 tekstiniai priedai). 

Sanitarinė apsaugos zona (toliau SAZ) aplink karjerus nėra nustatoma. Pastarosios nustatomos 
pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166. Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 - 4 prieduose nurodomos ūkinės veiklos ir objektai, kuriems turi 
būti nustatomos sanitarinės apsaugos zonos ir jų dydis. Kadangi projektuojamame Šilutės rajono 
Lapynų II telkinio smėlio išteklių plote planuojama ūkinė veikla nepatenka į minėtų 2 - 4 priedų 
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sąrašą, sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisyklės šiam objektui netaikytinos. Taigi 
sanitarinė apsaugos zona nėra nustatoma. 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje pateikiama informacija apie rengiamą 
planą, teritorijas, kurioms plano įgyvendinimas gali turėti pasekmių, apie galimą plano įgyvendinimo 
pasekmių aplinkai reikšmingumą. Ataskaita sudaryta remiantis geologinės žvalgybos duomenimis, 
anksčiau parengta informacija dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo planuojant pradėti naudoti 
Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklius, bei atliktą SPAV antrankos dokumentą.  

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija ir apie priemones, numatytas neigiamų pasekmių 
aplinkai prevencijai vykdyti, neigiamoms pasekmėms sumažinti ar kompensuoti bei apie galimą 
visuomenės nepasitenkinimą planu. 
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1. INFORMACIJA APIE PLANŲ IR PROGRAMŲ RENGIMO ORGANIZATORIŲ 
 

 Planavimo organizatorius: UAB„Prokalina“, įmonės kodas 141960478, registruota - Minijos g. 
135A-10, LT-93206 Klaipėda, tel. 8 6 46 365303, 8 698 38497 el. p. prokolina.info@gmail.com, 
direktorius Laurynas Milius. 
 Planavimo užsakovas: UAB„Prokalina“, įmonės kodas 141960478, registruota - Minijos g. 135A-
10, LT-93206 Klaipėda, tel. 8 6 46 365303, 8 698 38497 el. p. prokolina.info@gmail.com, direktorius 
Laurynas Milius. 
 Planavimo dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, 
www.gjmagma.lt, tel. (8 5) 231 8178, faks. (8 5) 278 4455, e-paštas gjmagma@gmail.com. Įmonės 
kodas 121428749, PVM mok. kodas LT214287414, leidimo užsiimti žemės gelmių (geologiniu) 
tyrimu Nr. 82. UAB „Prokalina“ suteiktas įgaliojimas UAB „GJ Magma“ atstovauti planavimo 
organizatoriaus teises (1 tekstininis priedas). SPAV dokumentų rengėjas UAB „GJ Magma“ vyr. 
geologė Laimutė Murauskienė. Laimutei Murauskienei yra suteiktas UAB „GJ Magma“ įgaliojimas 
atstovauti įmonę rengiant, svarstant, derinant, tikrinant, tvirtinant ir registruojant žemės gelmių 
naudojimo planus (2 tekstinis priedas). 
 

2. SPAV ATASKAITOS RENGIMO PRINCIPINĖS NUOSTATOS, TIKSLAI IR 
PASKIRTYS 

 
       Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) - tam tikrų planų ir programų įgyvendinimo galimų 
pasekmių aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas, per kurį rengiami SPAV dokumentai, 
konsultuojamasi, atsižvelgiama į vertinimo ir konsultacijų rezultatus prieš priimant ir/arba tvirtinant 
planą ar programą, teikiama informacija, susijusi su sprendimu dėl plano ar programos priėmimo arba 
tvirtinimo. 
     SPAV ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. 
nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ nuostatų galiojančią redakciją, VII skyriuje nustatytais reikalavimais, bei SPAV 
atrankos dokumentais.  
     SPAV yra siekiama: 
· nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas specialiojo plano (toliau – SP) įgyvendinimo pasekmes 
aplinkai; 
· užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su suinteresuotais subjektais ir visuomene, kad bus atsižvelgiama į šių 
konsultacijų ir viešumą užtikrinančių procedūrų rezultatus; 
· užtikrinti, kad specialiojo plano organizatorius turės išsamią ir patikimą informaciją apie galimas plano 
įgyvendinimo pasekmes bendram aplinkos kompleksui ir atsižvelgs į tai. 
 Pagrindinės SPAV nuostatos: 
· Plano (teritorijų planavimo dokumento - SP) SPAV atliekamas vadovaujantis galiojančių Lietuvos 
Respublikos, normatyvinių aktų, rekomendacijų ir metodikų reikalavimais, bei vertinimo subjektų 
išvadomis bei pasiūlymais; 
· Vertinimo metu yra identifikuojamos ir lyginamos plano (SP) alternatyvos arba alternatyvų sprendiniai; 
Plano (SP) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas yra skirtas ne tik išanalizuoti plano įgyvendinimo 
pasekmes aplinkai, bet ir patobulinti rengiamą teritorijų planavimo dokumentą aplinkos apsaugos ir darnaus 
vystymosi aspektais. 
     SPAV metu nagrinėjama galima specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo įtaka gamtinei, socialinei, 
ekonominei aplinkai ir įvertinama, galimos reikšmingos specialiojo plano įgyvendinimo pasekmės 
planuojamai teritorijai.. 
·     Vertinimas atliekamas pasekmių aplinkai atžvilgiu; 
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 3. SPECIALIOJO PLANO TURINYS, PAGRINDINIAI TIKSLAI IR SĄSAJA SU KITAIS PLANAIS IR 
PROGRAMOMIS 

 
3.1. Specialiojo plano pagrindiniai tikslai ir rengimo pagrindas 

 
Žemės gelmių naudojimo plano rengimo tikslai: Suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių 

išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, 
savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų. 

 
Žemės gelmių naudojimo plano rengimo uždaviniai: 

1) sudaryti sąlygas racionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui žemės sklype kad. Nr. 
8857/0009:229, UAB „Prokalina“ skirto kasybos sklypo ribose; 

2) atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras, nustačius būtinybę; 
3) žemės sklypą kad. Nr. 8857/0009:229 padalinti į tris dalis. Žemės sklypo ploto daliai, 

formuojamai žemės išteklių naudojimui UAB „Prokalina“ skirto kasybos sklypo ribose, 
nustatyti pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui – kitą (naudingųjų iškasenų 
teritorijos), o baigus rekultivaciją pagal planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus. Žemės 
sklypo daliai reikalingai įrengti privažiavimą prie planuojamos teritorijos, nustatyti jai 
pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui – kitą (susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos), o baigus rekultivaciją pagal planavimo sąlygose nurodytus 
reikalavimus. Likusiai žemės sklypo daliai palikti esamą naudojimo paskirtį; 

4) įvertinti galimybes integruoti išeksploatuoto karjero teritoriją į gamtinę aplinką, numatant 
racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą bei planuojamos teritorijos tvarkymo 
režimo sprendinius atlikus rekultivaciją, 

5) nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, esant reikalui servitutus, 
6) įvertinti telkinio geologinę sandarą, hidrogeologines savybes, naudingosios iškasenos 

kokybės charakteristikas, geologinių išteklių kiekį, nulemiantį kasybos technologiją, 
7) išnagrinėti kasybos sąlygas, apskaičiuoti išgaunamuosius išteklius, 
8) apskaičiuoti karjero našumą, darbo režimą, karjero mechanizmus, 
9) suprojektuoti kasybos darbų sistemą, 
10) suprojektuoti karjero eksploatacijos eigą, 
11) numatyti karjero vidaus kelius, žaliavos išvežimo kelią,  
12) nustatyti reikalavimus kasybos darbų saugiam vykdymui, 
13) numatyti rekultivacijos darbų atlikimo tvarką, technologiją ir atlikimo terminus, 
14) suprojektuoti kasybos darbų procesą atitinkantį poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 

sprendinius arba atlikti nesutampančių technologinių sprendinių papildomą vertinimą, 
15) apibūdinti kasybos ekonominį naudingumą. 

 

Žemės gelmių naudojimo plano rengimo pagrindas: 2021-07-27 d. Lietuvos geologijos 
tarnybos prie Aplinkos ministerijos įsakymas Nr. 1-299. 

 

Visos rengiamo Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklių naudojimo plano procedūros 
yra atliekamos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo 
proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemoje (TPDRIS), paslaugos numeris: TPD Nr. S-
VT-88-21-470. 

 
 

3.2. Specialiojo plano sąsajos su kitais planais ir programomis 
 

BENDRIEJI PLANAI, turintys ryšį su planuojama teritorija: 
1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, reg. Nr. T00087007 – 3.2 pav.; 
2. Šilutės rajono savivaldybės bendrasis planas, reg Nr. T00083331 (3.3 – 3.6 pav); 
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 PLANUOJAMA  
TERITORIJA 

3.2 
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3.3 pav. Fragmentas iš Šilutės rajono savivaldybės bendrojo plano pagrindinio brėžinio 
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3.4 pav. Fragmentas iš Šilutės rajono savivaldybės bendrojo plano pagrindinio brėžinio. 
Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros brėžinys.  

 
 
 

 

PLANUOJAMA  
TERITORIJA 
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3.5 pav. Fragmentas iš Šilutės rajono savivaldybės bendrojo plano pagrindinio brėžinio. Gamtinio 

karkaso brėžinys.  

 

PLANUOJAMA  
TERITORIJA 
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3.6 pav. Fragmentas iš Šilutės rajono savivaldybės bendrojo plano pagrindinio brėžinio. Miškų 

išdėstymo brėžinys.  
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinto 2021-09-29 sprendiniuose 

planuojama teritorija patenka į naudojamų ir vystomų iki 2030 metų kietųjų naudingųjų iškasenų 
išteklių teritorijas (3.2 pav.). 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano sprendiniuose, pagrindiniame brėžinyje planuojamas naudoti plotas rodomas kaip 

PLANUOJAMA  
TERITORIJA 
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naudingųjų iškasenų teritorija, neurbanizuojamų, miškų ir miškingų teritorijų funkcinėje zonoje. 
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą naudingųjų iškasenų telkiniams nesantiems savivaldybės 

lygmens bendruosiuose planuose taip pat leidžiama rengti specialiuosius žemės gelmių naudojimo 
planus ir jais keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį „5. Kai žemės gelmių išteklių telkiniai 
nenurodyti savivaldybės lygmens bendruosiuose planuose, žemės gelmių naudojimo planai 
neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose teisės aktų nustatyta tvarka gali būti rengiami ir 
jais pagrindinė žemės naudojimo paskirtis gali būti keičiama, jeigu teritorijų planavimo 
dokumentuose ar žemės valdos projektuose šiose teritorijose nesuplanuota inžinerinė infrastruktūra 
ir (ar) jos plėtra.“ Planuojamame plote nėra suplanuota inžinerinės infrastruktūros (3.6 pav.). 

Projektuojamas telkinys patenka į gamtinio karkaso tvarkymo kryptį – geologinės takoskyros. 
T1 zoną. Taip pat šiame brėžinyje yra pažymėtas ir planuojamas naudoti plotas kaip žemės gelmių 
išteklių telkinys. Pagal Gamtinio karkaso nuostatas įrengti karjerus šiose teritorijose nėra draudžiama. 
Gamtinio karkaso nuostatų (Žin., 2010, Nr. 87-4619) 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“. Kadangi karjeras nėra statinys, karjerų veiklai TIPK 
nereikalingi, atitinkamai ir naudingųjų iškasenų gavyba leistina. 

Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros brėžinyje, vakariniu ploto pakraščiu „praeina“ 110 
kV orinė elektros linija. Elektros linijos apsaugos zonoje kasyba projektuojama nebus (3.6 pav.). 

Miškų tvarkymo schemoje planuojamas plotas priskirtas IV miškų grupei, ūkiniams miškams 
(5.6, 3.10 – 3.11 pav.). Pagal Miškų įstatymo 11 str. 1 p. 4 papunktį – „1. ...Miško žemė gali būti 
paverčiama kitomis naudmenomis tik šiame įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais: 4) naudingųjų 
iškasenų eksploatavimo teritorijoms formuoti ir naudoti, kai nėra galimybės šių iškasenų eksploatuoti 
ne miško žemėje savivaldybės teritorijoje arba kai baigiamas eksploatuoti pradėtas naudoti telkinys 
ar jo dalis, dėl kurių yra išduotas leidimas naudoti naudingąsias iškasenas;”. Šilutės rajono 
savivaldybės teritorijoje patvirtinti tik du naudojimo planai (Sąrašas - Infoplanavimas (tpdris.lt)). 
Planuojamam naudoti plotui leidimas išduotas dar 2017 metais (5 priedas).Tad planuojamo naudoti 
telkinio ploto eksploatavimas apima išimtinės galimybės sąvoką aukščiau minėtame miškų įstatyme. 

SPECIALIEJI PLANAI, turintys ryšį su planuojama teritorija: 
 

1. Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, patvirtintas 2015 m. spalio 2 d. Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-703, reg. Nr. T00077225 (3.7 pav); 

2. Šilutės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, 
2011-09-22, reg. Nr. T00037205 (3.8 pav.); 

3. Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamo kultūros paveldo tinklų schema, reg. Nr. T00052660 
(3.9 pav.); 

4. Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schema reg. Nr. 00082739, 2018-11-30; 
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3.7 pav. Fragmentas iš LR nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 

 

PLANUOJAMA  
TERITORIJA 
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3.8 pav. Fragmentas iš Šilutės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros specialiojo plano 

 PLANUOJAMA  
TERITORIJA 
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3.9 pav. Fragmentas iš Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schemos 
 

 
PLANUOJAMA  
TERITORIJA 
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3.10 pav. Fragmentas iš Klaipėdos apskrities tvarkymo schemos. Šilutės rajono savivaldybė miškų 
naudotojai 
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3.11 pav. Fragmentas iš Klaipėdos apskrities tvarkymo schemos. Šilutės rajono savivaldybė miškų 
grupės ir pogrupiai 
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3.12 pav. Fragmentas iš kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo brėžinio 

M 1:100 000 

 

PLANUOJAMA  
TERITORIJA 
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  Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planas. Planuojamas naudoti Lapynų II smėlio telkinys 
nepatenka į Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane1 išskirtas vertingiausias ypač saugomo 
šalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietoves. Tvarkymo plane nėra nustatytų jokių 
apribojimų naudingųjų išteklių gavybai šioje teritorijoje. Planuojamas naudoti telkinys remiantis 
vizualinės struktūros vertikaliosios ir horizontaliosios sąskaidos veiksniais priskirtas tipui – V0H1 
(3.12 pav.). Šio tipo kraštovaizdis skirstyme turi žemą vertę. Tokiuose, mažai vertinguose 
kraštovaizdžiuose, naudingųjų iškasenų gavyba turi naudojimo prioritetą. Pagal vizualinės struktūros 
dominantiškumą nagrinėjamame plote esantis kraštovaizdis priskirtas b kategorijai. Kraštovaizdis 
nėra kažkuo išskirtinis estetiniu požiūriu, vyrauja kaip pusiau uždaras su iš dalies peržvelgiamu 
erdviniu kraštovaizdžiu. 

  Baigus išteklių gavybą telkinyje, rekultivuojant karjerą bus nulėkštinti šlaitai, o gruntams 
susigulėjus juose bus sodinami medžiai. Pilnai išeksploatavus telkinio išteklius ir jį rekultivavus 
nulėkštinant šlaitus bei apsodinant medžiais, taip labiau jį priderinant prie supančių natūralių reljefo 
formų, poveikis visam kraštovaizdžio tipui bus minimalus. Karjeras nebus labai gilus, o iškastą daubą 
užpildys vanduo ir susidarysiantys reljefo peraukštėjimai nebus vizualiai išreikšti. Tokiu būdu 
rekultivuojant karjerą bus padidintas teritorijos vandeningumas ir miškingumas. Tuo pačiu pakils 
kraštovaizdžio estetinė vertė, nes pagrindiniai faktoriai lemiantys landšafto estetinę vertę yra jo 
reljefo skaida, miškingumas ir ežeringumas.  

Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniuose 
planuojamoje teritorijoje nėra numatyta jokia vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra (3.8 
pav.). 

  Kituose specialiųjų planų sprendiniuose planuojamoje teritorijoje nėra sprendinių ribojančių 
planuojamą ūkinę veiklą ir tolimesnį teritorijos tvarkymą. 

 
3.3. Specialiojo plano alternatyvų aprašymas 

 
Žvyro ir smėlio, tinkamų statybos darbams ir kelių tiesimui, telkinių paieškiniai ir 

žvalgybiniai darbai Šilutės ir Klaipėdos rajone pradėti nuo 1951 m. 1956 m buvo vykdomi paieškos 
darbai gręžiniais palei geležinkelio ruožą Šilutė-Priekulė, (juostoje po 2,0 km į abi puses nuo 
geležinkelio), tačiau tik keli gręžiniai sutiko nestorą smėlio sluoksnį. Šių darbų metu telkinių nerasta. 
1959 m Geologinė paieškų ir žvalgybos ekspedicija pagal geležinkelio ruožą Šilutė – Priekulė atliko 
kvarcinio smėlio telkinių paieškas. Tačiau šių darbų metu telkinių nebuvo atrasta 1963 m – 1967 m 
laikotarpiu Šilutės ir Klaipėdos rajonuose dažniausiai buvo atliekami žvalgybinio pobūdžio arba 
paieškiniai įvertinamieji darbai mažuose plotuose. Jų metu buvo surasti ir įvertinti Šiūparių, Kintų, 
Poškų, Agluonėnų žvyro ir smėlio, tinkamų kelių tiesimui ir betono gamybai, telkiniai. 1985 m Šilutės 
rajone Kompleksinė geologinė žvalgybos ekspedicija vykdė žvyro ir smėlio telkinių paieškas prieš 
tai atlikus aeronuotraukų dešifravimą bei pritaikius geofizinius metodus. Šių darbų metu buvo ištirtos 
paviršinės nuogulos, o taip pat ir 20-30 m gylyje slūgsantys tarpmoreniniai dariniai. 1998 – 2000 m 
Klaipėdos rajono pietvakarinėje dalyje ir Šilutės rajono vakarinėje dalyje, Neringos mieste ir 
Klaipėdos miesto pietvakarinėje dalyje buvo atliktas naudingųjų iškasenų kartografavimas, kaip 
viena Valstybinio geologinio kartografavimo M 1: 50 000 programos dalių. Darbų metu tirta viršutinė 
(iki 10-30 m) kvartero storymės dalis. Kartografavimo darbų metu buvo aptiktas Lapynų II smėlio 
telkinys. Jame prognoziniai ištekliai 95 ha plote sudarė – 14810 tūkst. m3. 2009 metais J. Kličiaus IĮ 
„Gelmių tyrimai“ išžvalgė dabar planuojamą eksploatuoti plotą. 21,35 ha plote buvo patvirtinta 1766 
tūkst. kub. m smėlio išteklių.  

Prieš teikiant prašymą Lietuvos geologijos tarnybai prie AM dėl leidimo naudoti detaliai 
išžvalgytus Lapynų II telkinio smėlio išteklius, UAB „Prokalina“ suderino jį su Vyriausybės 
įgaliotomis institucijomis ir atliko privalomąsias poveikio aplinkai vertinimo procedūras. 2017 metais 
buvo parengta informacija dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo. Pateikus minėtą informaciją, 
Aplinkos apsaugos agentūra priėmė galutinę atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio 
aplinkai vertinimas neprivalomas (4 tekstinis priedas). Detalios geologinės žvalgybos ir planuojamos 

 
1 LR Aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 
patvirtinimo“.  



Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklių naudojimo plano SPAV ataskaita 

UAB „GJ MAGMA“                                                                                                                                         Vilnius, 2022 

23 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų pagrindu Lietuvos geologijos tarnyba 2017-12-
12 išdavė UAB „Prokalina“ leidimą Nr. KN-17-57 naudoti Klaipėdos apskrities Šilutės rajono 
Lapynų II telkinio smėlio išteklius pagal sudarytos ir pateikiamos kartu su leidimu naudojimo 
sutarties sąlygas (5 – 7 tekstiniai priedai). 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinti tik du naudojimo planai (Sąrašas - 
Infoplanavimas (tpdris.lt)), o poreikis smėliui yra. 

Kiekvienas naudingosios iškasenos telkinys yra unikalus gamtos objektas, susiformavęs tik 
esant itin palankioms geologinėms sąlygoms ir kitoje vietoje jo paprasčiausiai nėra, todėl naudingųjų 
iškasenų naudojimui turėtų būti teikiamas prioritetas, nes šis procesas yra laikinas. Jam pasibaigus ir 
įvertinus galimybes integruoti išeksploatuoto karjero teritoriją į gamtinę aplinką, bus numatytas 
racionaliausias pažeisto ploto rekultivacijos būdas. 
 
 

4. ESAMA APLINKOS BŪKLĖ IR JOS POKYČIAI, JEIGU SPECIALUSIS PLANAS 
NEBUS ĮGYVENDINTAS 

 
Neįgyvendinus plano, esama situacija ir aplinkos būklė išliktų iš esmės nepakitusi. Šilutės 

rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose, pagrindiniame brėžinyje planuojamas 
naudoti plotas rodomas kaip naudingųjų iškasenų teritorija, neurbanizuojamų, miškų ir miškingų 
teritorijų funkcinėje zonoje. Miškų tvarkymo schemoje planuojamas plotas priskirtas IV miškų 
grupei, ūkiniams miškams (5.6, 3.10 – 3.11 pav.). Pagal Miškų įstatymo 11 str. 1 p. 4 papunktį – „1. 
...Miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik šiame įstatyme nustatytais išimtiniais 
atvejais: 4) naudingųjų iškasenų eksploatavimo teritorijoms formuoti ir naudoti, kai nėra galimybės 
šių iškasenų eksploatuoti ne miško žemėje savivaldybės teritorijoje arba kai baigiamas eksploatuoti 
pradėtas naudoti telkinys ar jo dalis, dėl kurių yra išduotas leidimas naudoti naudingąsias 
iškasenas;”. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinti tik du naudojimo planai (Sąrašas - 
Infoplanavimas (tpdris.lt)).  

Planuojamam naudoti plotui leidimas išduotas dar 2017 metais (5 priedas).Tad planuojamo 
naudoti telkinio ploto eksploatavimas apima išimtinės galimybės sąvoką aukščiau minėtame miškų 
įstatyme. Bet kokios investicijos suaktyvina visuomeninį gyvenimą. Iš iškastos žaliavos bus gerinama 
susisiekimo infrastruktūra, tiesiami nauji inžineriniai tinklai, statomi statiniai. Žaliavos šaltinis didins 
konkurenciją ir sudarys sąlygas tinkamai reguliuoti šių išteklių kainą. Visa tai tiesiogiai susiję su 
žmonių gerovės didėjimu. 

 
 

5. TERITORIJŲ, KURIOS GALI BŪTI REIKŠMINGAI PAVEIKTOS APLINKOS 
CHARAKTERISTIKOS 

 
5.1. Planuojamos teritorijos geografinė ir administracinė padėtis 

 
Lapynų II smėlio telkinys yra apie 6,0 km į šiaurę nuo Šilutės, apie 1.5km į pietryčius nuo 

Žemaitkiemio kaimo, Lapynų miške. Planuojamas naudoti Lapynų II smėlio telkinys yra išsidėstęs 
neurbanizuotoje, kaimiškoje vietovėje, Lapynų miške. Vakariniu planuojamo naudoti pakraščiu 
„praeina“ 110 kV oinė elektros linija. Apie 20 m į šiaurę nuo telkinio nutiestas lauko keliukas vedantis 
į Žemaitkiemio kaimą. Planuojamo naudoti ploto artimoje aplinkoje nėra suplanuota gyvenamųjų 
teritorijų, kuriose ateityje galėtų atsirasti gyvenamosios sodybos. O dabar esanti artimiausia sodyba 
yra apie 400 m į vakarus nuo planuojamo ploto, šalia krašto kelio Kaunas – Jurbarkas - Klaipėda. 
Sodybą skiria miško masyvas. Informacija apie esamas ir planuojamas gyvenamąsias teritorijas 
pateikiama pagal TPDRIS informacinės sistemos, tinklapio www.regia.lt ir VĮ „Registrų centras“ 
duomenis. 
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5.2. Artimiausia gyvenama aplinka 
 

Artimiausia sodyba yra apie 400 m į vakarus nuo planuojamo ploto, šalia krašto kelio Kaunas 
– Jurbarkas - Klaipėda. Sodybą skiria miško masyvas (5.1 pav). 

 
 

Triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys leidžiamo Lietuvos higienos 

5.1 
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normoje HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Triukšmo lygio skaičiavimai buvo atliekami 
remiantis standartu LST ISO 9613-2:2004. Atlikti skaičiavimai buvo lyginami su ekvivalentinio 
triukšmo dydžiais reglamentuotais Lietuvos higienos normoje HN 33:2011, priimant kad karjeras 
veiks šviesiuoju paros laiku nuo 6 iki 18 val., kai leidžiami didžiausi triukšmo lygiai gyvenamojoje 
aplinkoje. Pagal kasybos darbų technologiją, darbai karjere prasideda nuo dirvožemio sluoksnio 
nuėmimo. Vien metinius nuodangos darbus telkinyje atlikti buldozeriui pakaks tik kelių pamainų. 
Pagal skaičiavimų rezultatus gauname, kad buldozerio skleidžiamas triukšmas jam dirbant palei 
telkinio pakraštį artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje sieks 23,78 dB(A). Tai yra dirbant 
pakraščio juostoje ties sodyba keletą pamainų viršys HN 33:2011 leidžiamą 55 dB(A) triukšmo lygį 
dienos metu. Skaičiavimų rezultatai pateikiami 5.1 lentelėje.  

 5.1 lentelė 

 

Tolimesnius nuodangos ir žaliavos gavybos darbus atliks ekskavatorius su sunkvežimiu, kurie 
kartu nedirbs arčiau nei 20 m nuo telkinio pakraščio. Abu mechanizmai dirbs jau už suformuoto 3 m 
aukščio dirvožemio pylimo, kuris puikiai tarnaus kaip triukšmo barjeras. Šiems mechanizmams 
dirbant kartu pakraščio juostoje, jų skleidžiamas triukšmas ties artimiausios sodybos gyvenamąja 
aplinka sieks 36,24 dB(A) ir neviršys už leidžiamą 55 dB(A).  

5.2 lentelė 

 

Maksimalus suminio kasybos mechanizmų skleidžiamo triukšmo lygis bus tik 34,82 dB(A) ir 
net nesieks leistino 55 dB(A) lygio dienos metu (5.3 lentelė).   

 
 
 
 

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

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 74 83 78 74 74 70 67 62

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

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 46,79 46,79 46,79 46,79 46,79 46,79 46,79 46,79

Atmosferos absorbcija, A atm 0,09 0,35 0,87 1,65 3,22 8,44 28,54 101,79

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72

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 -3,80 15,04 17,02 17,64 19,27 11,25 -12,05 -90,20
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 0,42 31,93 50,34 58,03 84,53 13,34 0,00 0,00

Maksimalaus buldozerio skleidžiamo triukšmo lygio, už apie 400 m nutolusios sodybos gyvenamojoje aplinkoje nuimant 
dirvožemio sluoksnį, apskaičiavimas

Oktavos

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A) 23,78

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

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

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24 34,24

Atmosferos absorbcija, A atm 0,02 0,08 0,21 0,39 0,76 1,99 6,72 23,99

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 5,01 5,23 5,64 6,37 7,53 9,21 11,35 13,86

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 87 82 77 78 73 70 64 57

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 17,10 21,91 23,88 29,37 26,03 21,33 8,25 -18,42
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 51,25 155,40 244,22 864,60 401,28 135,83 6,68 0,01

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 92 82 77 76 77 72 68 63

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 22,10 21,91 23,88 27,37 30,03 23,33 12,25 -12,42
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 162,07 155,40 244,22 545,53 1007,97 215,28 16,77 0,0573

Maksimalaus krautuvo ir sunkvežimio suminio skleidžiamo triukšmo lygio sodybos nutolusios apie 400 m gyvenamojoje 
aplinkoje nuo planuojamo naudoti ploto, nuimant dangos gruntus pakraštinėje telkinio juostoje, apskaičiavimas

Oktavos

Bendrieji rodikliai

Krautuvas Volvo L120F

Suminis ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A) 36,24
Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A) 33,71

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A) 32,69
Sunkvežimis Volvo FM 400
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5.3 lentelė 

 

 Vykdant produkcijos transportavimą nebus tiesiama naujų kelių ir bus pasinaudota esama 
susisiekimo infrastruktūra (5.1 pav.).  

Atlikti triukšmo sklaidos skaičiavimai pagal standartą LST ISO 9613-2:2004 en rodo, kad 
planuojamame atidaryti karjere nuo kasybos mechanizmų skleidžiamas triukšmas neviršys HN 
33:2011 leidžiamo 55 dB(A) lygio artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje dienos metu. 
Pabrėžtina, kad artimiausios sodybos savininkas neprieštarauja planuojamai ūkinei veiklai ir jai 
Atliekant skaičiavimus, nebuvo įvertintas miškas esantis tarp gyvenamos sodybos ir būsimo 
karjero. Miško masyvas tarnaus kaip labai geras triukšmo barjeras. Toliau esančiose sodybose nuo 
karjero sklisiantis triukšmas išliks žemesnis nei leistinas HN 33:2011.  

Be aprašyto triukšmo, dirbant technikai karjere, susidarys oro tarša, kylanti iš vidaus degimo 
variklių, deginant kurą. Kuro markės bei išmetamų dujų toksiškumas nustatyti automobilių ir kitų 
savaeigių mechanizmų techninėmis eksploatacijos taisyklėmis. Eksploatacijos eigoje periodiškai 
turės būti tikrinamas karjero mechanizmų vidaus degimo variklių darbo režimo atitikimas 
nustatytiems normatyvams (LAND 15-2000). Visi mechanizmai pagal atrankos dėl poveikio aplinkai 

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

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 87 82 77 78 73 70 64 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 47,18 47,18 47,18 47,18 47,18 47,18 47,18 47,18

Atmosferos absorbcija, A atm 0,09 0,36 0,91 1,73 3,37 8,83 29,85 106,47

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 4,85 4,92 5,06 5,33 5,83 6,68 8,01 9,84

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 3,96 8,71 10,52 15,83 11,90 3,78 -24,76 -110,12
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 2,49 7,43 11,28 38,30 15,47 2,39 0,00 0,00

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 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65

Atmosferos absorbcija, A atm 0,02 0,09 0,22 0,41 0,80 2,09 7,05 25,16

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 5,73 6,51 7,74 9,49 11,70 14,24 17,00 19,88

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 12,94 20,20 23,34 26,80 22,40 19,77 8,84 -19,04
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 19,68 104,76 215,63 478,19 173,83 94,75 7,66 0,01

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 95 84 79 73 70 68 64 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 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65

Atmosferos absorbcija, A atm 0,02 0,09 0,22 0,41 0,80 2,09 7,05 25,16

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 5,73 6,51 7,74 9,49 11,70 14,24 17,00 19,88

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 23,94 22,20 23,34 20,80 18,40 13,77 1,84 -26,04
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 247,79 166,04 215,63 120,12 69,20 23,80 1,53 0,00

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 92 82 77 76 77 72 68 63

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

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65 34,65

Atmosferos absorbcija, A atm 0,02 0,09 0,22 0,41 0,80 2,09 7,05 25,16

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 5,73 6,51 7,74 9,49 11,70 14,24 17,00 19,88

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 20,94 20,20 21,34 23,80 25,40 17,77 5,84 -20,04
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 124,19 104,76 136,05 239,66 346,84 59,78 3,84 0,01

Krautuvas Volvo L120F

Maksimalaus suminio kasybos mechanizmų skleidžiamo triukšmo lygio sodybos nutolusios apie 400 m gyvenamojoje 
aplinkoje, kasant smėlį, jį sijojant ir pakraunant į sunkvežimius realizacijai, kai visi šie mechanizmai išsidėstę karjere 

arčiausiai pakraščio, apskaičiavimas

Oktavos

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)
Suminis ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A) 30,39

Sunkvežimis Volvo FM 400

18,89Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)

30,07
34,82

Ekskavatorius Volvo EC350E

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A) 29,26

Sijotuvas Terex Finlay 863
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vertinimo metu atliktus skaičiavimus per metus sudegins apie 21,8 t dyzelinio kuro. Metinis išmetamų 
teršalų kiekis yra nedidelis, pagal visas darbų apimtis. Išmetamų dujų kiekis buvo apskaičiuotas pagal 
Aplinkos ministro 1998-07-13 įsakymu Nr. 125 patvirtintą metodiką: „Teršiančių medžiagų, 
išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika“. Sudeginus tokį šio 
kuro kiekį į aplinką per metus pateks 3,33 t teršalų: 2,13 t anglies monoksido, 0,74 t angliavandenilių, 
0,35 t azoto junginių, 0,01 t sieros dioksido ir 0,09 t kietųjų dalelių. (5.4 lentelė). 

5.4 lentelė 

 

Aplinkos oro kokybės vertinimui panaudota Aplinkos apsaugos agentūros parengta ir oficialiai 
rekomenduojama metodologija. Ji paremta Europos Sąjungos oro kokybės direktyvos (Bendroji 
direktyva, pirmoji Dukterinė direktyva ir kt.) nuostatomis, kurios įveda modeliavimo naudojimą oro 
kokybės vertinime ir valdyme. Bendrosios direktyvos preambulėje minimas “kitų, be tiesioginio 
matavimo, aplinkos oro kokybės vertinimo būdų naudojimas”, 2 straipsnyje apibrėžiama, kad 
vertinimas “tai kiekvienas metodas, naudojamas teršalo lygiui matuoti, apskaičiuoti, prognozuoti 
arba įvertinti”, o toliau konkrečiai teigiama (6 straipsnis), kad galima naudoti modeliavimo metodus. 
Pirmoji Dukterinė direktyva tai išplėtoja, įvesdama papildomų vertinimo metodų naudojimą (6(3) 

litrais kg M K1 K2 K3 Mato vnt. Kiekis
Per 

metus, t

CO 15 20 17,06 l/h 0,9 0,909 1,4 1 130 t/h 0,00282 0,55
CH 15 20 17,06 l/h 0,9 1,01 1,4 1 40,7 t/h 0,00098 0,19

NOx 15 20 17,06 l/h 0,9 0,973 0,89 1 31,3 t/h 0,00046 0,09

SO2 15 20 17,06 l/h 0,9 1 1 1 1 t/h 0,00002 0,003
KD 15 20 17,06 l/h 0,9 1,231 1,3 1 4,3 t/h 0,00012 0,02

CO 12 20 17,06 l/h 0,9 0,909 1,3 1 130 t/h 0,00262 0,52
CH 12 20 17,06 l/h 0,9 1,01 1,3 1 40,7 t/h 0,00091 0,18

NOx 12 20 17,06 l/h 0,9 0,973 0,89 1 31,3 t/h 0,00046 0,09

SO2 12 20 17,06 l/h 0,9 1 1 1 1 t/h 0,00002 0,003
KD 12 20 17,06 l/h 0,9 1,231 1,2 1 4,3 t/h 0,00011 0,02

CO 15 15 12,80 l/h 0,9 0,909 1,4 1 130 t/h 0,00212 0,69
CH 15 15 12,80 l/h 0,9 1,01 1,4 1 40,7 t/h 0,00074 0,24

NOx 15 15 12,80 l/h 0,9 0,973 0,89 1 31,3 t/h 0,00035 0,11

SO2 15 15 12,80 l/h 0,9 1 1 1 1 t/h 0,00001 0,004
KD 15 15 12,80 l/h 0,9 1,231 1,3 1 4,3 t/h 0,00009 0,03

CO 20 15 12,80 l/h 0,9 0,909 1,4 1 130 t/h 0,00212 0,30
CH 20 15 12,80 l/h 0,9 1,01 1,4 1 40,7 t/h 0,00074 0,11

NOx 20 15 12,80 l/h 0,9 0,973 0,89 1 31,3 t/h 0,00035 0,05

SO2 20 15 12,80 l/h 0,9 1 1 1 1 t/h 0,00001 0,002
KD 20 15 12,80 l/h 0,9 1,231 1,3 1 4,3 t/h 0,00009 0,01

CO 20 35 29,86 l/100 km 1 1 1,5 1 130 t/100 km 0,00582 0,07
CH 20 35 29,86 l/100 km 1 1 1,6 1 40,7 t/100 km 0,00194 0,02

NOx 20 35 29,86 l/100 km 1 1 0,89 1 31,3 t/100 km 0,00083 0,01

SO2 20 35 29,86 l/100 km 1 1 1 1 1 t/100 km 0,00003 0,0003
KD 20 35 29,86 l/100 km 1 1 1,2 1 4,3 t/100 km 0,00015 0,002

CO 2,13
CH 0,74

NOx 0,35

SO2 0,01
KD 0,09

Iš viso: 3,33

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 Volvo L120F

Ekskavatorius Volvo EC350E

Iš visų mechanizmų per metus

Sunkvežimis Volvo FM 400

Buldozeris CAT D5K

Sijotuvas Terex Finlay 863
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straipsnis), taip pat nurodo duomenų kokybės reikalavimus modeliams pagal tikslumą (VIII priedas). 
Tačiau ši direktyva neapsiriboja vien tiktai modelių taikymu. Pabrėžiama galimybė naudoti 
kiekvieną metodą, priklausomai nuo objekto sudėtingumo ir reikšmingumo oro kokybės vertinimui. 
Vertinant aplinkos oro kokybę svarbu nustatyti oro kokybės tikslus – ribines vertes – ir numatyti ar 
šios vertės bus viršijamos ateityje. Atskirais atvejais tai padaryti nėra sunku, jei yra santykinai mažai 
taršos šaltinių ir esamos koncentracijos yra gerokai mažesnės negu ribinės vertės. Kitais atvejais, kur 
yra daug taršos šaltinių ir tikėtina, kad ribinės vertės bus viršijamos, tada ir reikalingi tikslūs bei 
sudėtingi vertinimo metodai. Šiais atvejais oro kokybės vertinimo įrankiu gali būti modelis. 
Vartotojas turi pagrįsti tam tikro modelio pasirinkimą numatytam tikslui. Aukščiau nurodytoje 
Aplinkos apsaugos agentūros parengtoje metodikoje išskiriami trys oro taršos vertinimo ir modelio 
parinkimo etapai. Pirmajame nustatomi žymūs taršos šaltiniai vertinamojoje teritorijoje ir įvertinama 
ar jie turi potencialias galimybes išmesti žymų teršalų kiekį. Jei tokios galimybės nėra – tai tuo oro 
taršos vertinimas ir užsibaigia. Kaip rodo skaičiavimai, pagal darbų apimtis ir naudojamą techniką, 
Lapynų II karjere metinis išmetamų teršalų kiekis yra labai nedidelis. Šiame karjere vienu metu dirbs 
tik keletas mobilių mechanizmų, kurie bus plačiai pasklidę erdvėje. Modeliuoti 3 – 4 mechanizmų 
išmetimus nuo keletos ha ploto nėra visiškai prasmės. Aplinkos apsaugos agentūros parengtoje 
metodinėje medžiagoje apie oro kokybės vertinimą naudojant modelius nurodo, kad panašiais 
atvejais modeliavimas iš viso nėra pritaikomas2. Vykdant veiklą karjere oro taršos koncentracijos 
artimiausiose gyvenamosiose teritorijose ir toliau išliks būdingos kaimiškoms vietovėms. Šį faktą 
puikiai įrodo atliktas oro taršos modeliavimas kitame planuojamame atidaryti Račkūnų smėlio ir 
žvyro karjere Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Modeliavimas buvo atliktas 2016 m. 
analogiškai veiklai, esant dešimt kartų didesnėms gavybos apimtims ir išmetam oro taršos kiekiui 
(oro taršos skaičiavimai buvo atlikti nuo 9,01 t oro teršalų kiekio). SĮ „Vilniaus planas“ sumodeliavo 
oro taršos sklaidą naudojant ADMS-Urban (Jungtinė Karalystė) programinį paketą, įvertinus fonines 
oro taršos koncentracijas. Gauti modeliavimo rezultatai parodė, kad praktiškai jau ties karjero riba 
oro taršos koncentracijos tampa artimos foninėms koncentracijoms būdingoms kaimiškoms 
vietovėms3. Šiuo atveju, lyginant su pateiktu oro taršos modeliavimo pavyzdžiu, oro tarša būtų 
ženkliai mažesnė nei minėtame Račkūnų karjere. Tai įrodo net tik šis, bet ir dar keletas kitų 
modeliavimo rezultatų. Dar ankstesniais metais buvo atliktas ne vieno karjero oro taršos 
modeliavimas, kuriuose gavybos apimtys siekia 0,5 – 1 mln. m3/metus, dirba žymiai didesnis 
technikos kiekis, gausesni pervežimai, tačiau visais atvejais (Rūsteikiai, Pašiliai, Petrašiūnai, Čedasai, 
Kojeliai) galutinis rezultatas visada buvo toks pats – visų teršalų koncentracijos pažemio ore ties 
karjero riba ir palei žaliavos išvežimo žvyrkelius buvo dešimtinis ir šimtais kartų mažesnės nei DLK. 
Veikiančių karjerų (o jų Lietuvoje per 250) patirtis liudija tą patį – oro tarša juose ir prieigose niekur 
nesiekia ribinių verčių. Modeliavimas nuo judančių taršos šaltinių niekur nenaudojamas. 
Modeliuojant taršą nuo kelių, modelyje priimamas vidutinis lengvųjų automobilių ir sunkvežimių 
skaičius kelio atkarpoje. Sudėtingi modeliai, tokie kaip AEROMOD ir ADMS gali turėti prasmę tiktai 
tada kai būtina gauti paklaidą ne didesnę nei 50 %, t.y. tada, kai oro taršos koncentracijos arti ribinės 
vertės. Tuo atveju reikalinga apjungti gan didelius duomenų masyvus, įvesti iki 100 taršos šaltinių, 
aukštus emisijos kaminus ir pan. Mažų reikšmių ar pavienių taršos taškų modelis nepriima, o dirbtinai 
jas padidinus modeliavimas tampa netikslus ir beprasmis. Akivaizdu, kad esant gavybos apimtims 60 
tūkst. m3 per metus, lyginant su kitais didesniais karjerais ir juose išliekančiais žemais oro taršos 
rodikliais, sekant normatyvinio dokumento nuostatomis, užbaigiamas oro taršos vertinimas. Karjere 
ir jo prieigose bei žaliavos išvežimo kelyje oro taršos rodikliai išliks ženkliai mažesni už leistinas 
koncentracijas. Prognoziniam vertinimui konkrečios vertės nėra itin svarbios, nes teršalų 
koncentracijos visuose karjeruose ženklai mažesnės už ribines.  
Dulkių susidarymas nuo karjero ir išvežimo kelio 
 Dulkėtumo nuo karjero nesusidarys, nes beveik visas naudingasis klodas yra apvandenintame 
sluoksnyje. Iškasta iš klodo ir supilta žaliava nusausėjimui ir toliau išlaikys natūralią gamtinę drėgmę. 

 
2Aplinkos apsaugos agentūra. Aplinkos oro kokybės vertinimas naudojant modelius. 
http://aaa.am.lt/VI/files/0.258343001155980314.doc. 
3 Juozapavičius G., Grencius E., 2016. Informacija dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo planuojant naudoti Vilniaus 
miesto savivaldybės teritorijos Račkūnų smėlio ir žvyro telkinį. Vilnius. 
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Nedidelė tarša dulkėmis (kietosiomis dalelėmis, KD) susidarys išvežant žaliavą vietinės reikšmės 
žvyrkeliu iš karjero iki krašto kelio su asfalto danga. Dulkėtumo mažinimui bus laistomi karjero 
vidaus keliai. Tai įprastinė veiklos praktika karjeruose, kuri leidžia tuo pačiu sumažinti patenkančių 
KD dalelių į aplinką kiekį bei pagerinti darbo aplinkos sąlygas. Sunkvežimiai išvažiuosiantys iš 
karjero iki krašto kelio judės nedideliu greičiu (apie 30/40 km/h). Sunkvežimių, išvežančių produkciją 
iš karjero, kėbulai papildomo dulkėtumo išvengimui bus dengiami tentais. Projektuojamame karjere 
nėra planuojami jokie stacionarūs taršos šaltiniai, tik mobili technika. Sanitarinė apsaugos zona aplink 
karjerą, pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166, 2 - 
4 prieduose nurodomus ūkinės veiklos objektus, nenustatoma. 

 
5.3. Dirvožemis 

 
Dirvožemio sluoksnis, prieš atidengiant klodą yra nuvalomas ir saugomas pakraščiuose 

suformuotuose pylimuose, apsėjant žolių mišiniu. Tai apsaugos jį nuo taršos ir defliacijos. 
Rekultivuojant iškastą karjerą, derlingasis sluoksnis paskleidžiamas pažeistuose plotuose. Jeigu 
nuimto dirvožemio karjero rekultivacijai būtų per daug, dalį jo galima būtų išvežti kitų teritorijų 
tvarkymui. Tai bus numatyta naudojimo plano rekultivacijos sprendiniuose. 

 
5.4. Paviršiniai ir požeminiai vandens telkiniai 

 
Apie 1,5 km į šiaurę nuo Lapynų II telkinio teka upelis Tenenys, o 1,6 km į pietryčius – 

Grabupės upelis. Arčiau telkinio didesnių vandens telkinių nėra. 
Lapynų II smėlio telkinyje bei jo apylinkėse išplitęs gruntinio vandens sluoksnis. Atliekant 

telkinio geologinę žvalgybą visuose gręžiniuose buvo matuotas vandens pasirodymo ir nusistovėjimo 
lygis. Jis pasiektas 7,5 – 9,8 m nuo žemės paviršiaus, vidutiniškai 8,7 m gylyje (aeracijos zona). 
Vandeningo horizonto gylis telkinyje priklauso nuo reljefo aukščio ir nuogulų litologinės sudėties. 
Esant plonai aeracijos zonai gruntinis srautas intensyviausiai maitinamas atmosferiniais krituliais. 
Tokie telkiniai priskiriami infiltracinio – išgaravimo gruntinio vandens balanso formavimosi tipui. 
Paviršinio vandens lygis karjere susidarysiančiame vandens telkinyje bei gruntinio vandens lygis 
aplinkinėse teritorijose ir toliau priklausys nuo iškrintančio kritulių kiekio bei išgaravimo. Bendra 
metinė vandens prietaka (balansas) į arti paviršiaus esančius gruntinius vandenis bus visada teigiama, 
nes Lietuva yra drėgmės pertekliaus zonoje, kur iškrenta daugiau kritulių nei išgaruoja. 
Eksploatuojant karjerą vietos hidrologinė situacija nesikeis, tik bus atidengtas gruntinio vandens 
sluoksnis. Nagrinėjamame telkinyje ir greta jo nėra vandens gręžinių išgręžtų į gilesnius vandeningus 
sluoksnius. Artimiausias vandens gręžinys yra išgręžtas už 6,0 km į pietus nuo planuojamo ploto. 

Artimiausia vandenvietė yra daugiau nei 1,5 km į šiaurės rytus, Lapynų kaime (3.8 pav.). 
 

5.5. Saugomos ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos 
 

Planuojamas naudoti Lapynų II smėlio telkinys nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia 
saugoma teritorija yra Nemuno deltos regioninis parkas nutolęs 2,9 km į vakarus, 3,8 km į šiaurės 
rytus – Norkaičių miškas (Botaninis draustinis) (5.2 pav.). Planuojama veikla neturės jokios įtakos 
šioms saugomoms teritorijoms.  
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5.2 pav. Ištrauka iš Saugomų teritorijų valstybės kadastro 

 
Planuojamas naudoti telkinys šiuo metu yra apaugęs mišku (IV grupė, ūkiniai miškai). Smėlio 

gavybai planuojamas naudoti plotas gamtosaugine prasme neturi ypatingos vertės. Kaip 
kompensacinė priemonė miško iškirtimui, teritorijų planavimo etape miško žemės pavertimas kitomis 
naudmenomis turės būti kompensuojamas pinigine forma arba atsodinant tokį patį miško plotą kitoje 
vietoje. Paverčiant miško žemę kitomis naudmenomis reikės vadovautis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2011-09-28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir 
kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai 
kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“. 

Teritorija patenka į vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos 
kriterijus sąrašą: (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/61c996f05f4b11eca9ac839120d251c4), 
Lapynų apylinkės.  Pietinėje dalyje, kampu ribojasi išskirtas EB svarbos natūralių buveinių Vakarų 
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taiga (9010) tipui priskirtas 5,4 ha plotas. Nuo šio ploto pakraščio bus paliekama 10 m – 15 m 
nejudinama juosta, kurioje bus sandėliuojamas dirvožemis ir inertinis gruntas. Pylimo aukštis bus iki 
3,0 m. Pastarasis bus kaip triukšmo bei dulkėtumo sklaidos barjeras. Šiam aukščiau minėtam plotui, 
smėlio gavyba įtakos neturės, nes gavyba šiame plote nebus atliekamas, plius nuo šio ploto bus 
„atsitraukta“ 10 m – 15 m (5.3 pav.). Apie 35 m į šiaurės rytus nuo planuojamo naudoti pakraščio, 
yra išskirtas Sausieji ąžuolynai (9190) tipui priskirtas 4,7 ha plotas. Kaip ir aukščiau, šioje pastraipoje 
minėta, nuo planuojamo naudoti ploto pakraščio bus paliekamas 10 m - 15 m nejudinama juosta. 
Sandėliuojamo dirvožemio ir inertinio grunto pylimo aukštis bus iki 3,0 m ir abu plotus skiria miško 
masyvas. Pastarieji bus geras triukšmo barjeras. Šiam plotui taip pat planuojama veikla įtakos neturės. 
Kiti plotai nutolę dar didesniu atstumu. 

Smėlio gavyba bus vykdoma pagal naudojimo plane sudarytus kalendorinius planus. Kur bus 
pilnai iškasamas smėlis, tas plotas iškart rekultivuojamas. Technika reikalinga gavybai, bei išvežimo 
kelias bus nutiestas iškasos dugne, „duobėje“, kuri bus kaip papildomas triukšmo bei dulkėtumo 
slopinimo barjeras.  

 Teritorijų planavimo dokumento SPAV esmė yra parinkti alternatyvias teritorijas ūkinei 
veiklai vykdyti, tačiau naudingųjų iškasenų telkinio perkelti į kitą vietą neįmanoma. Šilutės rajono 
savivaldybės teritorijoje patvirtinti tik du naudojimo planai (Sąrašas - Infoplanavimas (tpdris.lt)), o 
poreikis smėliui yra. Bet kokios investicijos suaktyvina visuomeninį gyvenimą. Iš iškastos žaliavos 
bus gerinama susisiekimo infrastruktūra, tiesiami nauji inžineriniai tinklai, statomi statiniai. Veiklos 
vykdymo metu pasirodžius, kad poveikis yra didesnis nei numatytas rengiamos ataskaitos 
dokumentacijoje, veiklos vykdytojas įsipareigoja taikyti papildomas neigiamą įtaką mažinančias 
priemones. 

 
 

Vakarų taiga (9010) tipas 

 
 

  
                                 Sausieji ąžuolynai (9190) tipas 

 
5.3 pav. Ištrauka iš vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų 

atrankos kriterijus, 380 priedas (2 lapas) 

9010 

9190 
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Baigus išteklių gavybą buvusio karjero neapvandenintą dalį nulėkštinus šlaitus planuojama 
apsodinti krūmais ir medžiais. Rekultivavus karjerą susidarysiančiame vandens baseine susikurs 
patrauklus biotopas varliagyviams bei vandens paukščiams. Buvusių, sutvarkytų karjerų patrauklumą 
ypatingai varliagyviams įrodė ne vienas atliktas mokslinis tyrimas ir stebėjimai, Tikslesni karjero 
rekultivavimo sprendiniai bus numatyti rengiant telkinio naudojimo planą. 

 

 
5.4 pav. Ištrauka iš LR miškų valstybės kadastro 

 
Pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenis nagrinėjamame plote ir artimiausioje jo 

aplinkoje nėra fiksuota jokių saugomų rūšių (13 priedas).  
 

5.6. Kultūros paveldas 
 

Telkinio teritorijoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių. 
Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra Miestalių kapinynas (unikalus objekto kodas kultūros 
vertybių registre – 26638), nutolęs 2,02 km į šiaurės rytus (5.5 pav.). Dar toliau yra Eidaičių 
piliakalnis, (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre – 3359). Kitos saugomos kultūros 
vertybės nutolusios dar didesniais atstumais.  
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 5.5 pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro 

 
5.7. Miškai 

 
Planuojama teritorija – miškų ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai (9 

priedas). Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose, pagrindiniame 
brėžinyje planuojamas naudoti plotas rodomas kaip naudingųjų iškasenų teritorija, neurbanizuojamų, 
miškų ir miškingų teritorijų funkcinėje zonoje. Miškų tvarkymo schemoje planuojamas plotas 
priskirtas IV miškų grupei, ūkiniams miškams (5.6, 3.10 – 3.11 pav.). Pagal Miškų įstatymo 11 str. 1 
p. 4 papunktį – „1. ...Miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik šiame įstatyme 
nustatytais išimtiniais atvejais: 4) naudingųjų iškasenų eksploatavimo teritorijoms formuoti ir 
naudoti, kai nėra galimybės šių iškasenų eksploatuoti ne miško žemėje savivaldybės teritorijoje arba 
kai baigiamas eksploatuoti pradėtas naudoti telkinys ar jo dalis, dėl kurių yra išduotas leidimas 
naudoti naudingąsias iškasenas;”. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinti tik du 

 

PLANUOJAMA  
TERITORIJA 
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naudojimo planai (Sąrašas - Infoplanavimas (tpdris.lt)). Planuojamam naudoti plotui leidimas 
išduotas dar 2017 metais (5 priedas).Tad planuojamo naudoti telkinio ploto eksploatavimas apima 
išimtinės galimybės sąvoką aukščiau minėtame miškų įstatyme. 

 

 
5.6 pav. Ištrauka iš LR miškų valstybės kadastro 

 
5.8. Kraštovaizdis 

 
Planuojamas naudoti Lapynų II smėlio telkinys nepatenka į Nacionaliniame kraštovaizdžio 

tvarkymo plane4 išskirtas vertingiausias ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus 
ir vietoves. Tvarkymo plane nėra nustatytų jokių apribojimų naudingųjų išteklių gavybai šioje 
teritorijoje. Planuojamas naudoti telkinys remiantis vizualinės struktūros vertikaliosios ir 
horizontaliosios sąskaidos veiksniais priskirtas tipui – V0H1 (3.12 pav.). Šio tipo kraštovaizdis 
skirstyme turi žemą vertę. Tokiuose, mažai vertinguose kraštovaizdžiuose, naudingųjų iškasenų 
gavyba turi naudojimo prioritetą. Pagal vizualinės struktūros dominantiškumą nagrinėjamame plote 
esantis kraštovaizdis priskirtas b kategorijai. Kraštovaizdis nėra kažkuo išskirtinis estetiniu požiūriu, 

 
4 LR Aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 
patvirtinimo“.  



Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklių naudojimo plano SPAV ataskaita 

UAB „GJ MAGMA“                                                                                                                                         Vilnius, 2022 

35 

vyrauja kaip pusiau uždaras su iš dalies peržvelgiamu erdviniu kraštovaizdžiu. Baigus išteklių gavybą 
telkinyje, rekultivuojant karjerą bus nulėkštinti šlaitai, o gruntams susigulėjus juose bus sodinami 
medžiai. Pilnai išeksploatavus telkinio išteklius ir jį rekultivavus nulėkštinant šlaitus bei apsodinant 
medžiais, taip labiau jį priderinant prie supančių natūralių reljefo formų, poveikis visam 
kraštovaizdžio tipui bus minimalus. Karjeras nebus labai gilus, o iškastą daubą užpildys vanduo ir 
susidarysiantys reljefo peraukštėjimai nebus vizualiai išreikšti. Tokiu būdu rekultivuojant karjerą bus 
padidintas teritorijos vandeningumas ir miškingumas. Tuo pačiu pakils kraštovaizdžio estetinė vertė, 
nes pagrindiniai faktoriai lemiantys landšafto estetinę vertę yra jo reljefo skaida, miškingumas ir 
ežeringumas. Kaip minėta kituose skyriuose, planuojamas naudoti plotas nepatenka į vertingiausias 
rajono gamtinio karkaso teritorijas. 

Pati naudingųjų iškasenų gavyba kraštovaizdžio natūralumą pakeičia tik lokaliai, skirtingai nei 
inžinerinės infrastruktūros tiesimas (keliai, elektros linijos, kitos komunikacijos), pramonės 
vystymas, kurių vystymas daro daug didesnę įtaką regioniniu mastu (pagal LR Kraštovaizdžio 
erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studiją).  
   

6. SU SPECIALIOJO PLANO RENGIMU SUSIJUSIOS APLINKOS APSAUGOS 
PROBLEMOS 

 
Planuojamas naudoti Lapynų II smėlio telkinys nepatenka į Nacionaliniame kraštovaizdžio 

tvarkymo plane5 išskirtas vertingiausias ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus 
ir vietoves. Tvarkymo plane nėra nustatytų jokių apribojimų naudingųjų išteklių gavybai šioje 
teritorijoje. Planuojamas naudoti telkinys remiantis vizualinės struktūros vertikaliosios ir 
horizontaliosios sąskaidos veiksniais priskirtas tipui – V0H1 (3.12 pav.). Šio tipo kraštovaizdis 
skirstyme turi žemą vertę. Tokiuose, mažai vertinguose kraštovaizdžiuose, naudingųjų iškasenų 
gavyba turi naudojimo prioritetą. Pagal vizualinės struktūros dominantiškumą nagrinėjamame plote 
esantis kraštovaizdis priskirtas b kategorijai. Kraštovaizdis nėra kažkuo išskirtinis estetiniu požiūriu, 
vyrauja kaip pusiau uždaras su iš dalies peržvelgiamu erdviniu kraštovaizdžiu. Baigus išteklių gavybą 
telkinyje, rekultivuojant karjerą bus nulėkštinti šlaitai, o gruntams susigulėjus juose bus sodinami 
medžiai. Pilnai išeksploatavus telkinio išteklius ir jį rekultivavus nulėkštinant šlaitus bei apsodinant 
medžiais, taip labiau jį priderinant prie supančių natūralių reljefo formų, poveikis visam 
kraštovaizdžio tipui bus minimalus. Karjeras nebus labai gilus, o iškastą daubą užpildys vanduo ir 
susidarysiantys reljefo peraukštėjimai nebus vizualiai išreikšti. Tokiu būdu rekultivuojant karjerą bus 
padidintas teritorijos vandeningumas ir miškingumas. Tuo pačiu pakils kraštovaizdžio estetinė vertė, 
nes pagrindiniai faktoriai lemiantys landšafto estetinę vertę yra jo reljefo skaida, miškingumas ir 
ežeringumas. Kaip minėta kituose skyriuose, planuojamas naudoti plotas nepatenka į vertingiausias 
rajono gamtinio karkaso teritorijas. 

Pati naudingųjų iškasenų gavyba kraštovaizdžio natūralumą pakeičia tik lokaliai, skirtingai nei 
inžinerinės infrastruktūros tiesimas (keliai, elektros linijos, kitos komunikacijos), pramonės 
vystymas, kurių vystymas daro daug didesnę įtaką regioniniu mastu (pagal LR Kraštovaizdžio 
erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studiją).  
 Planuojamas naudoti Lapynų II smėlio telkinys nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia 
saugoma teritorija yra Nemuno deltos regioninis parkas nutolęs 2,9 km į vakarus, 3,8 km į šiaurės 
rytus – Norkaičių miškas (Botaninis draustinis).  

Esant pakankamai dideliems atstumams iki saugomų teritorijų bei nesant kultūros vertybių 
planuojamoje teritorijoje ir nesiribojant su jomis, nesant teritorijoje jokio unikalaus kraštovaizdžio, 
teritorijos įsisavinimas naudingųjų iškasenų gavybai aplinkos apsaugos požiūriu neiššauks neigiamų 
pasekmių.  
 
 
 
 

 
5 LR Aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 
patvirtinimo“.  
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7. GALIMOS REIKŠMINGOS PASEKMĖS APLINKAI IR ĮTAKOJANČIŲ VEIKSNIŲ 
TARPUSAVIO SĄVEIKA 

 
7.1. Specialiojo plano įgyvendinimo pasekmės visuomenei ir jos sveikatai 

 
Smėlio kasimas negali įtakoti visuomenės elgsenos ir gyvensenos veiksnių (mitybos įpročių, 

žalingų įpročių, fizinio aktyvumo ir kt.), sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų prieinamumo bei 
šių paslaugų kokybės. Planuojamos veiklos vieta yra nutolusi nuo viešo naudojimo teritorijų, neturi 
jokių kontaktų su svarbiais visuomeniniais objektais (3.1 pav.). Smėlio gavyba bus vykdoma tik skirto 
kasybos sklypo ribose – 21,4 ha plote.  

Psichologiniai veiksniai – stresas, įtampa – tiek darbo vietoje, tiek gyvenamoje aplinkoje įtakoja 
žmogaus savijautą. Smėlio gavyba turės ir tiesioginę ekonominę naudą – bus sukurtos naujos darbo 
vietos, dalį kurių galėtų užimti vietos gyventojai. Tai ženklus pliusas, pirmiausia darbuotojų (jų 
šeimos narių) psichologinei būklei dėl turimos darbo vietos ir garantuotų pajamų. 

 
7.2. Specialiojo plano įgyvendinimo pasekmės materialiajam turtui, socialinei ir ekonominei 

aplinkai 
 

Lapynų II smėlio telkinys yra apie 6,0 km į šiaurę nuo Šilutės, apie 1.5km į pietryčius nuo 
Žemaitkiemio kaimo, Lapynų miške. Planuojamos teritorijos riba apima Lietuvos Respublikos 
nuosavybės teise valdomą žemės sklypą kad. Nr. 8857/0009:229. Patikėjimo teise jį valdo Šilutės 
miškų urėdija, į kurį patenka įmonei skirtas kasybos sklypas. Šilutės miškų urėdija neprieštarauja, 
kad UAB „Prokalina“ vykdytų Šilutės rajono Lapynų II smėlio telkinio išteklių naudojimo plano 
organizatoriaus funkcijas (8 priedas). Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
sprendiniuose, pagrindiniame brėžinyje planuojamas naudoti plotas rodomas kaip naudingųjų 
iškasenų teritorija, neurbanizuojamų, miškų ir miškingų teritorijų funkcinėje zonoje. Miškų tvarkymo 
schemoje planuojamas plotas priskirtas IV miškų grupei, ūkiniams miškams (5.6, 3.10 – 3.11 pav.). 
Pagal Miškų įstatymo 11 str. 1 p. 4 papunktį – „1. ...Miško žemė gali būti paverčiama kitomis 
naudmenomis tik šiame įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais: 4) naudingųjų iškasenų 
eksploatavimo teritorijoms formuoti ir naudoti, kai nėra galimybės šių iškasenų eksploatuoti ne miško 
žemėje savivaldybės teritorijoje arba kai baigiamas eksploatuoti pradėtas naudoti telkinys ar jo dalis, 
dėl kurių yra išduotas leidimas naudoti naudingąsias iškasenas;”. Šilutės rajono savivaldybės 
teritorijoje patvirtinti tik du naudojimo planai (Sąrašas - Infoplanavimas (tpdris.lt)). Planuojamam 
naudoti plotui leidimas išduotas dar 2017 metais (5 priedas).Tad planuojamo naudoti telkinio ploto 
eksploatavimas apima išimtinės galimybės sąvoką aukščiau minėtame miškų įstatyme. 

Bet kokios investicijos suaktyvina visuomeninį gyvenimą. Iš iškastos žaliavos bus gerinama 
susisiekimo infrastruktūra, tiesiami nauji inžineriniai tinklai, statomi statiniai. Žaliavos šaltinis didins 
konkurenciją ir sudarys sąlygas tinkamai reguliuoti šių išteklių kainą. Visa tai tiesiogiai susiję su 
žmonių gerovės didėjimu. 

 
7.3. Specialiojo plano įgyvendinimo pasekmės biologinei įvairovei  

 
Planuojama teritorija neturi jokio specialaus apsaugos statuso. Telkinys šiuo metu yra apaugęs 

mišku (IV grupė, ūkiniai miškai). Smėlio gavybai planuojamas naudoti plotas gamtosaugine prasme 
neturi ypatingos vertės. Kaip kompensacinė priemonė miško iškirtimui, teritorijų planavimo etape 
miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis turės būti kompensuojamas pinigine forma arba 
atsodinant tokį patį miško plotą kitoje vietoje. Produkcija bus išvežama jau esamais keliais, naujų 
kelių tiesti nereikės. 

Baigus išteklių gavybą buvusio karjero neapvandenintą dalį nulėkštinus šlaitus planuojama 
apsodinti krūmais ir medžiais. Rekultivavus karjerą susidarysiančiame vandens baseine susikurs 
patrauklus biotopas varliagyviams bei vandens paukščiams. Buvusių, sutvarkytų karjerų patrauklumą 
ypatingai varliagyviams įrodė ne vienas atliktas mokslinis tyrimas ir stebėjimai.  

Pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenis nagrinėjamame plote ir artimiausioje jo 
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aplinkoje nėra fiksuota jokių saugomų rūšių (13 priedas).  
 

7.4. Specialiojo plano įgyvendinimo pasekmės dirvožemiui 
 

Visas nuimtas dirvožemis bus sandėliuojamas kasybos sklypo pakraščiuose. Pylimo plotis bus 
apie 10 m – 15 m, aukštis – 3,0 m. Dirvožemio pylimai bus kaip triukšmo ir dulkių sklaidos barjeras. 
Į pylimus sustumtas dirvožemis bus apželdinamas daugiametėmis žolėmis. Tai jį apsaugos nuo 
erozijos ir išpustymo. 

Rekultivuojant iškastą plotą, derlingasis sluoksnis karjero šlaituose aplink būsiantį vandens 
telkinį ir pažeistuose plotuose bus pilnai atstatytas. Visas nuimtas dirvožemis bus panaudotas karjero 
rekultivacijai. Tai bus numatyta naudojimo plano rekultivacijos sprendiniuose. 

 
7.5.  Specialiojo plano įgyvendinimo pasekmės vandeniui 

 
Apie 1,5 km į šiaurę nuo Lapynų II telkinio teka upelis Tenenys, o 1,6 km į pietryčius – 

Grabupės upelis. Arčiau telkinio didesnių vandens telkinių nėra. 
Lapynų II smėlio telkinyje bei jo apylinkėse išplitęs gruntinio vandens sluoksnis. Atliekant telkinio 

geologinę žvalgybą visuose gręžiniuose buvo matuotas vandens pasirodymo ir nusistovėjimo lygis. 
Jis pasiektas 7,5 – 9,8 m nuo žemės paviršiaus, vidutiniškai 8,7 m gylyje (aeracijos zona). Vandeningo 
horizonto gylis telkinyje priklauso nuo reljefo aukščio ir nuogulų litologinės sudėties. Esant plonai 
aeracijos zonai gruntinis srautas intensyviausiai maitinamas atmosferiniais krituliais. Tokie telkiniai 
priskiriami infiltracinio – išgaravimo gruntinio vandens balanso formavimosi tipui. Paviršinio 
vandens lygis karjere susidarysiančiame vandens telkinyje bei gruntinio vandens lygis aplinkinėse 
teritorijose ir toliau priklausys nuo iškrintančio kritulių kiekio bei išgaravimo. Bendra metinė vandens 
prietaka (balansas) į arti paviršiaus esančius gruntinius vandenis bus visada teigiama, nes Lietuva yra 
drėgmės pertekliaus zonoje, kur iškrenta daugiau kritulių nei išgaruoja. Eksploatuojant karjerą vietos 
hidrologinė situacija nesikeis, tik bus atidengtas gruntinio vandens sluoksnis. Nagrinėjamame 
telkinyje ir greta jo nėra vandens gręžinių išgręžtų į gilesnius vandeningus sluoksnius. Artimiausias 
vandens gręžinys yra išgręžtas už 6,0 km į pietus nuo planuojamo ploto. 

Specialiojo plano įgyvendinimas, neturės jokių pasekmių tiek paviršiniam tiek požeminiam 
vandeniui. 

 
7.6. Specialiojo plano įgyvendinimo pasekmės orui 

 
Karjero eksplotacijos metu atsiras mobilių taršos šaltinių sukeliama  tarša  jų išmetamosiomis 

dujomis: CH,  NOx, CO, SO2 bei kietosiomis dalelėmis (iš variklių ir nuo kelio). Pagal atliktus 
skaičiavimus išsiskiriančių teršalų kiekiai nedideli, išsisklaidys atviroje vietovėje ir nesukels bent 
kiek apčiuopiamų aplinkos oro užterštumo pokyčių, todėl  reikšmingas neigiamas poveikis aplinkos 
orui nenusimato. 
 Nedidelė tarša dulkėmis (kietosiomis dalelėmis, KD) susidarys išvežant žaliavą vietinės 
reikšmės žvyrkeliu iš karjero iki kelio su asfalto danga. Dulkėtumo mažinimui bus laistomi karjero 
vidaus keliai. Tai įprastinė veiklos praktika karjeruose, kuri leidžia tuo pačiu sumažinti patenkančių 
KD dalelių į aplinką kiekį bei pagerinti darbo aplinkos sąlygas. Sunkvežimiai išvažiuosiantys iš 
karjero iki krašto kelio judės nedideliu greičiu (apie 30/40 km/h). Sunkvežimių, išvežančių produkciją 
iš karjero, kėbulai papildomo dulkėtumo išvengimui bus dengiami tentais. Projektuojamame karjere 
nėra planuojami jokie stacionarūs taršos šaltiniai, tik mobili technika. Papildomi dulkių slopinimo 
barjerai bus pakraščiuose sustumti dirvožemio ir inertinio grunto pylimai, be to technika dirbs karjero 
iškasoje („duobėje“). 
 

7.7.  Specialiojo plano įgyvendinimo pasekmės kultūros paveldui 
 

Telkinio teritorijoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių. 
Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra Miestalių kapinynas (unikalus objekto kodas kultūros 
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vertybių registre – 26638), nutolęs 2,02 km į šiaurės rytus (5.5 pav.). Dar toliau yra Eidaičių 
piliakalnis, (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre – 3359). Kitos saugomos kultūros 
vertybės nutolusios dar didesniais atstumais.  

Specialiojo plano įgyvendinimas neturės jokių pasekmių kultūros paveldui. 
 

7.8. Specialiojo plano įgyvendinimo pasekmės kraštovaizdžiui 
 

Planuojamas naudoti Lapynų II smėlio telkinys nepatenka į Nacionaliniame kraštovaizdžio 
tvarkymo plane6 išskirtas vertingiausias ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus 
ir vietoves. Tvarkymo plane nėra nustatytų jokių apribojimų naudingųjų išteklių gavybai šioje 
teritorijoje. Planuojamas naudoti telkinys remiantis vizualinės struktūros vertikaliosios ir 
horizontaliosios sąskaidos veiksniais priskirtas tipui – V0H1 (3.12 pav.). Šio tipo kraštovaizdis 
skirstyme turi žemą vertę. Tokiuose, mažai vertinguose kraštovaizdžiuose, naudingųjų iškasenų 
gavyba turi naudojimo prioritetą. Pagal vizualinės struktūros dominantiškumą nagrinėjamame plote 
esantis kraštovaizdis priskirtas b kategorijai. Kraštovaizdis nėra kažkuo išskirtinis estetiniu požiūriu, 
vyrauja kaip pusiau uždaras su iš dalies peržvelgiamu erdviniu kraštovaizdžiu. 

  Baigus išteklių gavybą telkinyje, rekultivuojant karjerą bus nulėkštinti šlaitai, o gruntams 
susigulėjus juose bus sodinami medžiai. Pilnai išeksploatavus telkinio išteklius ir jį rekultivavus 
nulėkštinant šlaitus bei apsodinant medžiais, taip labiau jį priderinant prie supančių natūralių reljefo 
formų, poveikis visam kraštovaizdžio tipui bus minimalus. Karjeras nebus labai gilus, o iškastą daubą 
užpildys vanduo ir susidarysiantys reljefo peraukštėjimai nebus vizualiai išreikšti. Tokiu būdu 
rekultivuojant karjerą bus padidintas teritorijos vandeningumas ir miškingumas. Tuo pačiu pakils 
kraštovaizdžio estetinė vertė, nes pagrindiniai faktoriai lemiantys landšafto estetinę vertę yra jo 
reljefo skaida, miškingumas ir ežeringumas.  

 
8. PRIEMONĖS SPECIALIOJO PLANO ĮGYVENDINIMO REIKŠMINGOMS 

NEIGIAMOMS PASEKMĖMS APLINKAI IŠVENGTI, SUMAŽINTI IR 
KOMPENSUOTI 

 Po šių procedūrų planuojamo naudoti telkinio įsisavinimui bus rengiamas specialusis žemės 
gelmių išteklių naudojimo planas. Naudingoji iškasena bus kasama tik suteikto kasybos sklypo ribose. 
Naudojimo plano metu bus suprojektuota išteklių gavyba ir karjero rekultivavimas, nepažeidžiant 
galiojančių darbų saugos ir gamtosauginių reikalavimų. Taip pat bus įvertinti neišvengiami kasybos 
nuostoliai sąlygojami kasybos sklypo ribų, šlaitų padėties, aslos litologinės sudėties ir kt. (telkinio 
naudojimo plano rengimo etapas). 

Planuojamo naudoti telkinio ploto pakraščiuose bus formuojami dirvožemio pylimai, kurių 
pilnai pakaks neigiamo triukšmo poveikio sumažinimui. Dirvožemio pylimų aukštis sieks iki 3 m, o 
plotis sudarys apie 11 – 12 m (veiklos vykdymo etapas, prieš pradedant išteklių gavybą).  

Po dirvožemio sluoksniu esantys nuodangos gruntai (priesmėlis ar priemolis) karjero 
eksploatacijos metu bus saugomi laikinose sąvartose formuojamose planuojamos teritorijos ribose ir 
vėliau panaudoti rekultivuojant karjerą (veiklos vykdymo etapas, prieš pradedant išteklių gavybą).  

Vykdant išteklių gavybą visi kasybos mechanizmai dirbs karjero dugne. Bendras triukšmą 
slopinančių barjerų aukštis su dirvožemio pylimais vidutiniškai sudarys apie 9,0 – 12,0 m. Šie barjerai 
taip pat ribos ir vizualinę taršą (veiklos vykdymo etapas). 

Žaliavos perdirbimas bus vykdomas mobiliame sijotuve ir trupintuve, kurie dirbs telkinio 
viduje nuo jo pakraščio atsitraukę bent 50 m atstumu (veiklos vykdymo etapas). 

Numatoma, kad eksploatuojant smėlio išteklius ir perdirbant žaliavą darbus vykdys kasybos 
mechanizmai pritaikyti dirbti karjeruose. Karjero veiklos metu išmetamų teršalų kiekis periodiškai 
bus tikrinamas atliekant mechanizmų techninę apžiūrą (veiklos vykdymo etapas). 

Siekiant išvengti neigiamo poveikio dėl kelio dulkėtumo, veiklos metu visas išvežimo žvyrkelio 
ruožas sausros metu periodiškai (du kartus per pamainą) bus laistomas natūraliu vandeniu. Esant 

 
6 LR Aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 
patvirtinimo“.  
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poreikiui žvyrkelį papildomai numatoma laistyti specialiu kalcio chlorido tirpalu. Visi sunkvežimiai 
išvežantys produkciją iš karjero bus dengiami tentais (veiklos vykdymo etapas). 

Karjero veiklos metu kasybos technikos gedimo atveju (pvz. trūkus hidraulinio skysčio 
žarnelei) ar išsiliejus kurui perpylimo metu, užterštas gruntas bus surinktas, užpilamas naftos 
produktus surišančiu sorbentu, o vėliau perduodamas grunto valymu užsiimančioms įmonėms 
(veiklos vykdymo etapas). 

Baigus išteklių gavybą telkinyje, rekultivuojant karjerą bus nulėkštinti šlaitai, o gruntams 
susigulėjus juose bus sodinami medžiai. Pilnai išeksploatavus telkinio išteklius ir jį rekultivavus 
nulėkštinant šlaitus bei apsodinant medžiais, taip labiau jį priderinant prie supančių natūralių reljefo 
formų, poveikis visam kraštovaizdžio tipui bus minimalus. Karjeras nebus labai gilus, o iškastą daubą 
užpildys vanduo ir susidarysiantys reljefo peraukštėjimai nebus vizualiai išreikšti. Tokiu būdu 
rekultivuojant karjerą bus padidintas teritorijos vandeningumas ir miškingumas. Tuo pačiu pakils 
kraštovaizdžio estetinė vertė, nes pagrindiniai faktoriai lemiantys landšafto estetinę vertę yra jo 
reljefo skaida, miškingumas ir ežeringumas (veiklos vykdymo, nutraukimo (baigiamasis) etapai).  

 
9. SPECIALIOJO PLANO ALTERNATYVŲ APRAŠYMAS, PRIEŽASTYS, KODĖL 

PASIRINKTOS SVARSTYTOS PLANO AR PROGRAMOS ALTERNATYVOS 

Teritorijų planavimo dokumento SPAV esmė yra parinkti alternatyvias teritorijas ūkinei veiklai 
vykdyti, tačiau naudingųjų iškasenų telkinio perkelti į kitą vietą neįmanoma. 

Kiekvienas naudingosios iškasenos telkinys yra unikalus gamtos objektas, susiformavęs tik 
esant itin palankioms geologinėms sąlygoms ir kitoje vietoje jo paprasčiausiai nėra, todėl naudingųjų 
iškasenų naudojimui turėtų būti teikiamas prioritetas, nes šis procesas yra laikinas. Jam pasibaigus ir 
įvertinus galimybes integruoti išeksploatuoto karjero teritoriją į gamtinę aplinką, bus numatytas 
racionaliausias pažeisto ploto rekultivacijos būdas. 

 
10. INFORMACIJA APIE GALIMĄ VISUOMENĖS NEPASITENKINIMĄ PLANU 

Planuojamą teritoriją numatoma naudoti naudingų iškasenų išgavimui. Iš šio karjero žaliava bus 
naudojama kelių tiesimui ir tvarkymui, statybos darbuose ir užpylimams.  

Smėlio kasimas negali įtakoti visuomenės elgsenos ir gyvensenos veiksnių (mitybos įpročių, 
žalingų įpročių, fizinio aktyvumo ir kt.), sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų prieinamumo bei 
šių paslaugų kokybės. Planuojamos veiklos vieta yra nutolusi nuo viešo naudojimo teritorijų, neturi 
jokių kontaktų su svarbiais visuomeniniais objektais (3.1 pav.). Smėlio gavyba bus vykdoma tik skirto 
kasybos sklypo ribose – 21,4 ha plote.  

Psichologiniai veiksniai – stresas, įtampa – tiek darbo vietoje, tiek gyvenamoje aplinkoje įtakoja 
žmogaus savijautą. Smėlio gavyba turės ir tiesioginę ekonominę naudą – bus sukurtos naujos darbo 
vietos, dalį kurių galėtų užimti vietos gyventojai. Tai ženklus pliusas, pirmiausia darbuotojų (jų 
šeimos narių) psichologinei būklei dėl turimos darbo vietos ir garantuotų pajamų. 

Aplinkos estetinio vaizdo kaita nežymi – baigus kasti karjerą, kasybos plotas bus sutvarkytas – 
panaudojant nuodangos gruntą nulėkštinami šlaitai, apvandeninto smėlio klodo gavybos vietoje 
įrengiamas atviro vandens telkinys, o buvusios kasavietės šlaitai bus apsodinami medžiais. Išvežant 
smėlį bus naudojamasi jau esamais keliais – veiklos organizatoriai kelius, kuriais naudosis, 
supratingai ir geranoriškai prižiūrės, pagal poreikį juos tvarkys.  

Reikia pažymėti, kad SPAV organizatoriaus, vykdant žemės gelmių išteklių kasybą už jų 
išgavimą, dalis sumokėtų mokesčių pateks į rajono savivaldybės biudžetą ir galės būti panaudoti 
vietos bendruomenės reikmių tenkinimui. 

 
11. SPAV ATASKAITOS APIBENDRINIMAS  

Lapynų II smėlio telkinys yra apie 6,0 km į šiaurę nuo Šilutės, apie 1,5 km į pietryčius nuo 
Žemaitkiemio kaimo, Lapynų miške. Planuojamos teritorijos riba apima Lietuvos Respublikos 
nuosavybės teise valdomą žemės sklypą kad. Nr. 8857/0009:229. Patikėjimo teise jį valdo Šilutės 
miškų urėdija, į kurį patenka įmonei skirtas kasybos sklypas. Šilutės miškų urėdija neprieštarauja, 
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kad UAB „Prokalina“ vykdytų Šilutės rajono Lapynų II smėlio telkinio išteklių naudojimo plano 
organizatoriaus funkcijas (8 priedas). UAB „Prokalina“, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta 
tvarka 2017-12-12 d. yra gavusi ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimą 
Nr. KN-17-57 naudoti šio telkinio išteklius. 2021 m. liepos 27 d. Nr. 1-299 įsakymu, LGT prie 
Aplinkos ministerijos priėmė sprendimą pradėti Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklių 
naudojimo plano rengimą (11 tekstinis priedas). Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Prokalina“ turi 
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimą Nr. KN-17-57 naudoti Klaipėdos 
apskrities Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklius, bei žemės sklypo patikėtinio sutikimą, 
atlieka planavimo organizatoriaus funkcijas. 

Planuojama teritorija neturi jokio specialaus apsaugos statuso. 
Telkinio teritorijoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių. 
Netoli esančioms EB svarbioms buveinėms smėlio gavyba įtakos neturės, nes karjeras bus 

apribotas dirvožemio ir inertinio grunto 3,0 m aukščio pylimais, bei gavyba vyks karjero iškasoje 
(„duobėje“). Pylimai ir iškasa sudarys 9,0 – 12,0 m aukščio triukšmo ir dulkių sklaidos barjerą. 

Vos tik kažkuriame karjero plote bus pilnai iškastas smėlis, tas plotas iškart bus 
rekultivuojamas.  

Kiekvienas naudingosios iškasenos telkinys yra unikalus gamtos objektas, susiformavęs tik 
esant itin palankioms geologinėms sąlygoms ir kitoje vietoje jo paprasčiausiai nėra, todėl naudingųjų 
iškasenų naudojimui turėtų būti teikiamas prioritetas, nes šis procesas yra laikinas. Jam pasibaigus ir 
įvertinus galimybes integruoti išeksploatuoto karjero teritoriją į gamtinę aplinką, bus numatytas 
racionaliausias pažeisto ploto rekultivacijos būdas. 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinti tik du naudojimo planai (Sąrašas - 
Infoplanavimas (tpdris.lt)). 

Smėlio kasimas negali įtakoti visuomenės elgsenos ir gyvensenos veiksnių (mitybos įpročių, 
žalingų įpročių, fizinio aktyvumo ir kt.), sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų prieinamumo bei 
šių paslaugų kokybės. Planuojamos veiklos vieta yra nutolusi nuo viešo naudojimo teritorijų, neturi 
jokių kontaktų su svarbiais visuomeniniais objektais. 

     Smėlio gavyba turės ir tiesioginę ekonominę naudą – bus sukurtos naujos darbo vietos, dalį 
kurių galėtų užimti vietos gyventojai. Tai ženklus pliusas, pirmiausia darbuotojų (jų šeimos narių) 
psichologinei būklei dėl turimos darbo vietos ir garantuotų pajamų. 

Bet kokios investicijos suaktyvina visuomeninį gyvenimą. Iš iškastos žaliavos bus gerinama 
susisiekimo infrastruktūra, tiesiami nauji inžineriniai tinklai, statomi statiniai. Veiklos vykdymo metu 
pasirodžius, kad poveikis yra didesnis nei numatytas rengiamos ataskaitos dokumentacijoje, veiklos 
vykdytojas įsipareigoja taikyti papildomas neigiamą įtaką mažinančias priemones. 
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1. UAB „Prokalina“ suteiktas įgaliojimas UAB „GJ Magma“. 
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2. UAB „GJ Magma“ įgaliojimas Laimutei Murauskienei. 
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3. 2009-05-15 d Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos posėdžio protokolas Nr. 4-30(355) 
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4. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-07-05 d. atrankos išvada Nr. (28.3)-A4-7087 
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5. Lietuvos geologijos tarnybos 2017-12-12 išduotas leidimas Nr. KN-17-57 
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6. Klaipėdos apskrities Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklių naudojimo sutartis 
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7. Skirto kasybos sklypo planas. M 1:10 000 
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8 priedas.Valstybinio žemės sklypo patikėtinio sutikimas dėl specialiojo plano rengimo 
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9 priedas. Nekilnojamojo turto kad. Nr. 8857/0009:229 registro centrinio duomenų banko išrašas  
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10. Kadastro žemėlapio ištrauka, M 1:10 000 
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11. Įsakymas dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo Nr. 1-299, 2021-07-27 
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12. Planavimo darbų programa 2021-07-29 
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13. Išrašas iš saugomų rūšių informacinės sistemos 
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14. Taksoraštis iš LR Miškų valstybės kadastro 
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15. SPAV atrankos vertinimo subjektų išvados 
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16. Planavimo organizatoriaus įsakymas dėl SPAV 
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17. Įvertinimo pažyma 
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1. Planuojamos teritorijos situacijos planas. M 1:5 000 
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2. Topografinis planas 

 


