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ATRANKOS IŠVADA DĖL KLAIPĖDOS RAJONO VANAGŲ III SMĖLIO IR
ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
2021-06- Nr. (30.2)-A4E1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).
UAB „Inertus“, Klaipėdos r., Agluonėnų sen., Vanagų k.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).
UAB „Žemėtvarkos sprendimai“, Pravienos g. 17, Kaunas, tel. 8 610 63653, el. p.
zemetvarkossprendimai@gmail.com .
3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).
Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 2.4. punktu: „kitų
naudingųjų iškasenų gavyba (kai kasybos sklypas – mažesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5
ha)“.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma Klaipėdos rajone, Agluonėnų
seniūnijoje, Vanagų kaimo teritorijoje.
PŪV yra apie 1,4 km į rytus nuo Vanagų kaimo gyvenvietės, apie 2,3 km į pietvakarius nuo
Pėžaičių kaimo gyvenvietės ir apie 10 m į pietus nuo rajoninio kelio Nr. 2232.
PŪV numatoma vykdyti žemės ūkio paskirties žemės sklype kad. Nr. 5503/0003:525, kuris
priklauso PŪV organizatoriui. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija vakarinėje ir pietinėje dalyje
ribojasi su žemės ūkio paskirties žemės sklypais. Šiaurinėje dalyje plotas ribojasi su rajoniniu
keliu Nr. 2232 ir jo apsaugos zona, o rytinėje dalyje ribojasi su upelio Šaka pakrantės apsaugos
juosta ir apsaugos zona. Šiam žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos –
melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos, kelių apsaugos zona, o rytinėje dalyje
– upelio Šaka pakrantės apsaugos juosta ir apsaugos zona.
PŪV teritorija, remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. patvirtintu
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimu, patenka į teritoriją, kuri
pažymėta kaip žemės ūkio teritorijų zona, taip pat patenka ir į naudingųjų iškasenų teritoriją.
Pagal šio bendrojo plano sprendinius PŪV teritorijoje nesuplanuota infrastruktūra ir (ar) jos
plėtra. Pagal Klaipėdos rajono kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą teritorija patenka į
naudingųjų iškasenų teritorijas.
Artimiausi naudingųjų iškasenų telkiniai ar jų plotai nuo PŪV yra nutolę – apie 1,2 km į
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pietryčius yra prognozinis Aisės smėlio plotas ir apie 1,4 km į pietus rytus detaliai išžvalgytas
Dieglių smėlio telkinys, apie 2,2 km į vakarus prognozinis Vanagų žvyro plotas, apie 2,0 km į
šiaurę, šiaurės vakarus buvęs naudojamas Vanagų smėlio ir žvyro telkinys, apie 2,3 km į šiaurės
vakarus Vanagų II smėlio telkinys.
Artimiausia naudojama vandenvietė nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 1,5 km šiaurės
vakarų kryptimi, Vanagų kaimo ribose, tai UAB „Bridimekso“ fermos geriamojo gėlo vandens
vandenvietė (registro Nr. 4442).
Artimiausias geotopas nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 11,1 km, vakarų-pietvakarių
kryptimi Jokšų kaimo teritorijoje esantis Drevernos akmuo. (registro Nr. 186).
Artimiausias vandens telkinys yra maždaug už 5 m į rytus nuo PŪV teritorijos tekantis Šakos
upelis.
PŪV teritorijoje, remiantis Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio duomenimis
vyrauja kraštovaizdis, kurio bendrasis gamtinis pobūdis: smėlingų lygumų slėniuotumas.
Vyraujantys medynai – pušys. Struktūrinimo pobūdis – agrarinis kraštovaizdis (L-s/p/4>). Pagal
morfologiją planuojama teritorija priskiriama Vakarų Pabaltijo žemumų ruožui (B), Vakarų
Žemaičių žemumos sričiai (III), Vakarų Žemaičių pietinei miškingai agrarinei lygumai (8).
Vizualinę struktūrą formuojantys veiksniai – neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis
kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais). Horizontalioji sąskaida – vyraujančių pusiau atvirų
didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Vizualinis dinamiškumas: kraštovaizdžio
erdvinė struktūra neturi išreikštų dominantų (V0H2 – d).
PŪV teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritorijas.
PŪV teritorija į saugomas teritorijas nepatenka. Artimiausia saugoma teritorija nutolusi nuo
planuojamo naudoti ploto apie 1,1 km atstumu į rytus, tai Veiviržo ichtiologinis draustinis
(Veiviržo ir Šalpės upės). „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija, už 0,5 km į rytus
nuo PŪV nutolusios Veiviržo ir Šalpės upės, buveinių apsaugai svarbios teritorijos
(LTKLA0010). „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbi teritorija yra nuo PŪV už 7,2 km į
vakarus ir šiaurės vakarus, tai Minijos upės slėnis (LTKLAB005).
PŪV teritorija yra toli nuo rekreacinių, kurortinių, visuomenės paskirties. teritorijų
atžvilgiu. Artimiausia gyvenamoji teritorija nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 160 m. Tankiau
apgyvendintos vietovės nuo PŪV teritorijos nutolę už 0,6 km į šiaurės rytus Ažpurvių kaimas (23
gyventojai), už 1,0 km į vakarus yra Vanagų kaimas (170 gyventojų), 2,4 km į šiaurės rytus –
Pėžaičių kaimas (312 gyventojų). Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
sprendinius artimiausia gyvenamoji teritorija, kuri įvardijama kaip mažo užstatymo intensyvumo
teritorija (0,4) yra už 1,9 km į šiaurės vakarus, tai Agluonėnų gyvenvietės prieigos. Rekreacijos
plėtros požiūriu PŪV patenka į teritoriją, kuri pažymėta kaip turinti gana mažą resursinių arealų
bendrąjį rekreacinį potencialą. PŪV teritorija patenka į Agluonėnų rekreacinį rajoną. Nuo
artimiausio kurortinio/turizmo sistemos, PŪV nutolusi 1,7 km į rytus, nuo autoturizmo ir dviračių
turizmo rekomenduojamo rajoninio maršruto „Lamatos žiedas“ ir „Pilsoto žiedas“. Artimiausi
visuomenės paskirties objektai nuo PŪV nutolę apie 3,5 km į šiaurės vakarus, tai Agluonėnų
gyvenvietės paštas, ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir vyresnio amžiaus mokymo įstaigos. Kitų
inžinerinės infrastruktūros objektų, kuriems planuojama ūkinė veikla galėtų daryti kokį nors
reikšmingą neigiamą poveikį, nėra.
PŪV teritorijoje kultūros paveldo vertybių nėra. Nuo PŪV ploto į vakarus 1,7 km atstumu
nutolę Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų kompleksas (kodas 23586 ir 15978), už
1,7 km į šiaurės vakarus nutolę Vanagų kaimo ribose Kapinės (kodas 16684), 1,3 km į šiaurę
nutolę Ažpurvių k. senosios antrosios kapinės kapinynas (kodas 24348).
PŪV teritorijoje ar artimoje aplinkoje nėra miškų plotų. Artimiausia miškinga teritorija nuo
PŪV nutolusi apie 20 m rytų kryptimi, tai Valstybinei miškų urėdijai priklausantis plotas, kuris
įvardijamas kaip ūkiniai miškai.
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
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PŪV numatoma vykdyti žemės sklype, kurio plotas yra 5,53 ha. Planuojamas kasybos
sklypas bus išskirtas detaliai išžvalgytų išteklių apskaičiavimo kontūro ribose – 5,2 ha plote.
Atsižvelgiant į visas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir žemės sklypo ribas, realūs kasybos
darbai bus vykdomi mažesniame – apie 5,0 ha plote, o pilnam karjero eksploatavimui (tolimesnei
karjero eksploatacijai, sąvartų įrengimui, privažiavimui) bus naudojamas visas žemės sklypo
plotas – 5,5 ha.
PŪV teritorijoje naudingąją iškaseną sudaro fliuvioglacialinės kilmės (f III bl) nuogulos, tai
yra smėlis ir rečiau aptinkamas žvyras. Naudingojo sluoksnio storis nedidelis, kinta nuo 1,4 iki
7,6 m, vidutinis – 6,2 m. Vanagų III smėlio ir žvyro telkinyje 5,18 ha plote aprobuota 321,0 tūkst.
m³ detaliai išžvalgytų spėjamai vertingų (IK 331) smėlio ir žvyro išteklių, iš kurių 5,18 ha plote
304,0 tūkst. m3 smėlio ir 0,89 ha plote 17,0 tūkst. m3 žvyro.
Prieš pradedant karjero eksploataciją bus atliekami kapitaliniai karjero įrengimo darbai:
telkinio nuodangos ir naudingo sluoksnio kraigo valymo darbai. Karjero nuodangos darbai bus
vykdomi krautuvu, kuris nustums dirvožemį, kuris bus sandėliuojamas dirvožemio sandėliuose
bei apsėjamas žolių mišinių, kad dirvožemis būtų apsaugotas nuo taršos ir defliacijos. Kraigo
valymo darbai, taip pat bus atliekami naudojant krautuvą, kuris nustums užterštą naudingąjį
sluoksnį (naudingasis sluoksnis su dangos priemaišomis). Visas dirvožemis bus panaudojamas
karjero rekultivavimui – derlingojo sluoksnio sugrąžinimui.
Naudingojo sluoksnio gavybos darbai bus vykdomi dviem pakopom, atskirai kasant sausą ir
apvandenintą naudingąjį sluoksnį. Sauso naudingojo sluoksnio gavyba bus vykdoma krautuvu, o
apvandeninto naudingojo sluoksnio gavyba bus vykdoma atbulinio kaušo ekskavatoriumi. Visam
karjero eksploatavimui (išteklių gavybai, paruošiamiesiems ir pagalbiniams darbams, karjero
rekultivavimui bei grunto transportavimui) bus naudojamas krautuvas, ekskavatorius ir sunkvežimiai.
Gruntinis vanduo telkinio dalyje, vykdant detalios žvalgybos darbus buvo aptiktas 1,5 – 1,9 m gylyje.
Bendras naudingojo sluoksnio storis nėra didelis, todėl gavyba bus vykdoma dviem pakopom – pirmąją
vykdant krautuvu, kuris kas naudingąjį sluoksnį ir iš karto pakraus į sunkvežimius, kurie transportuos
žaliavą į objektus. Antroje pakopoje gavyba bus vykdoma atbulinio kaušo ekskavatoriumi, kuris kas
apvandenintą naudingąją iškaseną ir pils į žaliavos nusausėjimo kaupus, kurių parametrai bus numatyti
žemės gelmių naudojimo plano rengimo metu, iš kurių perteklinis vandens kiekis sugrįš į gruntinius
vandenis, o nusausėjusi žaliava bus kraunama į sunkvežimius ir transportuojama į objektus. Krautuvas
taip pat bus panaudojamas žaliavos likučiams sustumti į krūvas, kurias krautuvas pakraus į
sunkvežimius. Kasant naudingąjį sluoksnį iš vandens, karjere pritekėjęs vanduo nebus
išleidžiamas ir jokio požeminio vandens horizonto lygio pažemėjimo nebus. Gavyba bus
pradedama vykdyti nuo rajoninio kelio – šiaurinės planuojamo ploto dalies, po to darbų frontas
apsisuks ir antroje pakopoje judės iš pietų link šiaurės – įvažiavimo/išvažiavimo kelio link.
Išeksploatuotas karjeras bus rekultivuotas į vandens telkinį, kurio šlaitai bus nulėkštinti ir
apželdinti.
Darbus karjere numatoma vykdyti šiltuoju metų laiku, 5 dienas per savaitę, viena pamaina,
kurios trukmė 8 val. Vanagų III smėlio ir žvyro telkinyje per metus numatoma išgauti apie 80,0
tūkst. m3 naudingųjų išteklių.
Vykdant Vanagų III smėlio ir žvyro telkinio išteklių eksploataciją, bus išgauta apie 270,0
tūkst. m3 smėlio ir žvyro išteklių. Taip pat karjero teritorijoje numatomas žaliavos perdirbimas –
sijojimas mobiliu sijojimo įrenginiu. Visa išsijota medžiaga bus išvežama iš karjero, todėl
perdirbimo atliekos nesusidarys.
Vykdant PŪV avarijos atveju išsiliejus naftos produktams bus naudojami sorbentai.
Nepanaudoti, švarūs sorbentai bus laikomi specialioje talpoje, ant paviršiaus su betonine danga
atsparia benzino ar kitų skysčių patekimui į aplinką. Betoninė danga bus įrengiama PŪV
teritorijoje, šalia įvažiavimo-išvažiavimo kelio į karjerą (karjero šiaurinėje dalyje), įrengiamos
dangos plotas – apie 100 m2. Betoninė aikštelė bus įrengiama panaudojant betonines plokštes,
kurios bus įsigytos ir atvežamos į karjerą. Panaudoti sorbentai ir užterštas gruntas bus tvarkingai
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surenkami ir sudedami į sandarias metalines dėžes, kurios bus laikomos atviroje teritorijoje, ant
tos pačios betoninės dangos bei nedelsiant perduodami atitinkamas pavojingąsias atliekas
tvarkančioms įmonėms. Planuojamas laikyti sorbento kiekis apie 100 kg. Kitos cheminės ir
radioaktyvios medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos.
PŪV teritorijoje gruntinis bei paviršinis vanduo gamybiniams ir buitiniams tikslams nebus
naudojamas. Darbuotojų buitiniams poreikiams tenkinti bus įrengta konteinerinio tipo
administracinė – buitinė patalpa su trumpalaikio buitinių nuotekų sukaupimo rezervuaru,
geriamasis vanduo bus atvežamas plastikinėje taroje. Ūkinės veiklos metu susidariusios buitinės
nuotekos iš buitinių nuotekų sukaupimo rezervuaro, pagal sutartį su nuotekas tvarkančia įmone,
bus išvežamos į buitinių nuotekų valymo įrenginius.
Iš karjero teritorijos bus iš karto išvažiuojama į rajoninį kelią, kuris yra su asfalto danga,
todėl transportuojant žaliavą nebus išsiskiriančio dulkių kiekio. Karjero vidaus keliai sausuoju
metų laiku bus laistomi, kad sumažinti galimą dulkėjimą.
PŪV teritorijoje ir greta jos nėra iškastų šachtinių šulinių.
Ties PŪV teritorija pratekančio Šakos upės pakrantės apsaugos juosta ir apsaugos zona 5,0
m. Detalios žvalgybos lauko darbų metu nustatytas vidutinis gruntinio vandens lygis Vanagų III
telkinyje buvo ties 14,30 m absoliutiniame aukštyje. Šakos upės vandens lygis yra apie 14,00 m.
Skirtumas tarp vandens lygių 0,3 m, o atstumas tarp šių matuojamųjų dydžių yra 5,0 m.
Kiekvienam atstumo metrui tenka 0,06 m aukščio skirtumas. Atsižvelgiant į šį santykį Šakos
upės apsaugos zonos vietoje ties PŪV teritorija, vandens lygių skirtumas siektų iki 0,3 m.
Kadangi Šakos upelio vandens lygis yra žemiau nei vidutinis nustatytais vandens lygis telkinyje,
galima teigti, kad gruntinio vandens filtracija vyksta iš telkinio link upelio, natūraliai žemėjant
žemės paviršiui gruntinio vandens horizontas atkartoja žemės paviršiaus žemėjimo kryptį. Dėl
galimo neigiamo poveikio Šakos upelio hidrologiniam režimui bus paliekamas mažiausiai 20 m
atstumas nuo upelio pakrantės apsaugos juostos ir apsaugos zonos išorinės ribos, kur nebus
vykdomi jokie kasybos darbai. Paliekant tokio pločio (25 m – 5,0 m apsaugos zona ir pakrantės
apsaugos juosta ir 20 m nejudinama pakraščio juosta) buferinę zoną nuo Šakos upelio iki realių
kasybos darbų zonos bus išvengta galimų neigiamų veiksnių dėl upelio hidrologinio režimo.
Planuojami kasybos darbai karjere bus vykdomi mažiausiai 20,0 m nuo upelio pakrantės
apsaugos juostos ir apsaugos zonos išorinės ribos, todėl bendras atstumas tarp planuojamo ploto,
kuriame būtų vykdomi realūs gavybos darbai bus apie 25 m. Skirtumas tarp vandens lygių yra
0,3 m, o atstumas tarp šių matuojamųjų dydžių yra 25,0 m. Kiekvienam atstumo metrui tenka
0,012 m aukščio skirtumas. Atsižvelgiant į šį santykį Šakos upės apsaugos zonos vietoje ties
PŪV teritorija, vandens lygių skirtumas siektų iki 0,25 m. Pagal šiuos turimus duomenis Šakos
upelio hidrologiniam režimui ir šlaitų stabilumui karjero eksploatacija nesudarys jokios
neigiamos įtakos. Todėl remiantis šiais skaičiavimais ir faktine vietovės situacija arčiausiai
esantiems miškams ir vandens telkiniams PŪV reikšmingos neigiamos įtakos neturės.
Numatoma, kad dėl PŪV į aplinkos orą 2,616 t teršalų kiekį: anglies monoksido (CO)
0,8518 t/m; angliavandenilių – 0,3152 t/m; azoto oksidų (NOx) – 0,1953 t/m; sieros dioksido
(SO2) – 0,0187 t/m; kietųjų dalelių (KD) – 1,235 t/m.
PŪV metu stacionarių oro teršimo objektų planuojamame karjere nebus. Dirbant kasybos
mechanizmams karjere bei pervežant iškastą žaliavą į aplinkos orą pateks dyzelinių vidaus degimo
variklių išmetamos dujos ir krovos metu kylančios dulkės. Aplinkos oro taršos įvertinimui buvo
panaudota ADMS 5.2 programinė įranga. Teršalų sklaidos modeliavimo ir rezultatų analizė
parodė, kad PŪV metu, vertinant kartu su fonine oro tarša, kietųjų dalelių (KD2,5) koncentracija
aplinkos ore gali siekti iki 36,7% ribinės vertės (toliau – RV) (metų), kietųjų dalelių (KD10) – iki
26,5% RV (metų), kietųjų dalelių (KD10) – iki 24% RV (paros), azoto oksidų (NOx) - iki 7,15 %
RV (valandos), anglies monoksido (CO) – iki 2,61% RV (8 valandų), sieros dioksido (SO2) – iki
2,16% RV (paros) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) – iki 2,15% RV (0,5 valandos). Atlikus
skaičiavimus buvo gauta, kad oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus
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foną, PŪV karjero eksploatacijos metu neviršys ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos
apsaugai.
Pagal triukšmo modeliavimo duomenis nustatyta, kad PŪV susidarysiantis triukšmas bei
žaliavos transportavimo keliu važiuosiančio transporto keliamas triukšmas artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604
,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos
norma HN 33:2011), nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. Jeigu karjero
eksploatacijos metu greta karjero bus pradėta vykdyti gyvenamųjų teritorijų plėtra, planavimo
organizatorius turės atsižvelgti į pokyčius gretimoje aplinkoje ir numatyti galimo neigiamo
poveikio mažinimo priemones: supilti grunto pylimus link naujų gyvenamųjų teritorijų,
optimizuoti darbo laiką, įrengti triukšmą slopinančias sieneles. Jei gavybos darbų metu bus gauti
nusiskundimai dėl vykdomos veiklos ir nustatyta, kad suminis triukšmo lygis (pvz. dėl
pasikeitusių mechanizmų, kasybos sistemos elementų ir kt.) viršija nustatytas normas, PŪV
vykdytojas įsipareigoja papildomai imtis prevencinių priemonių triukšmo sklaidai sumažinti:
pagal galimybes bus organizuojamas lankstus mechanizmų darbo grafikas, optimizuojamas
mechanizmų darbo laikas, didinami grunto pylimai ar įrengiamos triukšmą slopinančios sienelės.
PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremalių įvykių bus minimali.
6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba
užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.
6.1. Dulkėtumo sumažinimui, sausros metu, karjero vidaus keliai bus laistoma natūraliu
vandeniu.
6.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už
atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti
veiklos apimtis/nutraukti veiklą.
6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai
keisti veiklos rodiklius.
6.4. Kasybos technikos gedimo atveju ištekėjus tepalams ar išsiliejus degalams perpylimo
metu, užterštas gruntas bus surinktas, užpilamas naftos produktus surišančiu sorbentu, o
teršalams patekus į vandenį, naftos produktai bus susemti bei perduodami vandens bei grunto
valymu užsiimančioms įmonėms.
6.5. Apvandenintas žvyro klodas bus kasamas ekskavaciniu būdu nežeminant gruntinio
vandens lygio.
7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:
7.1. PŪV teritorija į saugomas teritorijas nepatenka. Artimiausia saugoma teritorija nutolusi
nuo planuojamo naudoti ploto apie 1,1 km atstumu į rytus, tai Veiviržo ichtiologinis draustinis
(Veiviržo ir Šalpės upės). „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija, už 0,5 km į rytus
nuo PŪV nutolusios Veiviržo ir Šalpės upės, buveinių apsaugai svarbios teritorijos
(LTKLA0010). „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbi teritorija yra nuo PŪV už 7,2 km į
vakarus ir šiaurės vakarus, tai Minijos upės slėnis (LTKLAB005).
7.2. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei
saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. Pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos
duomenis nagrinėjamame plote ir jo apylinkėse nėra fiksuota jokių saugomų rūšių buvimo faktų.
7.3. Veiklos vykdytojas numatė priemones dulkėtumui sumažinti, esant sausiems orams.
7.4. Išeksploatuotas karjeras bus rekultivuotas į vandens telkinį, kurio šlaitai bus nulėkštinti ir
apželdinti, tai leis šią vietovę paversti visaverte ir patrauklia landšafto dalimi, integruotis į esamą
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gamtinę aplinką.
7.5. Bus dirbama tik tvarkingomis kasybos ir transporto mašinomis, laikantis darbo saugos,
priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimų, karjere nebus vykdomas kasybos
mašinų remontas ir techninis aptarnavimas.
7.6. Pagal triukšmo modeliavimo duomenis nustatyta, kad PŪV susidarysiantis triukšmas
bei žaliavos transportavimo keliu važiuosiančio transporto keliamas triukšmas artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 nustatytų didžiausių
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.
7.7. Planuojami kasybos darbai karjere bus vykdomi mažiausiai 20,0 m nuo upelio
pakrantės apsaugos juostos ir apsaugos zonos išorinės ribos.
7.8. Pagal atlikus skaičiavimus buvo nustatyta, kad oro teršalų pažemio koncentracijos tiek
be fono, tiek ir įvertinus foną, PŪV karjero eksploatacijos metu neviršys ribinių verčių, nustatytų
žmonių sveikatos apsaugai.
7.9. Pagal atliktus skaičiavimus ir faktine vietovės situacija nustatyta, kad arčiausiai
esantiems miškams ir vandens telkiniams PŪV reikšmingos neigiamos įtakos neturės.
7.10. PŪV įgyvendinimo metu bus eksploatuojamas Vanagų III smėlio ir žvyro telkinys,
telkinio teritorijoje reljefo aukštis vidutiniškai pažemės apie 1,5-2,0 m, tačiau atsižvelgiant į tai,
kad planuojamo karjero aplinkoje vyrauja lygumų reljefas, neigiamo poveikio kraštovaizdžiui,
išeksploatuotas karjeras, nesudarys ir įsilies į jį supančią aplinką. Pagal pamatinius vizualinės
struktūros tipus, PŪV plotas patenka į neraiškios vertikalios sąskaidos įvairaus pražvelgimo
erdvių kraštovaizdį, kuris nėra ypatingas estetiniu požiūriu.
7.11. PŪV teritorija, remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. patvirtintu
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimu, patenka į teritoriją, kuri
pažymėta kaip žemės ūkio teritorijų zona, taip pat patenka ir į naudingųjų iškasenų teritoriją.
Pagal šio bendrojo plano sprendinius PŪV teritorijoje nesuplanuota infrastruktūra ir (ar) jos
plėtra. Pagal Klaipėdos rajono kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą teritorija patenka į
naudingųjų iškasenų teritorijas.
Poveikio aplinkai vertinimo subjektų pateikti motyvuoti pasiūlymai: Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas pagal
PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos veiksnių,
darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2021-0622 raštu Nr. (3-21 14.3.5 Mr)2- 94842 pasiūlė priimti atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas. Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6
straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų
įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar
sušvelninti ir padariniams likviduoti, pasiūlymų nepateikė. Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2
punktą, atsakingas už galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį nekilnojamajam kultūros
paveldui, pasiūlymų nepateikė. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pagal PAV
įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir
galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų
reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos
(monitoringo) duomenis, 2021-05-12 raštu Nr. (5.1.28 E)A5-2248 pasiūlė priimti atrankos
išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Aplinkos apsaugos agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės
negavo.
8. Priimta atrankos išvada.
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi,
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priimama atrankos išvada UAB „Inertus“ planuojamai ūkinei veiklai - Klaipėdos rajono Vanagų
III smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimui - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta
Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje gamta.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas
(PAV)> 2021 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2021 m. >
Panevėžio regionas ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.
9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus
g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo
tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų
g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta
tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.
Direktoriaus pavaduotojas

Raimondas Palionis, tel. 8 686 73805, el. p. raimondas.palionis@aaa.am.lt

Rikantas Aukškalnis
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS ATRANKOS DĖL KLAIPĖDOS RAJONO
VANAGŲ III SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO
ADRESATŲ SĄRAŠAS
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai
El. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos
departamentui
El. p. klaipėda@nvsc.lt
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos priešgaisrinei gelbėjimo valdybai
El. p. klaipeda.pgv@vpgt.lt
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam skyriui
El. p. klaipeda@kpd.lt
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