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Į V A D A S  

 Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – išteklių gavybos išplėtimas nuo naudojamo 

Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio ploto (1.1 pav.). Planuojamos ūkinės veiklos teritorija bendrai 

apima apie 45,1 ha plotą, susidedantį iš 3 atskirų (I – 20, II – 0,7, III – 24,4) plotų, įsiterpusių į PŪV 

organizatoriui Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2021-10-21 d. išduotu leidimu Nr. KN-21-41 

suteiktą kasybos sklypą (1.2 pav., 2 priedas). Planuojamame naudoti plote naudingieji smėlio ir žvyro 

ištekliai patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2010-10-29 d. Nr. 1 – 220 (I ir II ploto 

dalyje), 2021-06-23 d. Nr. 1-254 (II ploto šiaurės rytinėje dalyje), 2021-08-31 d. Nr. 1-365 (III plote) 

direktoriaus įsakymais (3 priede). Planuojamas išteklių gavybai naudoti (išplėsti) plotas patenka į 8 

žemės sklypus (kadastro Nr. 7938/0002:84, 7938/0002:108, 7938/0002:156, 7938/0002:206, 

7938/0002:305, 7938/0002:324, 7938/0002:469, 7938/0002:520) priklausančius PŪV organizatoriui ir 

fiziniams asmenims bei į laisvo valstybinio fondo žemę (dalis II ploto) esančioje nesuformuotame 

žemės sklype (4 – 5 priedai). 

 PAV ataskaita rengiama pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo 1 priedo, 10 punktą – „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti 

vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl 

poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos pakeitimas ar išplėtimas 

tais atvejais, kai toks pakeitimas ar išplėtimas atitinka šiame priede nustatytus ribinius dydžius, jeigu 

jie yra nustatyti”1. PAV atliekamas, kadangi išteklių gavybos išplėtimas planuojamas didesniame nei 

minėtame įstatyme 2.6. punkte „kitų naudingųjų iškasenų gavyba (kai kasybos sklypas – 25 ha ir 

didesnis)“ nustatytame 25 ha ribiniame plote. Pagal ekonominės veiklos klasifikatorių ši veikla 

priskiriama kasybai ir karjerų eksploatavimui. Konkrečiai tai smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; 

molio ir kaolino kasyba (kodas B - 08.12)2. PAV ataskaita parengta pagal LR Aplinkos ministro 

patvirtintą tvarkos aprašą3. 

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

naudojimo, bus rengiamas planuojamo išplėsti naudojamo telkinio naujų plotų žemės gelmių 

naudojimo planas. Šiame specialiajame teritorijų planavimo dokumente, bus numatytas žemės sklypų 

pavertimas kitomis naudmenomis, valstybinėje žemėje suformuotas žemės sklypas (-ai) nustatant jam 

kitą paskirtį (naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos), suprojektuota išteklių kasyba, 

rekultivavimas ir kiti telkinio įsisavinimo sprendiniai. Tik patvirtinus telkinio naujų plotų naudojimo 

planą bus išduotas LGT leidimas išteklių naudojimui.  

 
1 LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495. 
2 Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. DĮ-226 „Dėl 
ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.  
3 LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
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 Prieš PAV ataskaitą buvo parengta PAV programa ir pranešimas apie poveikio aplinkai 

vertinimo pradžią. PAV programa buvo parengta mažesniam 36 ha plotui, tačiau užsakovui 

išreiškus pageidavimą buvo įtrauktas papildomas plotas esantis miške (žemės sklypuose Nr. 

7938/0002:206, 7938/0002:520), kuris yra įsiterpęs į PŪV organizatoriui suteiktą kasybos sklypą. Į 

PAV procesą įtraukus papildomą plotą, siekiant sutrumpinti patį PAV procesą, bendram apie 45,1 

ha plotui buvo parengtas pranešimas apie PAV pradžią.  

 Apie PAV programą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės gelmių įstatymo IV skyriaus, 

14 straipsnio, 5 punktu, prieš pradedant PAV vertinimą buvo informuota Lietuvos geologijos 

tarnyba prie AM 2021-12-27 d. raštu Nr. 222 EG. Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV 

programą visuomenė ir atsakinga institucija buvo informuoti norminių aktų nustatyta tvarka. 

pakabinant skelbimus 2022-01-17 d. Rūdiškių seniūnijos ir 2022-01-17 d. Trakų rajono 

savivaldybės skelbimų lentose. Taip pat skelbimas apie PAV programą paskelbtas rajoniniame 

laikraštyje „Trakų žemė“ 2022-01-21 d. Nr. 3 (1209). Informacinis pranešimas (skelbimas) apie 

parengtą PAV programą bei pati programa 2022-01-16 d. buvo patalpinta UAB „GJ Magma“ 

(www.gjmagma.lt) tinklapyje. Apie PAV proceso pradžią buvo informuota Aplinkos apsaugos 

agentūra, kuri apie parengtą PAV programą paskelbė 2022-01-17 d. internetinėje svetainėje – 

https://aaa.lrv.lt. Taip pat Trakų rajono savivaldybė 2022-01-17 d. skelbimą apie planuojamą veiklą 

patalpino savo internetinėje svetainėje (www.trakai.lt). Paviešinus PAV programą ir jos derinimo 

metu iš visuomenės nebuvo gauta jokių skundų, pastabų ar pasiūlymų. Visi informaciniai 

pranešimai apie paviešintą PAV programą pridedami PAV ataskaitos III tomo skyriuje – 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PARENGTĄ PAV PROGRAMĄ DOKUMENTAI.  

 PAV programai raštu be pastabų pritarė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo 

departamento prie KM Vilniaus skyrius (praėjus nustatytam 10 d.d. terminui) ir Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas. Iš Trakų 

rajono savivaldybės administracijos dėl pateiktos PAV programos praėjus daugiau nei 10 d.d. 

nustatytam normatyviniam laikotarpiui (PAV dokumentų rengėjas išlaukė 20 d.d.) nuo pateikimo 

termino, jokio atsakymo nebuvo gauta, todėl laikoma, kad subjektas pritarė parengtam dokumentui. 

PAV programą be pastabų patvirtino ir atsakinga institucija. PAV subjektų derinimai ir atsakingos 

institucijos patvirtinimas pridedami PAV ataskaitos III tome – POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMO  SUBJEKTŲ IR ATSAKINGOS INSTITUCIJOS IŠVADOS DĖL PAV 

PROGRAMOS. 
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Į PAV procesą įtraukus naują plotą papildomai buvo parengtas informacinis pranešimas apie 

PAV pradžią. Apie parengtą pranešimą prieš pradedant PAV vertinimą buvo informuota Lietuvos 

geologijos tarnyba prie AM 2022-05-02 d. raštu Nr. 071 EG. Pranešimas apie PAV pradžią buvo 

pakabintas 2022-05-02 d. Rūdiškių seniūnijos ir 2022-05-05 d. Trakų rajono savivaldybės skelbimų 

lentose. Taip pat pranešimas apie PAV pradžią paskelbtas rajoniniame laikraštyje „Trakų žemė“ 

2022-05-06 d. Nr. 18 (1224). Informacinis pranešimas apie PAV pradžią 2022-05-02 d. buvo 

patalpintas UAB „GJ Magma“ (www.gjmagma.lt), 2022-05-03 d. Aplinkos apsaugos agentūros 

(https://aaa.lrv.lt) ir 2022-05-17 d. Trakų rajono savivaldybės (www.trakai.lt) internetinėse 

svetainėse. Dėl paviešinto pranešimo apie PAV pradžią iš visuomenės nebuvo gauta jokių skundų, 

pastabų ar pasiūlymų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti rengiant PAV ataskaitą. Visi viešinimo 

dokumentai apie PAV pradžios pranešimą pridedami PAV ataskaitos III tomo skyriuje – 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PAV PRADŽIOS PRANEŠIMĄ DOKUMENTAI.  

 Išnagrinėjus pateiktą pranešimą apie PAV pradžią Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdyba ir Kultūros 

paveldo departamento prie KM Vilniaus skyrius nurodė, kad nepageidauja kaip subjektai dalyvauti 

derinant PAV ataskaitą. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Vilniaus departamentas ir Aplinkos apsaugos agentūra kaip atsakinga institucija 

išnagrinėjus pranešimą pateikė pasiūlymus, į kuriuos reiktų atsižvelgti rengiant PAV ataskaitą. 

Trakų rajono savivaldybės administracija per 10 d.d. nustatytą normatyvinį laikotarpį nuo 

pranešimo apie pradžią gavimo (PAV dokumentų rengėjas išlaukė 20 d.d.) nepateikė jokių 

pasiūlymų ir pastabų, į kuriuos reiktų atsižvelgti rengiant PAV ataskaitą. PAV subjektų ir 

atsakingos institucijos pasiūlymai rengiant PAV ataskaitą pagal pateiktą nagrinėjimui PAV pradžios 

pranešimą pridedami PAV ataskaitos III tome – PRANEŠIMUI APIE PAV PRADŽIĄ SUBJEKTŲ 

IR ATSAKINGOS INSTITUCIJOS PATEIKTI PASIŪLYMAI. 
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1 .  I N F O R M A C I J A  A P I E  P L A N U O J A M Ą  Ū K I N Ę  V E I K L Ą  

1.1.  Planuojamos ūkinės veiklos  vieta 

Planuojami išplėsti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio plotai yra išsidėstę Vilniaus 

apskrityje, Trakų rajono savivaldybės centrinėje dalyje, nuo Trakų rajono savivaldybės 

administracijos arčiausiai nutolę 13,1 km į pietvakarius, Rūdiškių seniūnijoje, Aleksandriškių ir 

Obelių kaimuose (1.1 – 1.2 pav., 4 – 5 tekstiniai priedai). PŪV teritorija, susidedanti iš 3 atskirų (I – 

20, II – 0,7, III – 24,4, bendrai apie 45,1 ha) plotų, yra įsiterpusi į PŪV organizatoriui Lietuvos 

geologijos tarnybos prie AM 2021-10-21 d. išduotu leidimu Nr. KN-21-41 suteiktą kasybos sklypą 

(2 priedas). Planuojamo naudoti I ploto centro koordinatės LKS-94 yra 6047035 m (X) ir 550453 m 

(Y), II ploto – 6046607 m (X) ir 550457 m (Y), III ploto – 6047062 m (X) ir 550985 m (Y).  

Telkinys yra išsidėstęs neurbanizuotoje, kaimiškoje vietovėje. Artimiausia gyvenamoji sodyba 

nuo PŪV teritorijos II ploto yra nutolusi 150 m į pietus (1.2 pav.). Kitos, toliau esančios sodybos, 

nuo PŪV teritorijos I ploto yra atitinkamai nutolusios už 225, 240, 255 m į šiaurę, šiaurės vakarus. 

Daugiau telkinio artimoje aplinkoje (300 m spinduliu) nėra gyvenamųjų sodybų. Planuojamo 

išplėsti ploto artimoje aplinkoje nėra suplanuota ar planuojama gyvenamųjų teritorijų 

(gyvenamosios paskirties žemės sklypų, ūkininko sodybų ir kt.), kuriose ateityje gali atsirasti 

gyvenamosios sodybos. Aplink eksploatuojamą telkinį nėra išsidėsčiusių visuomeninės paskirties 

teritorijų. Artimiausia visuomeninė teritorija yra Rūdiškių miesto pakraštyje esančios kapinės, nuo 

PŪV teritorijos (III ploto) nutolusios 4 km į pietryčius (1.2 pav.). Kitos visuomeninės teritorijos 

nutolusios dar didesniais atstumais.  

Planuojamame naudoti plote naudingieji smėlio ir žvyro ištekliai patvirtinti Lietuvos 

geologijos tarnybos prie AM 2010-10-29 d. Nr. 1 – 220 (I ir II ploto dalyje), 2021-06-23 d. Nr. 1-

254 (II ploto šiaurės rytinėje dalyje), 2021-08-31 d. Nr. 1-365 (III plote) direktoriaus įsakymais (3 

priede). PŪV teritorija patenką į didžiausią Lietuvoje prognozinį Rūdiškių žvyro išteklių plotą, 

kuriame išsidėstęs detaliai išžvalgytas Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinys (1.1 pav.). Tai viena 

iš ūkinės veiklos rūšių, kuri glaudžiai .susijusi su konkrečia teritorija. Tai pažymėta ir LR Aplinkos 

ministerijos išleistame Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadove4, kalbant 

apie vietos alternatyvas – „Tačiau kai kurios planuojamos ūkinės veiklos rūšys (gamtinių išteklių 

gavyba, miškininkystė, esamų objektų rekonstrukcija ir kt.) yra glaudžiai susijusios su tam tikra 

vieta.“  

Kiekvienas naudingosios iškasenos telkinys yra unikalus gamtos objektas, susiformavęs tik 

esant itin palankioms geologinėms sąlygoms ir kitoje vietoje jo paprasčiausiai nėra. Todėl vietos 

pasirinkimas naudingosioms iškasenoms kasti nepriklauso nuo subjekto norų ar planų. Paties 

 
4 LR Aplinkos ministerija. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadovas. Vilnius, 2009. 21-22 p. 
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naudingųjų iškasenų telkinio naudojimą labiausiai sąlygoja jo geologinė sąranga ir ekonominė 

padėtis. 

Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo pagrindiniame brėžinyje, PŪV teritorija 

atspindėta kaip eksploatuojamas ir neeksploatuojamas Aleksandriškių smėlio ir žvyro naudingųjų 

iškasenų telkinys (Nr. 4360) (1.3 pav.). Kaip eksploatuojama telkinio dalis rodomi ankstesniais 

2010 ir 2014 m. detaliai išžvalgyti išteklių plotai, kurių didžiosios dalies naudojimui PŪV 

organizatoriui yra suteiktas LGT prie AM leidimas (2 tekstinis priedas). Planuojami naudoti į 

kasybos sklypą įsiterpę plotai detaliai buvo išžvalgyti vėliau nei Trakų rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. S1E–59 patvirtintas bendrojo plano keitimas. Tai yra visiškai 

dėsninga, kada prognoziniame išteklių plote buvo atlikta detali geologinė žvalgyba, kurios metu 

gauta tiksli informacija apie žemės gelmėse slūgsančius išteklius. Bendrojo plano reglamentuose 

taip pat nurodoma, kad naudingųjų išteklių gavyba (N) šio vietoje yra galima. PŪV telkinio 

teritorijoje atitinka rajono bendrojo plano sprendinius.  

PŪV teritorijos plotas nepatenka į rajono bendrajame plane išskirtą gamtinio karkaso teritoriją 

(1.4 pav.). 

Pagal specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinio duomenų rinkinio informaciją (M 1:10 

000), visas detaliai išžvalgytas Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinys ir prognozinis Rūdiškių 

žvyro išteklių plotas rodomas kaip naudingųjų iškasenų telkinys (1.5 pav.). Tad vienareikšmiškai 

naudingųjų iškasenų eksploatavimas šioje teritorijoje turi prioritetą. Kita veikla dėl Žemės gelmių 

įstatyme5 ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme6 numatytų apribojimų šioje vietoje 

sunkiai įmanoma, nes draudžiama detaliai išžvalgytus telkinius užstatyti ar vykdyti veiksmus 

trukdančius žemės išteklius naudoti ateityje ir kt. 

Planuojamas išteklių gavybai naudoti (išplėsti) plotas patenka į 8 žemės sklypus (kadastro Nr. 

7938/0002:84, 7938/0002:108, 7938/0002:156, 7938/0002:206, 7938/0002:305, 7938/0002:324, 

7938/0002:469, 7938/0002:520) priklausančius PŪV organizatoriui ir fiziniams asmenims bei į 

laisvo valstybinio fondo žemę (dalis II ploto) esančioje nesuformuotame žemės sklype (4 – 5 

priedai). Daugumos žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis yra žemės ūkio (kadastro Nr. 

7938/0002:84, 7938/0002:108, 7938/0002:156, 7938/0002:305, 7938/0002:469). Likusių žemės 

sklypų paskirtis yra miškų ūkio (kadastro Nr. 7938/0002:206, 7938/0002:520) ir kita (naudojimo 

būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos) (Nr. 7938/0002:324). Pastarasis žemės sklypas patenka į 

PŪV organizatoriui suteiktą kasybos sklypą, kuriame šiuo metu vykdoma smėlio ir žvyro išteklių 

gavyba. PŪV teritorija patenka tik į pačius šio žemės sklypo pakraščius, esančius už kasybos sklypo 

ribos.  

 
5 LR Žemės gelmių įstatymas 1995 m. liepos 5 d. Nr. I-1034.  
6 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166.  
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Žemės sklypai turi Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytus apribojimus – 

kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis), žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis) ir miško žemė 

(VI skyrius, trečiasis skirsnis) (5 tekstinis priedas).  

Vykdant smėlio ir žvyro išteklių gavybą PŪV teritorijoje nebus pažeistos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos. Pro telkinį praeina vietinės reikšmės keliai ir pravažiavimai tarp žemės sklypų. 

Esant galimybei visi telkinį kertantys keliai bus naikinami/perkeliami, siekiant kuo racionaliau 

išeksploatuoti naudinguosius smėlio ir žvyro išteklius. Tiksliau šie sprendiniai bus numatyti telkinio 

naudojimo plano rengimo metu, gavus teritorijų planavimo sąlygas. Nuo žemiausios kategorijos 

vietinės reikšmės kelių yra išskiriamos 10 m pločio apsaugos zonos. Kelių apsaugos zonose išteklių 

gavyba būtų vykdoma tik gavus kelio valdytojo pritarimą. Naudojimo plano rengimo metu negavus 

kelio valdytojo pritarimo vietinės reikšmės kelių 10 m pločio apsaugos zonose jokia išteklių gavyba 

nebus vykdoma. Visos planuojamus praplėsti telkinio naujus plotus kertančios elektros linijos pagal 

išduotas tinklų valdytojo teritorijų planavimo sąlygas, parengus techninį projektą bus perkeltos už 

projektuojamo kasybos sklypo ribų. Apribojimas žemės gelmių išteklių telkiniai yra skirtas 

apsaugoti naudingųjų iškasenų telkinius, nuo juos bloginančių naudojimo sąlygų kaip užstatymo 

statiniais, apsodinimu mišku ir kt. T.y. skirtas būtent naudingųjų iškasenų eksploatavimui, ką šiuo 

atveju ir ketinama daryti įsisavinant praplečiamus telkinio naujus plotus.  

 Į PŪV teritorijos I ir II plotus patenkanti miško žemė (bendras miško plotas sudaro apie 10,6 

ha) kitomis naudmenomis bus paverčiama vadovaujantis LR Miškų įstatymo7 (1994 m. lapkričio 22 

d. Nr. I-671) II skyriaus, 11 straipsnio, 4 punktu, kuriame nurodyta, kad miško žemėje galimas 

naudingųjų iškasenų eksploatavimo teritorijų formavimas ir naudojimas, kai nėra galimybės šių 

iškasenų eksploatuoti ne miško žemėje savivaldybės teritorijoje. Vadovaujantis paminėta miškų 

įstatymo nuostata, rengiant PAV ataskaitą buvo kreiptasi į Lietuvos geologijos tarnybą prie AM, 

kuri 2022-11-22 raštu Nr. (7)-1-7-8257 nurodė, kad ne miško žemėje rajono teritorijoje yra 3 

nenaudojami smėlio ir žvyro telkiniai (Skynimai, Gerviniai, Dambrava) (6 tekstinis priedas). Visi 

paminėti telkiniai yra išsidėstę, kitiems su PŪV organizatoriumi konkuruojantiems ūkio subjektams 

ir fiziniams asmenims priklausančiuose privačiuose žemės sklypuose bei yra detaliai išžvalgyti 

privačiomis lėšomis. Gervinių telkiniui kito ūkio subjekto užsakymu jau buvo atliktos PAV 

procedūros. Artimiausiu metu Dambravos smėlio ir žvyro telkinyje baigus naujo ploto geologinę 

žvalgybą taip pat bus atliekamos PAV procedūros (pastarieji telkiniai atspindėti 1.1 pav.). Dalis 

Skynimų smėlio ir žvyro telkinio taip pat yra išsidėsčiusi 0,7 ha ploto miško žemėje, kurį 

neišvengiamai reikėtų iškirsti, kadangi miškas auga centrinėje telkinio dalyje (7 tekstinis priedas).  

 
7 LR Miškų įstatymas 1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671. 
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Siekiant racionaliai išeksploatuoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio išteklius, 

suformuojant vientisą kasybos sklypą, nepaliekant atskirų įsiterpusių plotų, neiškertant miško ir 

nepaverčiant jo kitomis naudmenomis nėra kitos galimybės. Kitu atveju paliekant atskirus 

įsiterpusius miško plotus susiformuotų neiškastų išteklių pusiasalis su atskiromis salomis kas 

sąlygotų labai didelius nuostolius šlaituose bei apsunkintų patį gavybos procesą. Tai puikiai 

atsispindi šiuo metu eksploatuojamame karjere, kada gavybos frontas juda aplenkdamas mišką 

(plačiau apie vietos ir technologines alternatyvas aprašoma 2.10 PAV ataskaitos skyriuje).  

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

naudojimo, bus rengiamas planuojamo išplėsti naudojamo telkinio naujų plotų žemės gelmių 

naudojimo planas. Šiame specialiajame teritorijų planavimo dokumente, bus numatytas žemės 

sklypų pavertimas kitomis naudmenomis, valstybinėje žemėje suformuotas žemės sklypas (-ai) 

nustatant jam kitą paskirtį (naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos), suprojektuota 

išteklių kasyba, rekultivavimas ir kiti telkinio įsisavinimo sprendiniai. Tik patvirtinus telkinio naujų 

plotų naudojimo planą bus išduotas LGT leidimas išteklių naudojimui.  

Produkcijos gabenimui ir toliau bus naudojami tie patys išvežimo keliai kaip ir iš šiuo metu 

veikiančio karjero, kur sukurta visa gavybos ir žaliavos perdirbimo infrastruktūra. Iš karjero 

sunkvežimiai išvažiuos į rajoninį kelią Strėva – Ismonys – Rūdiškės (Nr. 4714) (1.1 – 1.2 pav.). 

Didžioji transporto srauto dalis (apie 90 %) judės šiaurės vakarų kryptimi link magistralinio kelio 

Vilnius – Prienai – Marijampolė (Nr. A16). Didžioji produkcijos dalis plentu bus gabenama 

Vilniaus miesto kryptimi. Likusi transporto srauto dalis (apie 10 %) tuo pačiu rajoniniu keliu Nr. 

4714 pietryčių kryptimi bus gabenama link Rūdiškių miesto. Visas transporto judėjimas iš karjero ir 

toliau vyks tik viešo naudojimo keliais, kuriuose nėra jokių apribojimų sunkiajam transportui. 

Karjero vidaus keliai ir toliau atitiks kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių 

keliai” ūkių vidaus kelių IIIv kategorijos reikalavimus. 

 PŪV teritorijos didžiąją dalį sudaro dirbami žemės ūkio laukai (1.2 pav.). PŪV teritorijos I ir 

II plotuose, auga III ir IV grupės laukų apsauginiai ir ūkinės paskirties miškai (1.6 pav.). Bendras 

PŪV teritorijoje augančio miško plotas sudaro apie 10,6 ha. Į PŪV teritoriją patenkantis miškas yra 

labai fragmentuotas, sudarytas iš 7 atskirų plotų bei yra įsiterpęs į PŪV organizatoriui suteiktą 

kasybos sklypą.  

 PŪV teritorija ir PŪV organizatoriui suteiktas kasybos sklypas nepatenka į Nacionaliniame 

kraštovaizdžio tvarkymo plane8 išskirtas vertingiausias ypač saugomo šalies vizualinio estetinio 

potencialo arealus ir vietoves (1.7 pav.). Artimiausias ypač saugomo šalies vizualinio estetinio 

potencialo arealas yra Trakų – Aukštadvario kalvotas ežerynas arčiausiai esantis už 3,6 km į šiaurę.  

 
8 LR Aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 
patvirtinimo“.  
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Tvarkymo plane nėra nustatytų jokių apribojimų naudingųjų išteklių gavybai šioje teritorijoje. PŪV 

teritorija remiantis vizualinės struktūros vertikaliosios ir horizontaliosios sąskaidos veiksniais 

priskirta tipui – V1H0. Šio tipo kraštovaizdis skirstyme turi vieną iš žemiausių verčių. Pagal 

vizualinės struktūros dominantiškumą nagrinėjamame plote esantis kraštovaizdis priskirtas d 

kategorijai, kur kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje nėra raiškių vertikalių ir horizontalių 

dominančių. PŪV teritorijos artimoje aplinkoje nėra vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio 

panoramų apžvalgos taškų, kurių sąrašas pridedamas tvarkos aprašo priede3. Artimiausia apžvalgos 

aikštelė Štareinės kaime yra nutolusi 7 km į šiaurės vakarus (1.7 pav.). 

 Planuojami išplėsti plotai nepatenka į saugomas teritorijas (1.8 pav.). Artimiausia saugoma 

teritorija yra Aukštadvario regioninis parkas, arčiausiai I ploto esantis už 3,5 km į šiaurės vakarus. 

Artimiausia Natura 2000 saugoma teritorija svarbi buveinių apsaugai yra Spindžiaus miškas 

(LTTRA0007), nutolęs 4,1 km į vakarus (Aukštadvario regioninio parko sudėtyje). Artimiausia 

Natura 2000 teritorija svarbi paukščių apsaugai yra Rūdninkų giria (LTSALB002) nutolusi 19,9 km 

į pietryčius. Kitos saugomos teritorijos nutolusios dar didesniais atstumais. Vykdoma veikla dėl 

didelio atstumo neturės jokio neigiamo poveikio artimiausioms saugomoms teritorijoms. 

PŪV teritorijos artimoje aplinkoje nėra nei vienos upės, ežero, tvenkinio įrašyto į LR upių, ežerų 

ir tvenkinių kadastrą. Artimiausią hidrografinį tinklą telkinio apylinkėse sudaro už 2,25 km į šiaurės 

vakarus nutolęs Ismonių ežeras (LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastre Nr. 10031027) (1.9 pav.). Šiek 

tiek toliau, už 2,85 km į šiaurės vakarus yra nutolęs Bobio ežeras (Nr. 10031024). Daugiau nėra 

jokių ežerų, upių ir kitų vandens telkinių aplink nagrinėjamą plotą. PŪV teritorija nepatenka į 

vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas ir zonas. PŪV teritorijos artimoje aplinkoje taip pat 

nėra melioracijos griovių ir kitų dirbtinių vandens telkinių.   

 PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba 

archeologinių vertybių. Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra Vytautavos Šv. Antano 

Paduviečio bažnyčia (Unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre – 33553) nutolusi 3,8 km į 

pietvakarius (1.10 pav.). Kitos saugomos kultūros vertybės nutolusios dar didesniais atstumais.  

 PAV ataskaitoje išsamiai išnagrinėtas planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis 

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

dirvožemiui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, saugomoms teritorijoms, materialinėms 

vertybėms, nekilnojamosios kultūros vertybėms, visuomenės sveikatai ir kt. Atsižvelgus į poveikio 

mastą numatytos poveikio sumažinimo priemones.  
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1.2.  Planuojamos ūkinės veiklos  fizinės ir techninės charakteristikos 

1.2.1. Planuojamos ūkinės veiklos etapų aprašymas 

 Planuojama, kad naudingųjų iškasenų gavyba PŪV teritorijoje susidės iš šių etapų: 1. Klodo 

atidengimas; 2. Smėlio ir žvyro iškasimas bei perdirbimas; 3. Produkcijos išvežimas; 4. Iškastų 

plotų rekultivavimas. Planuojami naudoti plotai būtų įsisavinami nuosekliai (atskirai) palaipsniui 

slenkantis gavybos frontui nuo įmonei suteikto kasybos sklypo (plotų įsisavinimo eiliškumas bus 

numatytas telkinio naudojimo plano rengimo metu sudarant kalendorinius kasybos planus). Sausas 

smėlio ir žvyro klodas šiuo metu eksploatuojamame karjere ir praplečiamuose plotuose toliau bus 

kasamas krautuvais. Giliau apatinėje klodo dalyje esantį apvandenintą klodą planuojama iškasti 

daugiakaušiu ekskavatoriumi. Visą iškastą žaliavą iškastą iš klodo ir toliau planuojama perdirbti 

stacionarioje perdirbimo linijoje, esančioje šiuo metu veikiančiame karjere ir mobiliuose 

sijotuvuose. Planuojamuose praplėsti plotuose vykdant smėlio ir žvyro gavybą bei perdirbimą 

karjere dirbs tik mobilūs kasybos mechanizmai. Plačiau apie kasybos techniką ir technologiją, jos 

kiekį aprašoma 1.2.9. skyriuje. 

1.2.2. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos 

Smėlio ir žvyro išteklių gavybą planuojama vykdyti PŪV teritoriją sudarančiuose 3 

atskiruose plotuose (I – 20, II – 0,7, III – 24,4), kurie yra įsiterpę į PŪV organizatoriui Lietuvos 

geologijos tarnybos prie AM 2021-10-21 d. išduotu leidimu Nr. KN-21-41 suteiktą kasybos sklypą 

(1.2 pav., 2 priedas). Planuojamuose naudoti plotuose naudingieji smėlio ir žvyro ištekliai 

patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2010-10-29 d. Nr. 1 – 220 (I ir II ploto dalyje), 

2021-06-23 d. Nr. 1-254 (II ploto šiaurės rytinėje dalyje), 2021-08-31 d. Nr. 1-365 (III plote) 

direktoriaus įsakymais (3 priede). Bendras naudingųjų smėlio ir žvyro išteklių kiekis visuose 3 

plotuose sudaro apie 10 000 tūkst. m3. Planuojama, kad vidutinės metinės smėlio ir žvyro gavybos 

bei perdirbimo apimtys karjere ir toliau sudarys apie 500 tūkst. m3. Esant vidutinėms 

planuojamoms metinėms gavybos apimtims, tokio išteklių kiekio įmonei pakaktų iki 20 metų. 

Tačiau realiai iškasti viso kiekio nebus įmanoma, kadangi neišvengiamai susidarys išteklių 

nuostoliai karjero šlaituose, nejudinamose pakraščio juostose, dugne, kelių apsaugos zonose ir kt. 

Tiksliau PŪV teritorijoje esančių ir galimų išgauti išteklių kiekis įvertinus kasybos nuostolius bus 

apskaičiuotas rengiant telkinio naujų plotų naudojimo planą.  

Planuojama, kad karjeras ir toliau veiks visus metus darbus stabdant šalčiausiomis žiemos 

dienomis, bendrai iki 1 mėn. laikotarpiui. Pati stacionari žaliavos perdirbimo linija veikia apie 9 – 

10 mėn. per metus ir dirba nesustodama visą parą. Taip pat visą parą dirba ir žaliavą į transporterį 

paduodantys du krautuvai. Likę kasybos mechanizmai dirbs ir produkcijos išvežimas bus 

vykdomas tik darbo dienomis, nuo 7 iki 18 val.  
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1.2.3. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją (paslaugas) ir didžiausią 

(projektinį) pajėgumą 

 Visas iškastas gamtinis smėlis ir žvyras bus išsijotas į keletą skirtingų frakcijų. Išsijotas 

smėlis ir žvyras į skirtingas frakcijas ir toliau bus pagrindinė įmonės produkcija naudojama kelių 

tiesimui ir remontui, įvairių statybinių užpildų ir betono gamybai, statybos darbams ir 

užpylimams. Pagrindinę įmonės produkciją, kuri gaminama veikiančiame karjere, sudaro: sijotas 

smėlis fr. 0/4, plautas smėlis fr. 0/2, plautas smėlis fr. 0/4, atsijos fr. 0/5, žvyro – smėlio mišinys 

fr. 0/5, žvyro – smėlio mišinys fr. 0/16, žvyro – smėlio mišinys fr. 0/32, žvyro – smėlio mišinys fr. 

0/32 (su skaldytom dalelėm ne mažiau 30%), žvyro pagrindo sluoksnis fr. 0/32, žvyro pagrindo 

sluoksnis fr. 0/32 (su skaldytom dalelėm 50/30), žvirgždo skalda fr. 0/45, sauso sijojimo žvirgždas 

fr. 4/16, sauso sijojimo žvirgždas fr. 16/100, sauso sijojimo žvirgždas fr. 32/100, plautas žvirgždas 

fr. 4/16, plauto žvirgždo skalda fr. 2/8 ; fr. 5/8; fr. 8/11 ; fr. 11/16 ; fr. 11/22, lauko rieduliai. 

Gaminamos produkcijos pagal atskiras frakcijas kiekis priklauso nuo užsakovų poreikio. Visa 

įmonės gaminama produkcija yra sertifikuota.  

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

Planuojamuose praplėsti telkinio naujuose plotuose dirbs tik mobilūs kasybos mechanizmai su 

vidaus degimo varikliais varomi dyzeliniu kuru. Šiuo metu karjere dirbantys kasybos mechanizmai 

per metus vidutiniškai sudegina apie 400 t dyzelinio kuro.  

Elektros sąnaudos veikiančiame karjere įsisavinant telkinio naujus plotus ir toliau išliks 

panašios. Šiuo metu, veikiant žaliavos perdirbimo linijai su transporteriu, per metus bendras 

sunaudojamas elektros energijos kiekis sudaro apie 800 MWh.  

Išliekant esamoms gavybos ir žaliavos perdirbimo apimtims įsisavinus planuojamus praplėsti 

telkinio naujus plotus sunaudojamo dyzelino ir elektros energijos kiekis ir toliau išliks panašus kaip 

ir šiuo metu veikiant karjerui.  

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

saugojimą 

Jokios papildomos cheminės medžiagos ar jų preparatai nėra ir toliau nebus naudojami smėlio 

ir žvyro gavybos bei perdirbimo procese.  

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

 Tirpiklių turinčios medžiagos nėra ir toliau nebus naudojamos praplečiant išteklių gavybą į 

telkinio naujus plotus. Tam nėra visiškai jokio poreikio.  

1.2.7. Duomenys apie planuojamoje ūkinėje veikloje numatomas naudoti radioaktyviąsias 

medžiagas 

Radioaktyviosios medžiagos karjere nėra ir toliau nebus naudojamos praplečiant išteklių 

gavybą į telkinio naujus plotus. 
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1.2.8. Duomenys apie atliekas 

Vykdant smėlio ir žvyro gavybą bei perdirbimą nesusidarys jokios gamybinės atliekos. 

Nuodangos padermės (dirvožemis, priesmėlis, rečiau priemolis) bus panaudoti karjero šlaitų 

lėkštinimui, sekliausių baseino vietų užpylimui. Tai nėra atliekos, o laikinai saugomi ir vėliau 

iškastų plotų rekultivavimui panaudojami gruntai. Šie gruntai eksploatacijos eigoje bus saugomi 

aplink karjerą formuojamuose dirvožemio pylimuose ir laikinose sąvartose vidinėje dalyje, o vėliau 

panaudoti rekultivuojant iškastus plotus, kaip yra ir šiuo metu veikiančiame karjere (20 grafinis 

priedas).  

Pagal ES kasybos pramonės atliekų direktyvos 2006/12/EB pirmą straipsnį, atlieka 

apibūdinama kaip medžiaga ar daiktas, patenkantis į jos pirmame priede nustatytas kategorijas, 

kurių atliekų turėtojas atsikrato, ketina atsikratyti arba privalo atsikratyti. Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijoje suorganizuotame posėdyje ES kasybos pramonės atliekų direktyvos 

(2006/12/EB) taikymo Lietuvos sąlygomis problemoms aptarti 2011-01-06 (protokolas Nr. D4-4) 

buvo priimta, kad kasybos atliekomis yra vadinamos medžiagos susidariusios naudingosios 

iškasenos apdorojimo metu, kurios nepanaudojamos ir nerealizuojamos. Todėl nuodangos metu 

nuimti gruntai nėra priskiriami atliekoms, kadangi jie neatitinka atliekos turinio bei bus panaudoti 

rekultivuojant karjerą.  

Šalia karjero administracinių, konteinerinio tipo patalpų skirtų darbuotojų reikmėms yra 

pastatyti buitinių atliekų konteineriai, kurių turinys periodiškai išvežamas atliekų tvarkymu 

užsiimančios įmonės.  

Karjero mechanizmų techninis aptarnavimas atliekamas specializuotuose remonto paslaugų 

centruose. Karjere nėra ir nebus kaupiamos mechanizmų eksploatacinės atliekos (tepalai, skudurai, 

padangos ir kt.).  

1.2.9. Informacija apie technologinius procesus 

Birių naudingųjų iškasenų kasybai praplečiamuose plotuose kaip ir šiuo metu veikiančiame 

karjere, ir toliau bus naudojamas visame pasaulyje plačiai paplitęs ekskavacijos būdas. Visa iš 

klodo iškasta žaliava bus išrūšiuojama gaminant skirtingų frakcijų mišinius ir skaldą. Apie 50 % 

iškastos žaliavos kiekio (apie 250 tūkst. m3) bus perdirbama stacionarioje perdirbimo linijoje 

išsidėsčiusioje veikiančio karjero dugne (1.11 pav., 19 grafinis priedas). Visa žaliava perdirbimui 

iki linijos bus paduodama transporteriu. Likęs 50 % žaliavos kiekis bus perdirbamas mobiliuose 

sijotuvuose, kurie juda kartu su gavybos frontu (1.12 pav.).  
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1.11 pav. Veikiančiame karjere išsidėsčiusi stacionari žaliavos perdirbimo linija. 

 

1.12 pav. Veikiančiame karjere palei gavybos fronto pakraštį dirbančių sijotuvų  

darbo aikštelė. 
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Smėlio ir žvyro gavybos bei perdirbimo procesas karjere ir toliau susidės iš pagrindinių 

operacijų: 

1. Klodo atidengimas;  

2. Smėlio ir žvyro iškasimas bei perdirbimas;  

3. Produkcijos išvežimas;  

4. Iškastų plotų rekultivavimas. 

Įsisavinant išteklius telkinio naujuose plotuose technogeninei apkrovai sumažinti ir toliau bus 

naudojama ta pati, šiuo metu karjere dirbanti naši, pagrinde nauja, mažai aplinką teršianti kasybos 

technika, kuri grunto kiekio vienetui iškasti, pervežti sunaudoja daug mažiau energijos. Išteklių 

gavyba iš sauso klodo, žaliavos pakrovimas į transporterį ir sijotuvus, produkcijos pakrovimas į 

sunkvežimius bus vykdomas Hyundai HL975 krautuvais (250 kW/335 AG, kaušo talpa 5 m3) (8 

tekstinis priedas). Stacionarioje gamybinėje linijoje pagaminta produkciją į sunkvežimius bus 

pakraunama Hyundai HL970 (209 kW/280 AG, kaušo talpa 4,8 m3) krautuvais (9 tekstinis priedas). 

Apie pusę iškastos žaliavos kiekio bus perdirbama mobiliuose sijotuvuose Kleemann MS 702 EVO 

(75 kW/100 AG) ir Kleemann MS 14 Z (75 kW/100 AG) (10 – 11 tekstiniai priedai). Ilgastrėlis 

ekskavatorius Hyundai HX220 (129 kW/173 AG, kaušo talpa 0,8 m3) bus ir toliau pagrinde 

naudojamas nuskaidrinimo baseinų valymui ir priežiūrai (12 tekstinis priedas). Ekskavatorius 

Hyundai HX300 (198 kW/265 AG, kaušo talpa 1,8 m3) pagrinde bus naudojamas atliekant 

nuodangos darbus (13 tekstinis priedas). Iš apatinėje naudingojo klodo dalyje esančio apvandeninto 

sluoksnio žaliava bus kasama daugiakaušiu ekskavatoriumi Beyer E3ls varomu elektros varikliu, 

energiją gaminant įmontuotame generatoriuje (14 tekstinis priedas). Nuodangos gruntų nuėmimo 

darbuose bus naudojamas karjerinis, šarnyrinis sunkvežimis CAT 730 (280 kW/375 AG, keliamoji 

galia 24 t) (15 tekstinis priedas). Nuimant dirvožemio sluoksnį, paviršiaus lyginimo, kelių tvarkymo 

ir kituose gruntų profiliavimo bei paskleidimo darbuose bus naudojamas buldozeris CAT D6K (119 

kW/160 AG) (16 tekstinis priedas). Produkcija iš karjero ir toliau bus išvežama klientų 

sunkvežimiais. Skaičiavimuose priimama, kad vidutinio sunkvežimio variklio galingumas sudarys 

313/420 kW/AG, o keliamoji galia 25 t. Tai yra įprastinis sunkvežimis su puspriekabe, kurie sudaro 

didžiąją produkciją išvežančio transporto srauto. UAB „Metasta“ valdomame Aleksandriškių 

karjere dirba pakankamai nauji mechanizmai, o turimos technikos parkas yra nuolat atnaujinamas. 

Smėlio ir žvyro kasimo bei perdirbimo technologinis procesas toliau aprašomas pagal atskirus 

etapus. 

Klodo atidengimas 

 Prieš pradedant išteklių gavybą telkinio naujuose plotuose bus iškirstas juose augantis miškas. 

Miškas bus kertamas tik tokiame plote, kuri reikalingas metinėms gavybos apimtims atlikti. Visas 

PŪV teritorijoje augantis miškas nebus kertamas vienu metu. Visi kirtimo darbai bus atliekami 
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šaltuoju metų laikotarpiu, kada neperi paukščiai. Kirtimo darbus atliks specializuota įmonė 

samdoma rangos būdu. Iškirtus mišką seks paviršiuje esančio dirvožemio sluoksnio nuėmimo 

darbai. Iš pakraštinės 30 – 50 m pločio juostos dirvožemis buldozeriu bus sustumiamas į pylimus, 

kurie formuojami palei karjero pakraštį kaip yra ir šiuo metu veikiančiame karjere (20 grafinis 

priedas). Tikslios dirvožemio pylimų vietos bus žinomos parengus telkinio naujų plotų naudojimo 

planą. Dirvožemio pylimai bus sustumiami iki 2 – 3 m aukščio, o jų pagrindo plotis sudarys iki 11 – 

12 m. Karjero pakraščio juostoje sustumti dirvožemio pylimai ir toliau tarnaus kaip triukšmo ir 

vizualinės taršos slopinimo barjerai. Vidinėje telkinio dalyje dirvožemis bus sustumiamas į laikinus 

pylimus, iš kur ekskavatoriumi pakraunamas į karjerinį sunkvežimį ir pervežamas į pakraščio 

juostoje formuojamus pylimus. 

Dirvožemio nuėmimo darbų apimtys apskaičiuotos pagal vidutinį iškasamą žaliavos kiekį. Šį 

rodiklį padaliję iš vidutinio augalinio sluoksnio storio, sužinome būsimų metinių darbų plotą. 

Nuodangos plotas turi būti bent vienos kasybos technikos užeigos juostos pločiu erdvesnis. 

Žinodami augalinio sluoksnio ir kitos dangos storius, galime apskaičiuoti būtiną pašalinti gruntų 

tūrį. Šie principai panaudoti dirvožemio ir kitų inertinių mineralinių dangos gruntų nuėmimo darbų 

apimtis apskaičiuoti. Esant vidutinėms gavybos apimtims per metus reikia atidengti apie 6 – 7 ha 

plotą. Metinis nuimamo dirvožemio tūris sudarys apie 21 tūkst. m3. Skaičiavimų rezultatai 

pateikiami 1.1 lentelėje (skaičiavimuose 1.1 lentelėje apskaičiuotas reikalingas pervežti dirvožemio 

kiekis).  

Eil.Nr. Rodiklių pavadinimas Mato vnt. Skaičiavimas Kiekis

1 Dirvožemio transportavimo apimtis m
3
/t Projektas 10500/14700

2 Karjerinio sunkvežimio CAT 730 keliamoji galia t Techninė norma 24

3 Sunkvežimiu vienu reisu pervežamo dirvožemio kiekis t/m
3 24/1,4 24/17,1

4 Transportavimo atstumas km Projektas 0,3
5 Reikiamas reisų skaičius reis/metai 10500/17,1 613
6 Vidutinis važiavimo greitis km/h Techninė norma 10
7 Važiavimo trukmė į abi puses min. 2*0,3*60/10 3,6

8
Pakrovimo trukmė, esant ekskavatoriaus Hyundai HX300 

našumui 201,5 m
3
/h

min. 17,1*60/201,5 5,1

9 Manevravimo ir iškrovimo trukmė min. Techninė norma 4
10 Pilna reiso trukmė min. 3.6+5,1+4 12,7
11 Galimas reisų skaičius per parą reis./pam 480/12,7 38
12 Būtinas pamainų skaičius vnt. 613/38 16
13 Bendra rida karjero vidaus keliais km 613*2*0.2 368

1.1 lentelė

Darbų apimtys, autotransporto poreikis ir trukmė metinėms dirvožemio nuėmimo darbų 
apimtims telkinio praplečiamuose plotuose atlikti 

 

Nuėmus paviršiuje esantį dirvožemio sluoksnį, toliau bus nukasami po juo esantys likę 

nuodangos gruntai (pagrinde priesmėlis, rečiau priemolis). Nuimti nuodangos gruntai taip pat bus 

pakraunami į karjerinį sunkvežimį, kuris juos perveš į laikinas sąvartas formuojamas karjero viduje. 

Dangos gruntų nuėmimo procesas vyks vidinėje karjero dalyje, apsuptoje dirvožemio pylimais. 
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Skaičiavimuose priimama, kad bus nuimamas apie 20 tūkst. m3 dangos gruntų kiekis, 6 – 7 ha plote. 

Dangos gruntų nuėmimo darbų apimtys apskaičiuotos 1.2 lentelėje.   

Eil.Nr. Rodiklių pavadinimas Mato vnt. Skaičiavimas Kiekis

1 Dangos gruntų transportavimo apimtis m
3
/t Projektas 20000/34000

2 Karjerinio sunkvežimio CAT 730 keliamoji galia t Techninė norma 24

3 Sunkvežimiu vienu reisu pervežamų dangos gruntų kiekis t/m
3 24/1,7 24/14,1

4 Transportavimo atstumas km Projektas 0,3
5 Reikiamas reisų skaičius reis/metai 20000/14,1 1417
6 Vidutinis važiavimo greitis km/h Techninė norma 10
7 Važiavimo trukmė į abi puses min. 2*0.3*60/10 3,6

8
Pakrovimo trukmė, esant ekskavatoriaus Hyundai HX300 

našumui 170,9 m
3
/h

min. 14,1*60/170,9 5,0

9 Manevravimo ir iškrovimo trukmė min. Techninė norma 4
10 Pilna reiso trukmė min. 3.6+5,0+4 12,6
11 Galimas reisų skaičius per parą reis./pam 480/12,6 38
12 Būtinas pamainų skaičius vnt. 1417/38 37
13 Bendra rida karjero vidaus keliais km 1417*2*0.3 850

1.2 lentelė

Darbų apimtys, autotransporto poreikis ir trukmė metinėms dangos gruntų nuėmimo 
darbų apimtims telkinio praplečiamuose plotuose atlikti 

 

Žaliavos gavyba ir perdirbimas 

Šiuo metu veikiančio karjero gavybos frontas yra priartėjęs prie planuojamų praplėsti telkinio 

I ir II plotų. Gavyba į telkinio naujus plotus persikeltų nuo veikiančio karjero šlaitų. Apie 50 % 

iškastos žaliavos kiekio (apie 250 tūkst. m3) ir toliau bus perdirbama stacionarioje perdirbimo 

linijoje išsidėsčiusioje veikiančio karjero dugne (1.11 pav., 19 grafinis priedas). Visa žaliava 

perdirbimui iki linijos bus paduodama elektriniu transporteriu. Šioje žaliavos perdirbimo linijoje, 

sijojant smėlį ir žvyrą į skirtingas frakcijas yra atliekamas žaliavos praplovimas vandeniu. Vanduo 

žaliavos praplovimui yra naudojamas siekiant išplauti smulkiąsias molingąsias daleles iš frakcijų 

pagrinde naudojamų betono gamybai. Vanduo žaliavos praplovimui yra panaudojamas pakartotinai 

daugybę kartų naudojant apytakinį ciklą. Vanduo perdirbimo proceso metu nėra užteršiamas 

jokiomis papildomomis medžiagomis (plačiau apie tai PAV ataskaitos 2.1 skyriuje).  

Likęs 50 % iškastos žaliavos kiekis bus perdirbamas mobiliuose sijotuvuose, kurie juda kartu 

su gavybos frontu (1.12 pav.). Tiek žaliavos perdirbimo procesas stacionarioje linijoje iki jos 

žaliavą pristatant elektriniu transporteriu, tiek perdirbimas mobiliuose sijotuvuose judančiuose kartu 

su gavybos frontu leidžia išvengti žaliavos transportavimo perdirbimui karjeriniais sunkvežimiais 

karjero vidaus keliais. Tai ženklai sumažina į aplinką išmetamos taršos kiekį deginant dyzelinį kurą 

ir kylantį dulkėtumą nuo karjero vidaus kelių. Šiuo atveju į patį karjerą atvažiuoja tik sunkvežimiai 

pasiimti produkcijos.  

Produkcijos išvežimas 

Produkcijos gabenimui ir toliau bus naudojami tie patys išvežimo keliai kaip ir iš šiuo metu 

veikiančio karjero, kur sukurta visa gavybos ir žaliavos perdirbimo infrastruktūra. Iš karjero 
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sunkvežimiai išvažiuos į rajoninį kelią Strėva – Ismonys – Rūdiškės (Nr. 4714) (1.1 – 1.2 pav.). 

Didžioji transporto srauto dalis (apie 90 %) judės šiaurės vakarų kryptimi link magistralinio kelio 

Vilnius – Prienai – Marijampolė (Nr. A16). Didžioji produkcijos dalis plentu bus gabenama 

Vilniaus miesto kryptimi. Likusi transporto srauto dalis (apie 10 %) tuo pačiu rajoniniu keliu Nr. 

4714 pietryčių kryptimi bus gabenama link Rūdiškių miesto. Visas transporto judėjimas iš karjero ir 

toliau vyks tik viešo naudojimo keliais, kuriuose nėra jokių apribojimų sunkiajam transportui. 

Karjero vidaus keliai ir toliau atitiks kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių 

keliai” ūkių vidaus kelių IIIv kategorijos reikalavimus. 

Esamas transporto priemonių srautas iš veikiančio karjero įsisavinant naujus plotus ir toliau 

išliks panašus kaip ir ankstesniais metais. Skaičiavimuose priimama, kad apie pusė sunkvežimių 

atvažiuos pasiimti produkcijos pagamintos stacionarioje žaliavos perdirbimo linijoje, karjero vidaus 

keliu judant 0,7 km (1.3 lentelė). Likusi transporto srauto dalis išveš produkciją pagamintą 

mobiliuose sijotuvuose (1.4 lentelė). Skaičiavimuose priimama, kad sunkvežimiai karjero vidaus 

keliu judės apie 1,5 km. Planuojama, kad per darbo pamainą tęsiantis veiklai iš karjero vidutiniškai 

bus įvykdomi apie 164 sunkvežimių reisai. Produkcija iš karjero ir toliau bus gabenama ištisus 

metus (skaičiavimuose priimama 250 darbo pamainų). Produkcija iš karjero bus išvežama klientų 

transportu. 

Eil.Nr. Rodiklių pavadinimas Mato vnt. Skaičiavimas Kiekis

1 Maksimali pamainos transportavimo darbų apimtis m
3
/t Projektas 1200/2040

2 Sunkvežimio keliamoji galia t Techninė norma 25

3 Sunkvežimio vienu reisu pervežamos produkcijos kiekis t/m
3 25/1,7 25/14,7

4 Transportavimo atstumas km Projektas 30
5 Reikiamas reisų skaičius pamainai reis/pam 1200/14,7 82
6 Vidutinis važiavimo greitis km/h Techninė norma 60
7 Važiavimo trukmė į abi puses min. 2*30*60/60 60,0

8
Pakrovimo trukmė, esant krautuvo Hyundai HL970 

našumui 266,4 m
3
/h

min. 14,7*60/266,4 3,3

9 Manevravimo ir iškrovimo trukmė min. Techninė norma 4
10 Pilna reiso trukmė min. 60+3,3+4 67,3
11 Galimas reisų skaičius per pamainą reis./pam 480/67,3 7,1
12 Būtinas transporto priemonių kiekis vnt. 82/7,1 11,4
13 Bendra metinė rida karjero vidaus keliais km 2*82*250*0,7 28700
14 Reisų skaičius per valandą reis./h 82/8 10,2

1.3 lentelė

Autotransporto poreikis produkcijai pagamintai stacionarioje žaliavos perdirbimo 
linijoje iki vartotojų pervežti sunkvežimius pakraunant krautuvu Hyundai HL970

 

 Iškastų plotų rekultivavimas 

Baigus naudingųjų iškasenų gavybą, karjero šlaitai rekultivavimo metu buldozeriu bus 

nulėkštinami iki 14 – 20o. Rekultivuojant iškastus plotus bus panaudotas karjero bortuose likęs 

gruntas ir palei išorinį karjero perimetrą sustumtas į pylimus dirvožemis bei nuodangos darbų metu 

nuimti mineraliniai gruntai. Taip pat rekultivuojant karjerą bus panaudotos ir pulpos 



Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita 33 

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

 

(nuskaidrėjimo) baseine žaliavos praplovimo metu nusėdusios smulkiosios dalelės. Rekultivavimo 

darbai bus atliekami etapais, kai tiktai kurioje nors telkinio dalyje bus iškastas visas naudingasis 

klodas. Šiuo metu eksploatuojama tik viršutinė naudingojo sauso klodo dalis. Karjeras dar nėra  

 

Eil.Nr. Rodiklių pavadinimas Mato vnt. Skaičiavimas Kiekis

1 Maksimali pamainos transportavimo darbų apimtis m
3
/t Projektas 1200/2040

2 Sunkvežimio keliamoji galia t Techninė norma 25

3 Sunkvežimio vienu reisu pervežamos produkcijos kiekis t/m
3 25/1,7 25/14,7

4 Transportavimo atstumas km Projektas 30
5 Reikiamas reisų skaičius pamainai reis/pam 1200/14,7 82
6 Vidutinis važiavimo greitis km/h Techninė norma 60
7 Važiavimo trukmė į abi puses min. 2*30*60/60 60,0

8
Pakrovimo trukmė, esant krautuvo Hyundai HL975 

našumui 269,4 m
3
/h

min. 14,7*60/269,4 3,3

9 Manevravimo ir iškrovimo trukmė min. Techninė norma 4
10 Pilna reiso trukmė min. 60+3,3+4 67,3
11 Galimas reisų skaičius per pamainą reis./pam 480/67,3 7,1
12 Būtinas transporto priemonių kiekis vnt. 82/7,1 11,4
13 Bendra metinė rida karjero vidaus keliais km 2*82*250*1,5 61500
14 Reisų skaičius per valandą reis./h 82/8 10,2

1.4 lentelė

Autotransporto poreikis produkcijai pagamintai mobiliuose sijotuvuose iki vartotojų 
pervežti sunkvežimius pakraunant krautuvu Hyundai HL975

 

pradėtas rekultivuoti, siekiant apsaugoti apatinėje klodo dalyje esančią žaliavą nuo užteršimo 

priemaišomis kaip dirvožemis ar kiti dangos gruntais (priesmėlis, priemolis) (20 grafinis priedas). 

Apatinę apvandenintą dalį planuojama įsisavinti vėlesniais metais. Apatinė apvandeninta 

naudingojo klodo dalis šiuo metu nėra eksploatuojama, kad nebūtų apsunkinta naudingųjų iškasenų 

gavyba telkinyje (kad sunkvežimiai galėtų vidaus keliais privažiuoti pasiimti produkcijos, nereikėtų 

nuolat perkelti stacionarios žaliavos perdirbimo linijos, transporterio įrengti ant vandens, būtų 

išvengta papildomų žaliavos perkrovimų, pervežimų ir kt.). Baigus naudingųjų iškasenų gavybą 

buvusio karjero vietoje, įskaitant ir planuojamus praplėsti telkinio naujus plotus, kurie apjungia 

įmonei suteiktą kasybos sklypą, susidarys švaraus vandens telkinys (-iai). Konkretūs telkinio naujų 

plotų rekultivavimo sprendiniai bus žinomi tik naudojimo plano rengimo metu, kada bus išduotos 

atsakingų institucijų teritorijų planavimo sąlygos.  

Kasybos technikos poreikis 

Įsisavinant planuojamus praplėsti telkinio naujus plotus bus naudojama ta pati žaliavos 

gavybos ir perdirbimo technologija bei kasybos mechanizmai kaip ir šiuo metu dirbantys karjere. 

Per metus ir toliau planuojama iškasti vidutiniškai apie 500 tūkst. m3 naudingųjų smėlio ir žvyro 

išteklių. Išliekant esamoms gavybos apimtis karjere dirbs tas pats mechanizmų kiekis. Šiuo metu 

karjere atliekant žaliavos gavybą ir perdirbimą dirba 6 krautuvai Hyundai HL975. Du iš šių 

krautuvų dirba pakraunant žaliavą į transporterio priėmimo bunkerį, kuri tiekiama tolimesniam 

perdirbimui į stacionarią liniją. Kiekvienas iš likusių 4  krautuvų aptarnauja po vieną mobilų 
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sijotuvą (pakrauna žaliavą perdirbimui ir juose pagamintą produkciją), kurių karjere taip pat bendrai 

dirba 4 vienetai (3 Kleemann MS 702 EVO ir 1 Kleemann MS 14 Z). Du krautuvai Hyundai HL970 

dirba pakraunant produkciją pagamintą stacionarioje linijoje į sunkvežimius. Nuskaidrinimo 

baseinų valymui ir priežiūrai pakaks 1 ekskavatoriaus Hyundai HX220, nuimant nuodangos gruntus 

1  ekskavatoriaus Hyundai HX300. Ateityje išteklių gavybai iš apvandeninto klodo numatoma 

naudoti 1 daugiakaušį Beyer E-31s ar panašų pagal darbo pobūdį ekskavatorių (į skaičiavimus šis 

ekskavatorius įtrauktas siekiant įvertinti didžiausią susidarysiančią taršą veikiant karjerui). 

Nuodangos gruntų pervežimui karjero viduje ir toliau pakaks 1 karjerinio CAT 730 sunkvežimio. 

Nuimant dirvožemio sluoksnį, paviršiaus lyginimo, kelių tvarkymo ir kituose gruntų profiliavimo 

bei paskleidimo darbuose pakaks 1 CAT D6K buldozerio. Apibendrintas kasybos technikos 

užimtumas pateikiamas 1.5 lentelėje. Krautuvų, ekskavatorių, buldozerio našumo skaičiavimai 

pagal darbo pobūdį pateikiami atskirai 1.6 – 1.11 lentelėse. Sijotuvų užimtumas apskaičiuotas 

remiantis mechanizmų techninėmis charakteristikomis (10 – 11 tekstiniai priedai), daugiakaušio 

ekskavatoriaus pagal faktinio našumo duomenis kitame karjere, o karjerinio sunkvežimio pagal 

reikalingas atlikti darbų operacijas (1.1 – 1.2 lentelės). 

Apimtis, 

m
3

Našumas, 

m
3
/pam

Darbo 
trukmė, 

pam

Apimtis, 

m
3

Našumas

, m
3
/pam

Darbo 
trukmė, 

pam

Apimtis, 

m
3

Našumas

, m
3
/pam

Darbo 
trukmė, 

pam

Apimtis, 

m
3

Našumas

, m
3
/pam

Darbo 
trukmė, 

pam

Krautuvas Hyundai HL975 (6 vnt.) 600000 1194 503 300000 2155 139 642

Krautuvas Hyundai HL970 (2 vnt.) 300000 2131 141 141

Sijotuvas Kleemann MS 702 EVO (3 vnt.) 240000 1500 160 160

Sijotuvas Kleemann MS 14 Z (1 vnt.) 60000 1100 55 55

Ekskavatorius Hyundai HX220 (1 vnt.) 50000 453 110 110

Ekskavatoriaus Hyundai HX300 (1 vnt.) 60000 1019 59 10500 1612 7 20000 1367 15 80

Daugiakaušis ekskavatorius Beyer E-31s (1 vnt.) 150000 1000 150 150

Karjerinis sunkvežimis CAT 730 (1 vnt.) 53 53

Buldozeris CAT D6K (1 vnt.) 50 21000 594 35 85
Kelių priežiūros, 

rekultivavimo ir kt 
darbai

Kasimo technikos darbo trukmės apskaičiavimas

Produkcijos pakrovimas į 
sunkvežimius

Technika

1.5 lentelė

Gavybos darbai ir žaliavos 
pakrovimas į 

sijotuvus/transporterį/trupintuv
ą

Dirvožemio 
pakrovimas/sustūmimas Darbo 

trukmė, 
pam

Dangos gruntų 
pakrovimas/baseinų 
valymas ir priežiūra

1.1-1.2 lentelė

 

Smėlio ir žvyro kasybai bei perdirbimui nėra taikomi geriausi prieinami gamybos būdai 

(GPGB). Šiai pramonės sričiai nėra parengta ES GPGB informacinių dokumentų, kuriais reikėtų 

vadovautis ir lyginti gaunamas vertes.  
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1.6 lentelė

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

Krautuvo kaušo talpa m
3 Qe Techninė norma 5

Kaušo išnaudojimo koeficientas kraunant 
dirvožemį

ke Techninė norma 0,91

Kaušo išnaudojimo koeficientas kraunant 
smėlį ir žvyrą

ke Techninė norma 0,84

Kaušo išnaudojimo koeficientas kasant 
gruntus

ke Techninė norma 0,82

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

Laikas poilsiui min. Tpo Techninė norma 28
Pervežimo krautuvu kelias m pk Techninė norma 70
Pervežimo krautuvu trukmė min. Lp 2*pk/vk 1,20
Bendra ciklo trukmė min. Ct hc+Lp+Ls 1,45
Ekskavacijos ciklų skaičius vnt/min nc 1/Ct 0,69

Krautuvo našumas m
3
/d En

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

1194

Vieno automobilio pakrovimo laikas min. Tpa nk/nc 2,27
Pervežimo krautuvu kelias m pk Techninė norma 30
Supilamų į automobilį kaušų skaičius vnt. nk Akg/Qe*ke*g 3
Pervežimo krautuvu trukmė min. Lp 2*pk/vk 0,51
Bendra ciklo trukmė min. Ct hc+Lp+Ls 0,76
Ekskavacijos ciklų skaičius vnt/min nc 1/Ct 1,32

Naudingosios iškasenos masė klode t/m
3 g Techninė norma 1,7

Krautuvo našumas m
3
/d KRn

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

2155

Kraunant produkciją į automobilį

Krautuvo darbo našumo apskaičiavimas
Krautuvas Hyundai HL975

Pilant smė lį ir žvyrą į sijotuvus/transporterio priėmimo bunkerį
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1.7 lentelė

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

Krautuvo kaušo talpa m
3 Qe Techninė norma 4,8

Kaušo išnaudojimo koeficientas 
kraunant dirvožemį

ke Techninė norma 0,91

Kaušo išnaudojimo koeficientas 
kraunant smėlį ir žvyrą

ke Techninė norma 0,84

Kaušo išnaudojimo koeficientas kasant 
gruntus

ke Techninė norma 0,82

Automobilio keliamoji galia t Akg Techninė norma 25
Kasimo ciklo laikas min hc Techninė norma 0,17

Vieno automobilio pakrovimo laikas min. Tpa nk/nc 3,03
Pervežimo krautuvu kelias m pk Techninė norma 30
Supilamų į automobilį kaušų skaičius vnt. nk Akg/Qe*ke*g 4
Pervežimo krautuvu trukmė min. Lp 2*pk/vk 0,51
Bendra ciklo trukmė min. Ct hc+Lp+Ls 0,76
Ekskavacijos ciklų skaičius vnt/min nc 1/Ct 1,32

Naudingosios iškasenos masė klode t/m
3 g Techninė norma 1,7

Krautuvo našumas m
3
/d KRn

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

2131

Krautuvo darbo našumo apskaičiavimas
Krautuvas Hyundai HL970

Kraunant produkciją į automobilį

 

1.8 lentelė

Rodiklis Mato vnt. Žymuo Skaičiavimas Rezultatas
Pamainos trukmė min. Td Darbo sutartis 480
Pasiruošimo ir darbo užbaigimo trukmė min. Tpp Techninė norma 30
Laikas asmeninėms reikmėms min. Ta Techninė norma 10
Laikas poilsiui min. Tpo Techninė norma 28
Ekskavacijos ciklų skaičius vnt/min nc Techninė norma 2,29

Ekskavatoriaus kaušo talpa m
3 Qe Techninė norma 0,8

Kaušo išnaudojimo koeficientas ke Techninė norma 0,6

Ekskavatoriaus našumas m
3
/d En (Td-Tpp-Ta-Tpo)*nc*Qe*ke 453

Ekskavatoriaus darbo našumo apskaičiavimas kasant smėlį ir žvyrą iš apvandeninto klodo į sąvartą
Ekskavatorius Hyundai HX220

 

1.9 lentelė

Rodiklis Mato vnt. Žymuo Skaičiavimas Rezultatas
Pamainos trukmė min. Td Darbo sutartis 480
Pasiruošimo ir darbo užbaigimo trukmė min. Tpp Techninė norma 30
Laikas asmeninėms reikmėms min. Ta Techninė norma 10
Vieno automobilio pakrovimo laikas min. Tpa nk/nc 4,38

Supilamų į automobilį kaušų skaičius vnt. nk Akg/Qe*ke*g 10

Ekskavacijos ciklų skaičius vnt/min nc Techninė norma 2,39
Automobilio privažiavimo krovai laikas min. Tpl Techninė norma 0,3

Ekskavatoriaus kaušo talpa m
3 Qe Techninė norma 1,8

Kaušo išnaudojimo koeficientas ke Techninė norma 0,91
Automobilio keliamoji galia t Akg Techninė norma 24

Dirvožemio tankis t/m
3 g Techninė norma 1,4

Ekskavatoriaus našumas m
3
/d En (Td-Tpp-Ta)*Qe*ke*nk/(nk/nc+Tpl) 1612

Ekskavatoriaus darbo našumo apskaičiavimas kraunant dirvožemį į sunkvežimį
Ekskavatorius Hyundai HX300
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1.10 lentelė

Rodiklis Mato vnt. Žymuo Skaičiavimas Rezultatas
Pamainos trukmė min. Td Darbo sutartis 480
Pasiruošimo ir darbo užbaigimo trukmė min. Tpp Techninė norma 30
Laikas asmeninėms reikmėms min. Ta Techninė norma 10
Vieno automobilio pakrovimo laikas min. Tpa nk/nc 4,24

Supilamų į automobilį kaušų skaičius vnt. nk Akg/Qe*ke*g 9

Ekskavacijos ciklų skaičius vnt/min nc Techninė norma 2,2
Automobilio privažiavimo krovai laikas min. Tpl Techninė norma 0,3

Ekskavatoriaus kaušo talpa m
3 Qe Techninė norma 1,8

Kaušo išnaudojimo koeficientas ke Techninė norma 0,84
Automobilio keliamoji galia t Akg Techninė norma 24

Grunto santykinis tankis t/m
3 g Techninė norma 1,7

Ekskavatoriaus našumas m
3
/d En (Td-Tpp-Ta)*Qe*ke*nk/(nk/nc+Tpl) 1367

Ekskavatoriaus darbo našumo apskaičiavimas kraunant dangos gruntus į sunkvežimį
Ekskavatorius Hyundai HX300

 

1.11 lentelė

Rodiklis Mato vnt. Žymuo Skaičiavimas Rezultatas
Pamainos trukmė val. Td Darbo sutartis 8
Buldozerio verstuvo ilgis m l Techninė norma 3
Buldozerio verstuvo aukštis m h Techninė norma 1,12

Perstumiamo grunto prizmės plotis m a

h/tgf (f - grunto 

natūralus byrėjimo 

kampas)

1,60

Perstumiamo išpūrento grunto tūris m
3 V l*h*a/2 2,69

Darbinio paviršiaus pokinkio korekcijos koeficientas Kr Techninė norma 1

Našumo padidėjimo koeficientas, esant verstuvo 
posparniams

Ko Techninė norma 1,15

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

Bėgių perjungimo greitis s tb Techninė norma 6

Posūkio atlikimo greitis s tp Techninė norma 8

Buldozerio laiko panaudojimo koeficientas Kt Techninė norma 0,8

Grunto išsipurenimo koeficientas Kp Techninė norma 1,22

Grunto pjovimo ilgis m l1 Pagal projektą 7

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

Grunto perstūmimo atstumas m l2 Pagal projektą 50

Buldozerio greitis grunto transportavimo metu m/s v2 Techninė norma 1,4

Buldozerio atbulinis greitis m/s v3 Techninė norma 1,7

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

Buldozerio našumas m
3
/d Bn

3600*Td*V*Kr 
*Ko*Kv*Kt/Kp*Tc 594

Buldozerio darbo našumo apskaičiavimas
Buldozeris CAT D6K 

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

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

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

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

2.1.  Vanduo 

2.1.1. Esamos būklės aprašymas 

PŪV teritorijos artimoje aplinkoje nėra nei vienos upės, ežero, tvenkinio įrašyto į LR upių, ežerų 

ir tvenkinių kadastrą. Artimiausią hidrografinį tinklą telkinio apylinkėse sudaro už 2,25 km į šiaurės 

vakarus nutolęs Ismonių ežeras (LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastre Nr. 10031027) (1.9 pav.). Šiek 

tiek toliau, už 2,85 km į šiaurės vakarus yra nutolęs Bobio ežeras (Nr. 10031024). Daugiau nėra 

jokių ežerų, upių ir kitų vandens telkinių aplink nagrinėjamą plotą. PŪV teritorija nepatenka į 

vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas ir zonas. PŪV teritorijos artimoje aplinkoje taip pat 

nėra melioracijos griovių ir kitų dirbtinių vandens telkinių.   

PŪV teritorijoje ir greta jos nėra iškastų šachtinių šulinių, išgręžtų vandens artezinių gręžinių į 

gilesnius vandeningus sluoksnius. Artimiausias vandens gręžinys (Nr. 76793) nuo PŪV teritorijos II 

ploto yra išgręžtas už 1,35 km į pietvakarius (2.1 pav.). Toliau esantis gręžinys (Nr. 7563) nuo PŪV 

teritorijos I ploto yra išgręžtas už 1,5 km į šiaurės vakarus. Artimiausia Rūdiškių požeminio 

vandens vandenvietė (Nr. 2625) nuo planuojamo praplėsti telkinio III ploto yra nutolusi už 4,7 km į 

pietryčius (2.2 pav.). Aplink požeminio vandens vandenvietes nėra įsteigtos VAZ. 

Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinyje išplitusios Grūdos posvitės fliuvioglacialinės 

nuogulos (fIIIgr). Pastarosiose besitalpinantis vanduo ir sudaro vandeningą horizontą. Šiuo metu 

eksploatuojamame karjere vidutinis vandens lygis yra ties 150 m NN (20 grafinis priedas).  

Šiuo metu perdirbant smėlį ir žvyrą stacionarioje perdirbimo linijoje yra atliekamas žaliavos 

praplovimas natūraliu gruntiniu vandeniu atskiriant smulkiąsias (< 0,063 mm) molingąsias daleles 

iš frakcijų pagrinde naudojamų betono gamybai. Žaliavos praplovimui yra naudojamas apytakinis 

vandens ciklas. Iš viso karjero dugne greta stacionarios perdirbimo linijos yra įrengti 4 tarpusavyje 

susisiekiantys dirbtiniai vandens telkiniai. Plečiantis karjerui į naujus plotus tie patys dirbtiniai 

vandens telkiniai ir toliau bus naudojami praplaunant žaliavą. Vanduo žaliavos praplovimui yra 

paimamas iš baseino Nr. 1, o panaudotas žaliavos praplovimui perdirbimo linijoje išleidžiamas į 

baseiną Nr. 4, kuris per tarpinius nuskaidrinimo baseinus Nr. 2, 3 sugrįžta atgal į Nr. 1 baseiną. 

Tokiu būdu vanduo žaliavos praplovimui panaudojamas daugybę kartų jo neužteršiant jokiomis 

cheminėmis medžiagomis. Išplautos smulkiosios molingosios dalelės yra tos pačios dalelės, kurios 

natūraliai aptinkamos naudingame klode.  
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2.1.2. Planuojamos ūkinės veiklos galima vandens sutelktoji ir pasklidoji tarša 

Jokios vandens taršos karjere nesusidarys. Praplautos molingosios dalelės yra natūrali gamtinė 

medžiaga aptinkama naudingame klode. Visos buitinės nuotėkos iš konteinerinių patalpų skirtų 

darbuotojų reikmėms bus išvalytos įrengtuose vietiniuose biologinio valymo įrenginiuose. 

Biotualetai esantys kasavietėje ir toliau reguliariai bus išvežami tuo užsiimančios įmonės. Karjerų 

mechanizmų laikymo aikštelėje yra įrengta naftos produktų gaudyklė.   

2.1.3. Numatomas reikšmingas poveikis 

Aeracijos zonos storis (neapvandenintos naudingojo klodo dalies kartu su danga) 

planuojamuose praplėsti telkinio naujuose plotuose kaip ir šiuo metu eksploatuojamame karjere 

vidutiniškai sudaro apie 15 m. Esant tokiai storai aeracijos zonai gruntinis srautas menkai 

maitinamas atmosferiniais krituliais, o kartu vandens išgaravimas nuo gruntinio vandens paviršiaus 

yra minimalus ir neturi reikšmingos įtakos telkinio gruntinio vandens balansui. Tokie telkiniai 

priskiriami nuotėkį reguliuojančiam naudingųjų iškasenų telkinių gruntinio vandens balanso tipui. 

Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinyje gruntinio vandens horizonto šoninės ribos atitinka neriboto 

vandeningo horizonto filtracijos schemą, kur karjero eksploatacijos suformuoti vandeningo 

horizonto pakitimai nepasiekia jo ribų. 

Nukasus dangą ir sausą naudingąjį sluoksnį aeracijos zonos storis iš esmės sumažės, todėl į 

gruntinio vandens horizontą pateks žymiai daugiau atmosferinių kritulių. Infiltracinė mityba gali 

padidėti nuo 1 – 3 l/s km2 iki 5 – 7 l/s km2. Ši kelis kartus padidėjusi gruntinio vandens infiltracinė 

mityba pilnai kompensuos padidėjusį išgaravimą. Lietuva yra drėgmės pertekliaus zonoje, todėl 

kritulių kiekis viršija garavimo nuostolius.  

Pats karjeras ir toliau bus eksploatuojamas nežeminant gruntinio vandens lygio, todėl 

aplinkinėse teritorijose nesiformuos požeminio vandens depresija ir monitoringo sistemos įrengimas 

nėra būtinas. Tai yra bus visiškai tipingos, niekuo neišsiskiriančios smėlio ir žvyro karjero 

hidrogeologinės sąlygos. Esant tokiai hidrogeologinei situacijai bei atsižvelgiant į numatomą 

kasybos būdą nežeminant vandens lygio skaičiuoti vandens prietaką į karjerą nėra prasmės. 

Planuojamas praplėsti karjeras kasant išteklius iš apvandeninto klodo gali turėti tiktai labai nežymią 

lokalią įtaką gruntiniam srautui. Ši įtaka nebepasireikš jau po pirmųjų 10 – 20 metrų nuo karjero 

krašto. Analogiška padėtis stebima visuose žvyro ir smėlio karjeruose ir jų apylinkėse, kai kasybos 

metu nėra žeminamas gruntinio vandens lygis. 

Smėlio ir žvyro eksploatavimas telkinio naujuose plotuose ir toliau neturės jokios tiesioginės 

neigiamos įtakos aplinkiniams vandens telkiniams, upėms, artimiausių sodybų šuliniams, 

gręžiniams ar artimiausioms vandenvietėms. Požeminio vandens gręžiniai yra išgręžti į gilesnius 

vandeningus sluoksnius, kurie neturi tiesioginio sąryšio su arčiau žemės paviršiuje esančiu gruntinio 

vandens sluoksniu. Kasybos metu vandens lygis telkinyje įskaitant ir naujus praplečiamus plotus 
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nebus dirbtinai žeminamas ar kitaip keičiamas. Naudingųjų iškasenų gavyba ir kitokie darbai nebus 

vykdomi paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostoje ir zonoje. Ateityje iš 

apvandeninto klodo (šiuo metu eksploatuojamas tik viršutinė sauso klodo dalis) smėlis ir žvyras bus 

iškastas palengva, ne visas iš karto, o perteklinė drėgmė nusidrenuos atgal į gruntinius vandenis. 

Vidaus kelių ir išvežimo žvyrkelio atkarpų laistymui šiltuoju metų laikotarpiu ir toliau planuojama 

naudoti gruntinį vandenį paimtą iš nuskaidrėjimo baseinų. Per parą kelių laistymui vidutiniškai 

panaudojamas apie 6 – 7 m3 vandens kiekis yra labai nedidelis ir neturi jokios reikšmingos įtakos 

gruntinio vandens balansui. Iškasto karjero vietoje įskaitant ir naujus plotus, kurie įsiterpę į PŪV 

organizatoriui suteiktą kasybos sklypą susiformuos gilus (4 – 9 m gylio) švaraus vandens telkinys 

(16 – 18 grafiniai priedai). 

2.1.4. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

Papildomos poveikio sumažinimo priemonės nėra reikalingos. Telkinio eksploatacijos metu 

privaloma užtikrinti, kad kasybą vykdytų tvarkingi, geros techninės būklės mechanizmai. Šiuo metu 

karjere dirbantys mechanizmai yra nauji, geros techninės būklės, 1 – 5 metų amžiaus.  

Žaliavos praplovimui gamybinėje linijoje siekiant sumažinti paimamą vandens kiekį yra 

naudojamas apytakinis vandens ciklas. Naudojant apytakinį vandens ciklą vanduo yra 

panaudojamas daug kartų jo visiškai neužteršiant jokiomis cheminėmis medžiagomis.  

2.2. Aplinkos oras 

2.2.1. Esamos būklės aprašymas 

Pagal klimatinį rajonavimą planuojami praplėsti plotai kaip ir pats Aleksandriškių smėlio ir 

žvyro telkinys patenka į Lietuvos pietryčių aukštumų rajoną ir yra ties dviejų dzūkų ir aukštaičių 

parajonių sandūra. Vidutinė metinė temperatūra sudaro apie 6,1 – 6,8 0C. Liepos mėnesį siekia 17,7 

– 18 0C, o sausio – vasario mėnesiais nukrenta iki -3,7 – -4,8 0C (Lietuvos klimatinių rajonų ir 

parajonių ypatybės (1981-2010 m. duomenys)). Šiuo metu veikiantis karjeras yra kaimiškoje 

vietovėje, kur sodybos išsidėsčiusios labai retai. Oro taršos koncentracijos tokiose vietovėse yra 

lygios arba labai artimos foninėms reikšmėms.  

Per metus telkinio apylinkėse iškrenta per 700 – 750 mm kritulių. Vietovėje vyrauja vakarų, 

pietvakarių, pietryčių vėjai (2.3 pav.). Tai yra priešingų krypčių vėjai nei yra išsidėsčiusi artimiausia 

gyvenamoji teritorija. Nuo paties karjero didžiąją laiko dalį tarša sklinda nuo gyvenamųjų teritorijų. 

Šiaurės krypčių vėjai, kurių greitis daugiau nei 5,7 m/s, galintys pakelti bent šiek tiek didesnį 

kietųjų dalelių kiekį, link artimiausios gyvenamosios teritorijos pučia mažiau nei 1 % nuo bendros 

laiko trukmės. 
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2.3 pav. Vietovėje vyraujantys vėjai (sudaryta pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM 
pateiktus Vilniaus  meteorologijos stoties paskutinių penkerių metų meteorologinius duomenis). 
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2.2.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai 

 Cheminės medžiagos nėra ir toliau nebus naudojamos gavybos ir žaliavos perdirbimo procese. 

Tam nėra visiškai jokio poreikio. Veikiant karjerui susidarys tik oro tarša išmetama iš mobilių 

kasybos mechanizmų ir produkcijos atvažiavusių pasiimti sunkvežimių. Stacionari žaliavos 

perdirbimo linija ir transporteris dirba naudodami tik elektros energiją. Kuro markės bei išmetamų 

dujų toksiškumas nustatyti automobilių ir kitų savaeigių mechanizmų techninėmis eksploatacijos 

taisyklėmis. Eksploatacijos eigoje ir toliau periodiškai bus tikrinamas karjero mechanizmų vidaus 

degimo variklių darbo režimo atitikimas nustatytiems normatyvams (LAND 15-2015)9. Siekiant 

įvertinti veiklos metu sukeliamą oro taršą buvo atliktas išsamus oro taršos vertinimas pasitelkiant 

AERMOD View 11.0.1 modelio naujausią versiją. Šis modelis yra įtrauktas į Aplinkos apsaugos 

agentūros direktoriaus įsakymu10 patvirtintą rekomenduotinų pasirinkti ūkinės veiklos poveikiui 

aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių sąrašą.  

Oro taršos modeliavimui naudoti įvesties parametrai: 

 Atliekant teršalų sklaidos matematinį modeliavimą naudoti arčiausiai esančios Vilniaus  

meteorologijos stoties paskutinių penkerių metų meteorologinių duomenų paketas (įsigyta iš 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM, 17 priedas). 

 Atliekant oro taršos modeliavimą karjeras priimamas kaip plotinis taršos šaltinis, išvežimo 

kelias – linijinis. Modeliuojant priimama, kad visi kasybos mechanizmai dirbs arčiausiai 

gyvenamosios aplinkos 6 ha plote, kuris reikalingas įvykdyti metinėms gavybos apimtims. 

Modeliuojant priima tarša susidarysianti nuo II ploto esančio arčiausiai gyvenamosios 

aplinkos ir PŪV organizatoriui suteiktos kasybos sklypo dalies. Išvežimo kelio ilgis vidaus 

keliais nuo rajoninio kelio iki stacionarios perdirbimo linijos priimamas 700 m, iki sijotuvų 

darbo aikštelės 1,5 km.  

 Atliekant oro taršos modeliavimą buvo įvertinta ir tarša susidaranti rajoniniame kelyje Strėva 

– Ismonys – Rūdiškės (Nr. 4714) į kurį išvažiuoja transportas iš karjero. Oro tarša susidaranti 

kelyje apskaičiuota pagal https://eismoinfo.lt tinklapyje pateikiamus eismo intensyvumo 

duomenis, kuriuose atspindėtas visas, įskaitant ir karjero generuojamas transporto srautas.  

 Modeliuojant taikytas kaimiškos vietovės sklaidos koeficientas. 

 Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą parinkti vidurkinimo laiko intervalai, atitinkantys 

konkrečiam teršalui taikomos ribinės vertės vidurkinimo laiko intervalams (2.1 lentelė). 

Didžiausios gautos pusės, 1, 8, 24 val. ir vidutinių metinių teršalų koncentracijų reikšmės 

lygintos su nustatytomis jų ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis. 

 
9 LR Aplinkos ministro 2000 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 89 „Dėl Aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų 
LAND 14–2015 ir LAND 15–2015 patvirtinimo“. 
10 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos 
poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“. 
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 2.1 lentelė. Teršalų ribinės vertės nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. 

Teršalo pavadinimas Periodas Ribinė vertė 

Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 val. 1000 μg/m³ 

Anglies monoksidas (CO) 8 valandų 10000 μg/m³ 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 200 μg/m³ 

kalendorinių metų 40 μg/m³ 

Kietos dalelės (KD10) 
paros 50 μg/m³ 

kalendorinių metų 40 μg/m³ 

Kietos dalelės (KD2,5) kalendorinių metų 20 μg/m³ 

 Reljefui naudoti SRTM1 (~30 m) pasaulinio skaitmeninio žemės paviršiaus modelio 

duomenys.  

 Teršalų koncentracijos apskaičiuotos naudojant stačiakampių ir atskirų receptorių tinklą 

išdėstytų arčiausiai gyvenamųjų teritorijų. Receptorių aukštis – 1,5 m virš žemės paviršiaus. 

 Siekiant išvengti statistiškai nepatikimų koncentracijų nuokrypių, modelyje naudojami 

procentiliai: 

 NO2 – (1 val.) 99,8 procentilis; 

 KD10 – (24 val.) 90,4 procentilis; 

 LOJ – (1,0 val. perskaičiavimui į 0,5 val.) 98,5 procentilis; 

 Foninei taršai identifikuoti naudotos naujausios 2022 metų kaimo foninių aplinkos oro teršalų 

vidutinių metinių koncentracijų vertės (duomenys skelbiami AAA tinklapyje) (2.2 lentelė).  

 AAA pateiktame rašte nurodė, kad nuo PŪV teritorijos 2 km spinduliu nėra kitų taršos 

šaltinių, kurių sukeliamą taršą reikėtų įtraukti į atliekamą oro taršos vertinimą (18 priedas). 

 Neturint konkretaus kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 emisijų, jų kiekis apskaičiuotas iš bendro 

kietųjų dalelių KD emisijos kiekio naudojant 0,7 koeficientą perskaičiuojant į KD10 ir 0,5 

koeficientą KD10 perskaičiavimui į KD2,5 remiantis AAA direktoriaus įsakymu11. 

 Transporto ir mechanizmų su vidaus degimo varikliais išmetamų azoto oksidų (NOx) kiekis 

prilygintas azoto dioksido (NO2) kiekiui. 

Oro taršos kiekio apskaičiavimas: 

 Planuojamuose praplėsti telkinio naujuose plotuose kaip ir šiuo metu veikiančiame karjere 

pagrindiniai oro taršos šaltiniai bus kasybos mechanizmai su vidaus degimo varikliais ir dėl karjero 

veiklos susidarantis transporto srautas, kurio didžiąją dalį sudaro produkciją išvežantys 

sunkvežimiai. Kiekviename darbų etape susidarantis oro taršalų kiekis, naudojama apskaičiavimo 

metodika, įvesties reikšmės (g/s) naudojamos atliekant oro taršos modeliavimą aprašomos paeiliui.  

 
11 LR Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro 
užterštumo naudojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“. 
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2.2 lentelė. Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių 
koncentracijų vertės, 2022 m.  

 
Kietųjų dalelių išsiskyrimas atliekant kasimo ir krovos darbus 

Kietųjų dalelių kiekis praplečiant karjerą apskaičiuotas pagal Europos aplinkos agentūros į 

atmosferą išmetamų teršalų apskaitos vadovo naujausioje redakcijoje (anglų kalba – The latest 

published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, paskelbta Europos 

aplinkos agentūros interneto svetainėje) aprašytą 2.A.5.a Quarrying and mining of minerals other 

than coal metodiką, kuri įtraukta AM ministro įsakymu patvirtintą metodikų sąrašą12. Kiekviename 

darbų etape (žaliavos apdorojimas/perdirbimas, transporto judėjimas karjero vidaus keliais, krovos 

operacijos, dulkėtumas nuo žaliavos/produkcijos kaupų) susidarysiantis kietųjų dalelių kiekis 

apskaičiuotas naudojant Tier 2 išsamų taršos apskaičiavimo metodą, kuriame įvertinta daugybę 

faktorių (žaliavos drėgmė, kelių laistymas, sunkvežimių svoris vėjo greitis, žaliavos/produkcijos 

sąvartų kiekis/aukštis ir kt. parametrai) sąlygojantys kietųjų dalelių skirtingo kiekio susidarymą. 

Remiantis Tier 2 metodu apskaičiuotas KD10 ir KD2,5 dalelių kiekis pateikiamas 2.3 lentelėje. 

Vidutinis srautas g/s perskaičiuotas priimant 250 darbo dienų laikotarpį, karjerui veikiant 12 val. 

per pamainą.   

 
12 LR Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio 
apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko 
privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“. 
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2.3 lentelė

KD10 KD2,5 KD10 KD2,5

Žaliavos apdorojimas 11,0 0,7 32,9 2,1

Judėjimas karjero vidaus keliais 90,7 9,0 181,4 18,1

Krovos operacijos 45,2 6,8 45,2 6,8

Vėjo erozija nuo žaliavos/produkcijos kaupų 70,3 28,1 140,5 56,2

Bendras kiekis 217,1 44,7 400,0 83,3

0,020 0,004 0,037 0,008

Ties mobilių sijotuvų 

darbo aikštele

g/s

KD kiekis, kg

Vidutinis srautas

Dulkėtumą sukeliantis procesas

Ties stacionaria žaliavos 

perdirbimo linija

 

Teršalų kiekis susidarysiantis dirbant kasybos mechanizmams 

Nuo planuojamuose praplėsti telkinio naujuose plotuose ir greta stacionarios žaliavos 

perdirbimo linijos dirbsiančių kasybos mechanizmų susidarysiantis teršalų kiekis apskaičiuotas 

remiantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos vadove nurodyta 

1.A.4 Non road mobile machinery 2019 metodika. Skaičiavimai atlikti pagal Tier 3 metode pateiktą 

skaičiavimo formulę, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu atsižvelgiant į įrenginio galią ir darbo 

laiką. 

E=N*h*P*EF 

 E – teršalo emisijos kiekis per laiko vienetą, g/s; 

 N – įrenginių skaičius; 

 h – mechanizmo darbo laikas paroje;  

 P – variklio galia kW; 

 EF – bazinis emisijos faktorius kiekvienam teršalui, g/kWh; 

Pastarojoje formulėje naudotos įvestys pateikiamos 2.4 lentelėje, o skaičiavimų rezultatai 2.5 

lentelėje. Skaičiavimuose priimama, kad du krautuvai pakraunantys smėlį ir žvyrą į transporterį, 

kuris žaliavą tiekia perdirbimui į stacionarią liniją dirbs 300 dienų per metus, 24 val. per parą. Likę 

krautuvai ir mobilūs sijotuvai dirbs 250 darbo dienų per metus (skaičiavimuose priimama 12 val. 

per pamainą). Kiti kasybos mechanizmai dirbs dar mažesnį (200, 150, 100) pamainų kiekį 

(skaičiavimuose priimama 12 val. per pamainą). Realiai daugumos mechanizmų darbo laikas bus 

ženkliai trumpesnis. Šiuo atveju atliekant skaičiavimus priimamas didesnis darbo pamainų skaičius 

ir atitinkamai susidarysiantis taršos kiekis.  
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2.4 lentelė

Kuro tipas Galia, kW CO, g/kWh NOx, g/kWh LOJ, g/kWh KD, g/kWh

Krautuvas Hyundai HL975 (6 vnt.) Dyzelis 250 1,5 0,4 0,13 0,015 250
Krautuvas Hyundai HL970 (2 vnt.) Dyzelis 209 1,5 0,4 0,13 0,015 300

Sijotuvas Kleemann MS 702 EVO (3 vnt.) Dyzelis 75 1,5 0,4 0,13 0,015 250
Sijotuvas Kleemann MS 14 Z (1 vnt.) Dyzelis 75 1,5 0,4 0,13 0,015 250

Ekskavatorius Hyundai HX220 (1 vnt.) Dyzelis 129 1,5 0,4 0,13 0,015 200
Ekskavatoriaus Hyundai HX300 (1 vnt.) Dyzelis 194 1,5 0,4 0,13 0,015 200

Daugiakaušis ekskavatorius Beyer E-31s (1 vnt.) Dyzelis 124 1,5 0,4 0,13 0,015 150
Karjerinis sunkvežimis CAT 730 (1 vnt.) Dyzelis 280 2,2 0,4 0,13 0,015 100

Buldozeris CAT D6K (1 vnt.) Dyzelis 119 2,2 0,4 0,13 0,015 100

Taršos šaltinis
Darbo dienų 

skaičius per 

Bazinis emisijos faktorius kiekvienam teršalui

 

2.5 lentelė

CO, g/s NOx, g/s LOJ, g/s KD, g/s

Krautuvas Hyundai HL975 (6 vnt.) 0,6250 0,1667 0,0542 0,0063
Krautuvas Hyundai HL970 (2 vnt.) 0,4180 0,1115 0,0362 0,0042

Sijotuvas Kleemann MS 702 EVO (3 vnt.) 0,0938 0,0250 0,0081 0,0009
Sijotuvas Kleemann MS 14 Z (1 vnt.) 0,0313 0,0083 0,0027 0,0003

Ekskavatorius Hyundai HX220 (1 vnt.) 0,0647 0,0172 0,0056 0,0006
Ekskavatoriaus Hyundai HX300 (1 vnt.) 0,0310 0,0083 0,0027 0,0003

Daugiakaušis ekskavatorius Beyer E-31s (1 vnt.) 0,0430 0,0115 0,0037 0,0004
Karjerinis sunkvežimis CAT 730 (1 vnt.) 0,0684 0,0124 0,0040 0,0005

Buldozeris CAT D6K (1 vnt.) 0,0291 0,0053 0,0017 0,0002
Bendras 1,404 0,366 0,119 0,014

Išmetamas momentinis teršalo kiekis g/s į aplinkos orą
Taršos šaltinis

 

Taršos kiekis susidarysiantis dėl transporto eismo 

Taršos kiekis nuo transporto karjere priklausys nuo eismo intensyvumo. Išliekant esamoms 

metinėms gavybos apimtims produkcijai išvežti per pamainą bus padaromi vidutiniškai 164 

sunkvežimių reisai (į abi puses bendrai 328 važiavimai). Taip pat į karjerą papildomai atvažiuos 

lengvasis darbuotojų ir klientų transportas. Skaičiavimuose priimama 40 lengvųjų automobilių 

(bendrai 80 važiavimų į abi puses). Skaičiavimuose priima, kad pusė sunkvežimių atvažiuosiančių į 

karjerą pasiims produkciją pagamintą stacionarioje perdirbimo linijoje ir karjero vidaus keliais iki 

rajoninio kelio judės 0,7 km. Likusi sunkvežimių dalis pasiims mobiliuose sijotuvuose pagamintą 

produkciją ir karjero vidaus keliais judės 1,5 km.  

Atliekant oro taršos modeliavimą įvertinta ir tarša susidaranti  nuo rajoninio kelio Nr. 4714, 

kuriuo toliau iš karjero bus gabenama produkcija. Taršos skaičiavimai ir modeliavimas nuo 

rajoninio kelio atliktas pagal tinklapio https://eismoinfo.lt eismo intensyvumo teikiamą informaciją, 

kuriame atsispindi visas, tame tarpe ir karjero generuojamas transporto srautas. Pagal tinklapio 

teikiamus duomenis šiaurės vakarų kryptimi link magistralinio kelio 2021 m. fiksuotas 365 

transporto priemonių srautas, iš kurių sunkusis transportas sudaro 280. Tai rajoninio kelio ruožas 

kuriuo šiuo metu yra ir toliau bus gabenama apie 90 % karjere pagamintos produkcijos. Pietryčių 

kryptimi, link Rūdiškių miesto, bendras transporto priemonių eismo intensyvumas per parą sudaro 
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133 reisus, iš kurių sunkusis transportas 42. Šia kryptimi gabenama apie 10 % karjere pagamintos 

produkcijos.  

Tarša susidarysianti nuo transporto apskaičiuota remiantis Europos aplinkos agentūros į 

atmosferą išmetamų teršalų apskaitos vadove nurodyta 1.A.3.b.vi Road transport: Automobile tyre 

and brake wear ir 1.A.3.b.vii Road transport: Automobile road abrasion 2019 metodika. 

Skaičiavimai atlikti pagal Tier 1 metode pateikiamą formulę. 

E=N*M*EF/t 

• E – emisijos kiekis g; 

• N – transporto priemonių skaičius; 

• M – vidutinis transporto priemonės nuvažiuotas atstumas, km; 

• EF – bazinis emisijos faktorius atskiram teršalui, g/km; 

• t – mechanizmų darbo laikas paroje, s. 

Pagal pateiktą formulę taršos kiekis ir įvestis g/s į modelį sunkvežimiams ir lengvajam 

transportui judant karjero vidaus keliais apskaičiuotas pateikiamose 2.6 – 2.8 lentelėse. Taršos 

kiekis naudotas modeliuojant transporto priemonėms judant rajoniniu kelio šiaurės vakarų kryptimi 

link magistralinio kelio apskaičiuotas 2.9 – 2.11 lentelėse, o judant pietryčių kryptimi link Rūdiškių 

miesto 2.12 – 2.14 lentelėse. Pagal dabar veikiančio karjero darbo grafiką priimama, kad produkcija 

sunkvežimiais bus išvežama 10 val., o likusio lengvojo transporto srautas pasiskirstys per 12 val.  

2.6 lentelė

CO, g/kg NOx, g/kg LOJ, g/kg KD, g/kg

Dyzelis 400 7,58 33,37 1,92 0,94
Dyzelis 400 7,58 33,37 1,92 0,94

Dyzelis 70 3,33 12,96 0,7 1,1
Benzinas 80 84,7 8,73 10,05 0,03

Kuro 
sąnaudos, 

g/km
Kuro tipasTaršos šaltinis

Bazinis emisijos faktorius atskiram teršalui, g/km

Lengvasis transportas

Sunkusis transportas

 

  

2.7 lentelė

164 Dyzelinas 82 114,8 45,92
164 Dyzelinas 82 246 98,4

Dyzelinas 40 12 0,84

Benzinas 40 12 0,96

Kuro tipas
Reisų skaičius 

pagal 
transporto tipą

Bendras 
nuvažiuotas 

atstumas

Kuro 
sąnaudos, 

kg/pamainai

Lengvasis 80

Transporto 
tipas

Reisų skaičius 
per darbo 

pamainą, vnt.

Sunkusis
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2.8 lentelė

g/s g/d g/s g/d g/s g/d g/s g/d

Sunkusis iki 
stacionarių perdirbimo 

įrenginių, 164
Dyzelinas 0,00967 348,07 0,04257 1532,35 0,00245 88,17 0,00120 43,16

Sunkusis iki mobilių 
perdirbimo įrenginių, 

164
Dyzelinas 0,02072 745,87 0,09121 3283,61 0,00525 188,93 0,00257 92,50

Dyzelinas 0,00006 2,80 0,00025 10,89 0,00001 0,59 0,00002 0,92

Benzinas 0,00188 81,31 0,00019 8,38 0,00022 9,65 0,000001 0,03

KDNOx LOJ

Lengvasis, 80

Transporto priemonių 
reisų skaičius į abi 

puses per darbo 
pamainą

Kuro tipas
CO

 

2.9 lentelė

CO, g/kg NOx, g/kg LOJ, g/kg KD, g/kg

Dyzelis 70 3,33 12,96 0,7 1,1
Benzinas 80 84,7 8,73 10,05 0,03

0,94

Taršos šaltinis Kuro tipas
Kuro 

sąnaudos, 
g/km

Bazinis emisijos faktorius atskiram teršalui, g/km

Sunkusis transportas Dyzelis 400 7,58 33,37 1,92

Lengvasis transportas
 

2.10 lentelė

Sunkusis 280 Dyzelinas 148 1288 515,2

Dyzelinas 55 253 17,71

Benzinas 30 138 11,04

Reisų skaičius 
per darbo 

pamainą, vnt.

Transporto 
tipas

Kuro tipas
Reisų skaičius 

pagal 
transporto tipą

Bendras 
nuvažiuotas 

atstumas

Kuro 
sąnaudos, 

kg/pamainai

Lengvasis 85
 

2.11 lentelė

g/s g/d g/s g/d g/s g/d g/s g/d

Sunkusis iki 
stacionarių perdirbimo 

įrenginių, 164
Dyzelinas 0,10848 3905,22 0,47756 17192,22 0,02748 989,18 0,01345 484,29

Dyzelinas 0,00137 58,97 0,00531 229,52 0,00029 12,40 0,00045 19,48

Benzinas 0,02165 935,09 0,00223 96,38 0,00257 110,95 0,000008 0,33

0,13609 4899,28 0,48661 17518,12 0,03033 1112,53 0,01391 504,10

CO NOx LOJ KD
Transporto priemonių 

reisų skaičius į abi 
puses per darbo 

pamainą

Kuro tipas

Lengvasis, 80

Viso  
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2.12 lentelė

CO, g/kg NOx, g/kg LOJ, g/kg KD, g/kg

Dyzelis 70 3,33 12,96 0,7 1,1
Benzinas 80 84,7 8,73 10,05 0,03

0,94

Taršos šaltinis Kuro tipas
Kuro 

sąnaudos, 
g/km

Bazinis emisijos faktorius atskiram teršalui, g/km

Sunkusis transportas Dyzelis 400 7,58 33,37 1,92

Lengvasis transportas
 

2.13 lentelė

Dyzelinas 61 305 21,35

Benzinas 30 150 12

Reisų skaičius 
per darbo 

pamainą, vnt.

Transporto 
tipas

Kuro tipas
Reisų skaičius 

pagal 
transporto tipą

Bendras 
nuvažiuotas 

atstumas

Kuro 
sąnaudos, 

kg/pamainai

Lengvasis 91
 

2.14 lentelė

g/s g/d g/s g/d g/s g/d g/s g/d

Dyzelinas 0,00165 71,10 0,00641 276,70 0,00035 14,95 0,00054 23,49

Benzinas 0,02353 1016,40 0,00243 104,76 0,00279 120,60 0,000008 0,36

0,04789 1724,22 0,08846 3184,54 0,00762 296,83 0,00275 102,81

CO NOx LOJ KD
Transporto priemonių 

reisų skaičius į abi 
puses per darbo 

pamainą

Kuro tipas

Lengvasis, 80

Viso  

Kietųjų dalelių kiekis susidarysiantis transportui judant keliu su žvyro danga 

Visi karjero vidaus keliai iki rajoninio kelio yra su žvyro danga. Didžioji transporto srauto 

dalis (apie 90 %) iš karjero ir toliau judės rajoniniu keliu Nr. 4714 šiaurės vakarų kryptimi iki 

magistralinio kelio. Bendras šios kelio atkarpos ilgis sudaro 4,6 km. Didžioji rajoninio kelio 

atkarpos dalis apie 3,3 km yra išasfaltuota (1.1 pav.). Likusios kelio atkarpos (apie 1,3 km) dangą 

sudaro žvyras. Palei šį išvežimo žvyrkelio ruožą nėra nei vienos gyvenamosios sodybos. 

Artimiausia sodyba nuo į šiaurės vakarus einančios rajoninio kelio išvežimo žvyrkelio atkarpos yra 

nutolusi 65 m.  

Apie 10 % sunkaus transporto srauto iš karjero nuo bendro kiekio (apie 33 reisus į abi puses), 

tuo pačiu rajoniniu Nr. 4714 keliu judės pietryčių kryptimi link Rūdiškių miesto. Visą rajoninio 

kelio apie 5 km ilgio ruožo link Rūdiškių viršutinę dangą sudaro žvyras. Palei šį rajoninio kelio 

išvežimo žvyrkelio ruožą Visgirdų kaime yra išsidėsčiusios 3 sodybos (iš kurių 2 negyvenamos).  
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Nuo karjero vidaus kelių ir rajoninio išvežimo kelio atkarpų su žvyro danga susidarysiančių 

kietųjų dalelių kiekio skaičiavimai atlikti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų metodiką AP 42, Fifth 

Edition, Volume I, Chapter 13: Miscellaneous Sources, 13.2.2 Unpaved Roads, kuri taip pat yra 

įtraukta į LR Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 rekomenduojamų 

metodikų sąrašą.  

Kietųjų dalelių skaičiavimai atlikti pagal metodikoje pateikiamą formulę, paremtą teršalų 

kiekio apskaičiavimu pagal žvyrkelio dangoje esančių smulkiųjų dalelių kiekį, vidutinį transporto 

priemonių greitį įvedant nustatytus koeficientus. 

 

·          E – emisija, lb/mylia (konvertuota į kg/km); 

·          s – vidutinis nuosėdų kiekis žvyrkelio paviršiuje, priimama 4,8 %; 

·         S – vidutinis transporto priemonės greitis, priimama 10 mylių/h (16 km/h) judant 

vidaus keliais ir 25 mylios/h (40 km/h) rajoniniu keliu; 

       M – vidutinis žvyrkelio paviršiaus drėgnumas, 6,5 %; 

·         C – kompensacinis emisijos faktorius, KD10 – 0,00047 lb/mylia, KD2,5 – 0,00036 

lb/mylia; 

·          k – empirinė konstanta, (KD10 – 1,8, KD2,5 – 0,18); 

·          a – empirinė konstanta, 1; c – empirinė konstanta, 0,2; d – empirinė konstanta, 0,5. 

Karjero eksploatacijos metu šiltuoju metų laikotarpiu (gegužės – rugsėjo mėn.) 1 parą nesant 

kritulių ir toliau numatoma laistyti karjero vidaus kelius ir išvežimo žvyrkelio ruožus iki asfaltuotų 

kelių. Priimama, kad apie 90 % laiko metuose kelias bus sudrėkintas (330 dienų). Kietųjų dalelių 

kiekis po drėkinimo apskaičiuotas pagal toje pačioje metodikoje pateikiamą formulę. 

 

Eext – emisija po kelio drėkinimo (1 lb/mylia, perskaičiuota į kg/km); 

P – dienų skaičius, kai iškrenta daugiau nei 0,254 mm kritulių. Kadangi yra papildomai 

laistoma priimama 330 dienų; 

Skaičiavimų rezultatai, atliktų pagal formules įvertinus dulkėtumo sumažėjimą dėl 

laistymo, pateikiami 2.15 lentelėje.  
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2.15 lentelė

g/s kg/pam g/s kg/pam
Vidaus išvežimo žvyrkelio 

atkarpa (0,7 km) nuo rajoninio 
kelio iki stacionarios žaliavos 

perdirbimo linijos

0,0217 2,93 0,0021 0,29

Vidaus išvežimo žvyrkelio 
atkarpa (1,5 km) nuo rajoninio 
kelio iki mobilių sijotuvų darbo 

aikštelės

0,0385 5,1972 0,0038 0,5132

Rajoninio išvežimo žvyrkelio 
Nr. 4714 atkarpa (apie 1,3 km 

ilgio) į šiaurės vakarus nuo 
karjero link magistralinio kelio

0,1177 15,9050 0,0117 1,5778

Rajoninio išvežimo žvyrkelio 
Nr. 4714 atkarpa (apie 5 km 
ilgio) į pietryčius nuo karjero 

link Rūdiškių miesto

0,1657 22,3967 0,0164 2,2218

Taršos šaltinis
KD2,5KD10

 

Kietųjų dalelių kiekis susidarysiantis dėl transporto priemonių stabdymo, padangų ir 

kelio dangos dėvėjimosi 

Kietųjų dalelių taršos skaičiavimai atlikti remiantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą 

išmetamų teršalų apskaitos vadove nurodyta 1.A.3.b.vi Road transport: Automobile tyre and brake 

wear ir 1.A.3.b.vii Road transport: Automobile road abrasion 2019 metodika. Skaičiavimai atlikti 

pagal Tier 1 metodikoje nurodomą formulę. 

E=N*M*EF/t 

• E – momentinė emisija, g/s; 

• N – transporto priemonių skaičius; 

• M – vidutinis transporto priemonės nuvažiuotas atstumas, km; 

• EF – bazinis emisijos faktorius atskiram teršalui, g/km; 

• t – mechanizmų darbo laikas paroje, s. 

Apibendrintos skaičiavimų įvestys ir rezultatai pateikiami 2.16 ir 2.17 lentelėse. Skaičiavimai 

atlikti nuo viso transporto srauto rajoniniame kelyje įskaitant ir susidarantį dėl karjere vykdomos 

veiklos. Skaičiavimuose priimama, kad tarša susidarys per 12 val. 
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2.16 lentelė

KD10 g/km KD2,5 g/km

Sunkus transportas: stabdžių ir 
padangų dėvėjimasis

1858,8 0,059 0,0316

Lengvas transportas: stabdžių ir 
padangų dėvėjimasis

870 0,0138 0,0074

Sunkus transportas: kelio dangos 
dėvėjimasis

2249,8 0,038 0,0205

Lengvas transportas: kelio dangos 
dėvėjimasis

870 0,0075 0,0041

Taršos šaltinis
Bendras nuvažiuotas 

atstumas

Bazinis emisijos faktorius atskiram 
teršalui, g/km

 

2.17 lentelė

g/s g/d g/s g/d

Sunkus transportas 0,00417 180,30 0,00224 96,84

Lengvas transportas 0,000429 18,53 0,00023 10,01

Viso 0,004603 198,83 0,0025 106,85

Taršos šaltinis
KD10 KD2,5

 

Dulkių susidarymas nuo karjero 

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

dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“ 13 telkinyje 

esantis žvyro klodas nepriskiriamas jokiai dispersiškumo klasei. Telkinyje esantis rūpus smėlis 

priskiriamas S4 dispersiškumo klasei. Tai yra mažo dispersiškumo medžiagos. Smulkiausioms 

smėlio dalelėms atplėšti reikalingas stiprus vėjas ir sausros periodas, o šie abu faktoriai per metus 

kartu būna retai ir trunka labai trumpai. Šiuo metu karjeras veikia 10 – 15 m gylio duobėje, apsuptas 

2 – 3 m aukščio dirvožemio pylimais. Esant tokiems barjerams vėjo greitis yra papildomai 

slopinamas.  

Iškasta iš klodo žaliava ir toliau išlaikys natūralią gamtinę drėgmę bei papildomai įgers 

atmosferos ir kritulių drėgmę (pagal https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-

11/esb_bref_0706.pdf). Lokalus, labai neintensyvus dulkėjimas gali susidaryti tik sausros metu iš 

sąvartų pakraunant produkciją į sunkvežimius. Tačiau pakraunant produkciją į sunkvežimius 

nesusidarys nuolatinio dulkių srauto, o pats dulkėjimas bus momentinis ir užges dar karjero ribose. 

Pakraunant stacionarioje žaliavos perdirbimo linijoje pagamintą produkciją iš viso susidarys tik 

labai minimalus dulkių kiekis, kadangi visa pagaminta produkcija yra papildomai sudrėkinta 

perdirbant žaliavą praplovimui naudojant vandenį. Iškasto karjero didžiojoje dalyje jo vietoje 

susiformuos švaraus vandens telkinys (-iai). 
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2.2.3. Numatomas reikšmingas poveikis aplinkos orui 

Vertinant aplinkos oro taršą nuo planuojamų praplėsti telkinio naujų plotų ir produkciją 

išvežančio transporto, aplinkos oro tarša nežymiai padidės, lyginant su esama fonine koncentracija, 

tačiau ribinės vertės artimiausioje ir toliau nutolusiose gyvenamosiose teritorijose nebus 

viršijamos modeliavime taikant „blogiausio scenarijaus“ principą. Didžiausia oro tarša susidarys 

ties gavybos fronto zona, kuri arčiausiai priartės iki artimiausios sodybos gyvenamosios aplinkos ir 

ties stacionaria žaliavos perdirbimo linija bei išvežimo keliais. 

Didžiausią poveikį PŪV turės taršai azoto dioksidu, KD10 ir KD2,5. Arčiausiai planuojamo 

praplėsti telkinio II ploto esančios sodybos gyvenamojoje aplinkoje vertinant RV dalimis NO2 

valandos vidurkis įraukiant ir foninę aplinkos taršą siektų iki 0,84 RV, o metų 0,33 RV, KD10, paros 

– 0,35 RV, metų – 0,37 RV, KD2,5 metų – 0,45 RV. Likusių teršalų koncentracijos išsilaikys 

ženkliai mažesnės ir atitinkamai LOJ 0,5 val. siektų 0,03, CO 8 val. su fonine tarša – 0,06 RV.  

Ties artimiausiomis išvežimo keliui Visgirdų kaimo sodybomis išvežant produkciją oro tarša 

bus žemesnė nei artimiausioje karjerui sodybos gyvenamojoje aplinkoje. NO2 valandos vidurkis 

įraukiant ir foninę aplinkos taršą ties sodybų gyvenamąja aplinka siektų iki 0,65 RV, o metų 0,3 

RV, KD10, paros – 0,72 RV, metų – 0,47 RV, KD2,5 metų – 0,44 RV. Likusių teršalų koncentracijos 

taip pat būtų ženkliai mažesnės ir atitinkamai LOJ 0,5 val. siektų 0,01, CO 8 val. su fonine tarša – 

0,05 RV. Didžiausią įtaką ties išvežimo keliu esančioms sodyboms turės tarša kietosiomis 

dalelėmis, todėl ir toliau svarbu išlaikyti taikomas taršą mažinančias priemones kaip kelių laistymas 

vandeniu šiltuotuju metų laikotarpiu nesant kritulių.  

Apibendrinti skaičiavimų rezultatai ir palyginimas su nustatytomis ribinėmis vertėmis 

pateikiami 2.18 lentelėje. Oro taršos modeliavimo žemėlapiai be foninės ir su fonine tarša nuo 

karjero pateikiami 19 – 20 tekstiniuose prieduose, nuo išvežimo kelio su foninėmis reikšmėmis – 

21 tekstiniame priede.    

2.2.4. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

 PŪV organizatorius vykdant kasybos darbus naudoja ir plečiantis karjerui į naujus plotus 

toliau naudos tą pačią, šiuo metu karjere dirbančią kasybos techniką (8 – 16 tekstiniai priedai). Šiuo 

metu karjere dirbantys mechanizmai yra nauji, geros techninės būklės, 1 – 5 metų amžiaus. Tokia 

technika sunaudoja daug mažiau kuro žaliavos tūrio vienetui iškasti ar perdislokuoti, o jos reikia 

mažesnio kiekio. Tai tuo pačiu leidžia sumažinti ir bendrą kasybos mechanizmų sukeliamą 

technogeninę apkrovą aplinkai.  

 

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

Maksimali 
pažeminė 

koncentracija 
artimiausios 

sodybos 
gyvenamojoje 

aplinkoje, μg/m
3

Maks. 
pažeminė 

koncentracija 
ribinės vertės 

dalimis

Maksimali 
pažeminė 

koncentracija ties 
artimiausiomis 
išvežimo keliui 
Visgirdų kaimo 

sodybomis, μg/m
3

Maks. pažeminė 
koncentracija 
ribinės vertės 

dalimis

Maksimali 
pažeminė 

koncentracija 
artimiausios 

sodybos 
gyvenamojoje 

aplinkoje, μg/m
3

Maks. pažeminė 
koncentracija 
ribinės vertės 

dalimis

Maksimali 
pažeminė 

koncentracija ties 
artimiausiomis 
išvežimo keliui 
Visgirdų kaimo 

sodybomis, μg/m
3

Maks. pažeminė 
koncentracija 
ribinės vertės 

dalimis

Angliavandeniliai (LOJ) 1000 0,5 val. 25,76 0,03 11,82 0,01 - - - -

Anglies monoksidas (CO) 10000 8 valandų 451,45 0,05 271,92 0,03 641,45 0,06 461,92 0,05

200 valandos 167,61 0,84 123,13 0,62 174,01 0,87 129,53 0,65

40 metų 6,77 0,17 5,61 0,14 13,17 0,33 12,01 0,30

50 paros 4,85 0,10 23,64 0,47 17,25 0,35 36,04 0,72

40 metų 2,24 0,06 6,51 0,16 14,64 0,37 18,91 0,47

Kietos dalelės (KD2,5) 20 metų 0,32 0,02 0,17 0,01 9,02 0,45 8,87 0,44

Kietos dalelės (KD10)

Su fonine tarša

Taršos rūšis Nustatyta norma

Azoto dioksidas (NO2)

Be foninės taršos
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Žaliavos gabenimui iki stacionarios perdirbimo linijos ir toliau bus naudojamas transporteris, 

o mobilūs sijotuvai judės kartu su gavybos frontu. Tai leidžia išvengti vidinių pervežimų karjere. 

Šie technologiniai sprendimai eliminuojantis žaliavos pervežimą sunkvežimiais leidžia sumažinti 

oro taršą daugiau nei dvigubai, lyginant su kitais stambesniais karjerais. 

 Karjere ir toliau dirbs tik tvarkingi, geros techninės būklės mechanizmai. Periodiškai yra 

atliekama mechanizmų techninė apžiūra. 

 Plečiantis karjerui į naujus plotus, palei išorinį pakraštį ir toliau bus formuojami 2 – 3 m 

aukščio dirvožemio pylimai, kurie dalinai stabdys vėjo greitį. Pats karjeras yra 10  - 15 m gylio, 

todėl vėjo greitis ges tokioje duobėje. Esant šiems barjerams dar sunkiau įmanomas kietųjų dalelių 

padidėjimas karjerą supančioje aplinkoje. 

Remiantis dulkėtumą mažinančiais reikalavimais vykdant veiklą karjere numatoma, kad 

žaliava bus laikoma sąvartose vidinėje karjero dalyje, jo dugne. Palei karjero pakraštį bus 

formuojami dirvožemio pylimai. Sunkusis transportas į karjerą atvažiuos tik pasiimti produkcijos. 

Visi sunkvežimiai išvežantys produkciją iš karjero bus dengiami tentais.  

Kraunant produkciją bus stengiamasi išlaikyti, kuo mažesnį medžiagos pylimo greitį ir aukštį, 

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

visa veikla bus organizuojama, kad mažiau reikėtų pakrauti ir pervežti žaliavą, produkciją. Tą 

puikiai ir toliau bus galima atlikti naudojantis transporteriu ir esamais perdirbimo įrenginiais šalia 

kurių yra formuojamos produkcijos sąvartos. 

Dulkėtumo sumažinimui šiltuoju metų laikotarpiu (gegužės – rugsėjo mėn.) 1 parą nesant 

kritulių ir toliau numatoma periodiškai laistyti rajoninio išvežimo žvyrkelio atkarpas iki kelio su 

asfalto danga bei karjero vidaus kelius. Palei artimiausias išvežimo žvyrkeliui esančias Visgirdų 

kaimo sodybas šiltuoju metų laikotarpiu bus laistoma du kartus per darbo pamainą. Įmonė turi tam 

skirtą ir šiuo metu naudojamą specialią laistymo įrangą. Visi paminėti barjerai ir priemonės ženkliai 

sumažina dulkėtumą. Veiklos metu įgyvendinant dulkėtumą mažinančias priemones, dėl karjero 

veiklos nebus pasiektos ribinės oro užterštumo normos kietosiomis dalelėmis artimiausiose karjerui 

ir palei išvežimo žvyrkelio ruožus esančias sodybas. 

2.3.  Klimatas 

2.3.1. Esamos būklės aprašymas 

Planuojamoje vietovėje nebūdingi pavojingi gamtos reiškiniai. Planuojamuose praplėsti 

plotuose kaip ir šiuo metu veikiančiame karjere teršalus į orą išmes tik mobilūs kasybos 

mechanizmai ir produkcijos atvažiuosiantys pasiimti sunkvežimiai. Dyzelinis kuras krautuvų, 

sijotuvų, ekskavatorių, buldozerio ir sunkvežimių darbui yra įprastinis energijos šaltinis. Dirbant 

šiems mechanizmams plačioje erdvėje oro tarša netrukus išsisklaidys atmosferoje. Mobilūs oro 

taršos šaltiniai dirbantys karjere neturės jokios įtakos vietovės meteorologinėms sąlygoms. Tai nėra 
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stacionarūs oro taršos šaltiniai, o ir veiklos mastas oro taršos atžvilgiu labai nedidelis, lyginant su 

stambiais pramoniniais objektais. Veiklos metu susidarysiančios taršos kiekis ir koncentracijos 

apskaičiuotos 2.2 PAV ataskaitos skyriuje.  

2.3.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

 Smėlio ir žvyro karjeras nėra stambus pramoninis objektas, kuriam reikalingas TIPK leidimas. 

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

teršalai. Stacionarūs žaliavos perdirbimo įrenginiai naudoja tik elektros energiją, o jiems veikiant 

karjere nesusidaro jokia oro tarša. 

2.3.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

Visuose išteklių gavybos ir nuodangos darbuose, produkcijos išvežime bus naudojami 

pažangūs kasybos mechanizmai, kurie daug mažiau teršia aplinką nei seno „draglain“ tipo 

ekskavatoriai ar KAMAZ ir MAZ modelių produkciją išvežantys sunkvežimiai. Žaliavos 

transportavimui naudojamas transporteris ir kartu su gavybos frontu judantys mobilūs kasybos 

mechanizmai ir toliau leis išvengti vidinių pervežimų bei tuo pačiu susidarysiančio oro užterštumo.  

 2.4.  Žemė  (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis 

2.4.1. Esamos būklės aprašymas 

Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinys susidarė paskutinio apledėjimo metu, kai ledynas 

ilgesnį laiką stabilizavosi ties Lentvario – Trakų – Margio ežero linija. Priešais ledyną plytėjo 

ankstesnės paskutinio apledėjimo fazės metu atklota banguota moreninė lyguma. Tai sudarė 

prielaidas ledyno tirpsmo vandenims laisvai klaidžioti po prieledyninę lygumą. Šie nepastovios 

dinamikos ir galios srautai ne tiktai nešė nuo ledyno šlaito gausią atvilktą medžiagą, bet ir ardė, 

vagojo lengvai pažeidžiamus buvusios lygumos aleurito ar morenų sluoksnius. Todėl 

fliuvioglacialinių nuogulų asla tapo banguotai – daubota, o ne lygi, kaip būdinga nepakeistoms 

limnoglacialinėms lygumoms. Visą zandro storymę suformavo nepastovios dinamikos laisvai 

klaidžiojantys po plačią prieledyninę lygumą ledyno tirpsmo vandenys. Kopinės sedimentacijos 

metu klostėsi smulkesnis žvyras ir smėlio lęšiai, o srautui sustiprėjus, plokščiosios sedimentacinės 

fazės metu atsiklojo beveik horizontaliai sluoksniuoti gargždingi smėlio ar net žvyro sluoksniai. 

Proceso pabaigoje nuo ledyno pakraščio nušliaužė itin molinga, praturtinta rieduliais ir gargždu bei 

žvirgždu, nerūšiuota moreninė medžiaga, sudariusi sluogo facijos suklotus paviršinius sluoksnius. 

Jie būdingi šiaurinei, arčiausiai buvusio ledyno pakraščio zandrinės lygumos pusei. Aleksandriškių 

smėlio ir žvyro telkinys yra pietinėje šios lygumos dalyje, todėl šios kilmės sluoksniai čia aptinkami 

jau kaip fliuvioglacialinio priesmėlio ar priemolio paviršinė danga. 
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PŪV teritorija patenka į didžiausią Lietuvoje prognozinį Rūdiškių žvyro išteklių plotą, 

kuriame išsidėstęs detaliai išžvalgytas Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinys (1.1 pav.). 

Artimiausias kitas detaliai šiame prognoziniame išteklių plote išžvalgytas Dambravos smėlio ir 

žvyro telkinys nuo PŪV teritorijos yra nutolęs 600 m į šiaurę. Dar toliau, už 3 km nuo PŪV 

teritorijos į vakarus yra nutolęs kitas detaliai išžvalgytas Gervinių smėlio ir žvyro telkinys (1.1 

pav.).  

Smėlio ir žvyro išteklių gavybą planuojama vykdyti PŪV teritoriją sudarančiuose 3 

atskiruose plotuose (I – 20, II – 0,7, III – 24,4), kurie yra įsiterpę į PŪV organizatoriui Lietuvos 

geologijos tarnybos prie AM 2021-10-21 d. išduotu leidimu Nr. KN-21-41 suteiktą kasybos sklypą 

(1.2 pav., 2 priedas). Planuojamuose naudoti plotuose naudingieji smėlio ir žvyro ištekliai 

patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2010-10-29 d. Nr. 1 – 220 (I ir II ploto dalyje), 

2021-06-23 d. Nr. 1-254 (II ploto šiaurės rytinėje dalyje), 2021-08-31 d. Nr. 1-365 (III plote) 

direktoriaus įsakymais (3 priede). Bendras naudingųjų smėlio ir žvyro išteklių kiekis visuose 3 

plotuose sudaro apie 10 000 tūkst. m3. Bendras dirvožemio ir dangos gruntų kiekis sudaro po 90 

tūkst. m3. Tiksliau PŪV teritorijoje esančių ir galimų išgauti išteklių kiekis, nuimamų dirvožemio 

ir dangos gruntų tūriai bus apskaičiuoti rengiant telkinio naujų plotų naudojimo planą. 

Planuojama, kad vidutinės metinės smėlio ir žvyro gavybos bei perdirbimo apimtys karjere ir 

toliau sudarys apie 500 tūkst. m3. Esant vidutinėms planuojamoms metinėms gavybos apimtims, 

tokio išteklių kiekio įmonei pakaktų iki 20 metų.  

 PŪV teritorijoje telkinio dangą pagrinde sudaro augalinis sluoksnis ir po juo esantis 

fliuvioglacialinis priesmėlis, rečiau priemolis. Visos dangos storis dažniausiai sudaro 0,3 – 0,4 m (4 

– 9 grafiniai priedai). 

 PŪV teritorijoje naudingąjį klodą viršutinėje pjūvio dalyje sudaro žvyras su smėlio 

tarpsluoksniais. Giliau slūgso smėlio sluoksniai, vietom persisluoksniuojantys su žvyro sluoksniais. 

Bendras naudingojo klodo storis vidutiniškai sudaro 23 m (10 – 12 grafiniai priedai). Viršutinė 

sauso klodo dalis vidutiniškai sudaro 15 m (13 – 15 grafiniai priedai). Apatinė naudingojo klodo 

dalis yra apvandeninta. Vidutinis apvandenintos klodo dalies storis sudaro 8 m (16 – 18 grafiniai 

priedai).  

 Telkinio aslą sudaro tos pačios apvandenintos fliuvioglacialinės nuogulos, kurios slūgso 

giliau išteklių apskaičiavimo apatinės ribos arba Grūdos posvitės glacialinis priemolis. 

Duomenų apie didesnius geologinius procesus ir reiškinius, geotopus šioje vietovėje nėra 

žinoma (pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie AM Valstybinės geologijos informacinės sistemos 

Geolis duomenis). Artimiausia griova (Nr. 739) nuo PŪV teritorijos I ploto yra fiksuota už 10,6 km 

į pietvakarius. Artimiausias geotopas Galaverknio šaltinis (Nr. 548) nuo arčiausiai esančio PŪV 

teritorijos II ploto yra nutolęs 4,7 km į pietvakarius.   
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Telkinio naujų plotų teritorijoje vyrauja žemo našumo dirvožemiai. Žemės ūkio naudmenų 

našumo balas svyruoja nuo 26,0 iki 34,1 (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis) (5 tekstinis 

priedas). Tai vieni iš mažiausiai derlingų dirvožemių Lietuvos teritorijoje.  

2.4.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

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

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

panaudoti visuomenės materialinėje gamyboje. Išeksploatavus naudingąjį klodą, iškastų plotų šlaitai 

bus nulėkštinti, o sekliausios vietos užpiltos dangos gruntais. Išeksploatuoto karjero vietoje, 

įskaitant planuojamus naudoti plotus, susiformuos švaraus vandens telkinys (-iai). Svarbiausias 

išteklių gamtosauginis naudojimo principas yra racionalus jų naudojimas bei maksimalus galimas 

iškasimas iš telkinio, patiriant kuo mažiau nuostolių. Tokių planuojamų naudoti plotų kaip šiuo 

metu įsiterpusių į PŪV organizatoriui suteiktą kasybos sklypą įsisavinimas gamtosauginiu aspektu 

turi prioritetą, kadangi išteklių gavyba ir toliau būtų koncentruojama viename išteklių masyve, 

pasinaudojant ankstesniais metais sukurta kasybos ir kelių infrastruktūra. Įsisavinus į kasybos 

sklypą įterpusius plotus susidarytų daug mažesni nuostoliai šlaituose, nejudinamose pakraščio 

juostose, kurie giliuose karjeruose (kaip yra šiuo atveju), sudaro didžiąją dalį kasybos nuostolių. 

Praplečiant išteklių gavybą į naujus plotus pats kasybos sklypas taptų mažiau fragmentuotas, 

nepaliekant įsiterpusių išteklių salų. 

2.4.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

Nuodangos darbų metu dalis nuimto dirvožemio sluoksnio reikalingo karjero rekultivavimui 

ir toliau bus saugoma pylimuose formuojamuose palei karjero pakraštį. Dirvožemio sluoksnis 

šlaituose neapvandenintoje karjero dalyje aplink susiformuosiantį vandens telkinį (-ius) visame 

pažeistame kasybos plote bus pilnai atstatytas.  

Iškastas karjeras bus rekultivuojamas palaipsniui, kai tik pilnai bus iškasti naudingieji ištekliai 

kurioje nors telkinio dalyje.  

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

suprojektuoti konkretūs įsisavinimo sprendiniai, siekiant kuo racionaliau išeksploatuoti 

naudinguosius smėlio ir žvyro išteklius planuojamuose praplėsti Aleksandriškių smėlio ir žvyro 

telkinio naujuose plotuose.  
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2.5.  Kraštovaizdis ir biologinė  įvairovė  

2.5.1. Esamos būklės aprašymas 

PŪV teritorija ir PŪV organizatoriui suteiktas kasybos sklypas nepatenka į Nacionaliniame 

kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtas vertingiausias ypač saugomo šalies vizualinio estetinio 

potencialo arealus ir vietoves (1.7 pav.). Artimiausias ypač saugomo šalies vizualinio estetinio 

potencialo arealas yra Trakų – Aukštadvario kalvotas ežerynas arčiausiai esantis už 3,6 km į šiaurę. 

Tvarkymo plane nėra nustatytų jokių apribojimų naudingųjų išteklių gavybai šioje teritorijoje. PŪV 

teritorija remiantis vizualinės struktūros vertikaliosios ir horizontaliosios sąskaidos veiksniais 

priskirta tipui – V1H0. Šio tipo kraštovaizdis skirstyme turi vieną iš žemiausių verčių. Pagal 

vizualinės struktūros dominantiškumą nagrinėjamame plote esantis kraštovaizdis priskirtas d 

kategorijai, kur kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje nėra raiškių vertikalių ir horizontalių 

dominančių. PŪV teritorijos artimoje aplinkoje nėra vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio 

panoramų apžvalgos taškų, kurių sąrašas pridedamas tvarkos aprašo priede. Artimiausia apžvalgos 

aikštelė Štareinės kaime yra nutolusi 7 km į šiaurės vakarus (1.7 pav.).  

PŪV teritorija kaip ir visas PŪV organizatoriui suteiktas kasybos sklypas, kuriame išsidėstęs 

šiuo metu veikiantis karjeras, nepatenka į rajono bendrajame plane išskirtą gamtinio karkaso 

teritoriją (1.4 pav.). 

Telkinys yra paskutiniojo apledėjimo fliuvioglacialinių lygumų srityje, Dainavos lygumos 

Merkio vidurupio lygumos parajonyje, Rūdiškių – Šventininkų fliuvioglacialinės pakilumos 

mikrorajone. Pagal prof. A.Basalyko geomorfologinį rajonavimą – tai Rūdiškių – Senųjų Trakų 

mikrorajonas, kuriam (telkinio apylinkėms) būdingas smulkiai banguotasis, įlomėtasis, pelkingasis, 

ežeringasis, priesmėlingasis (bD1PES) vietovaizdis. Telkinio paviršius yra banguota zandrinė 

lyguma (1 – 3 grafiniai priedai). 

 PŪV teritorijos didžiąją dalį sudaro dirbami žemės ūkio laukai (1.2 pav.). Bendras PŪV 

teritorijoje augančio miško plotas sudaro apie 10,6 ha. Į PŪV teritoriją patenkantis miškas yra labai 

fragmentuotas, sudarytas iš 7 atskirų plotų bei yra įsiterpęs į PŪV organizatoriui suteiktą kasybos 

sklypą. Visas PŪV teritorijoje esantis miškas auga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (6 

tekstinis priedas). PŪV teritorijoje augantis miškas yra išsidėstęs Rūdiškių girininkijoje, 640 miško 

kvartale. PŪV teritorijos I ir II plotuose, auga III ir IV grupės laukų apsauginiai ir ūkinės paskirties 

miškai (1.6 pav.). Didžiąją PŪV teritorijoje augančio 7,8 ha plote miško dalį sudaro IV grupės 

ūkiniai miškai (miško sklypai Nr. 10, 11, 12, 13). Likusią miško dalį 2,8 ha bendrame plote sudaro 

6 atskiruose miško sklypuose (Nr. 14, 17, 18, 19, 20, 25) augantys III grupės laukų apsauginiai 

miškai. PŪV teritorijoje augančiame miške pagrinde dominuoja 50 – 70 metų amžiaus savaiminio 

išsisėjimo pušys ir eglės (22 tekstinis priedas). 
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Į PŪV teritorijos I ir II plotus patenkanti miško žemė kitomis naudmenomis bus paverčiama 

vadovaujantis LR Miškų įstatymo (1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671) II skyriaus, 11 straipsnio, 4 

punkte esančiu punktu, kuriame nurodyta, kad miško žemėje galimas naudingųjų iškasenų 

eksploatavimo teritorijų formavimas ir naudojimas, kai nėra galimybės šių iškasenų eksploatuoti 

ne miško žemėje savivaldybės teritorijoje. Vadovaujantis paminėta miškų įstatymo nuostata, 

rengiant PAV ataskaitą buvo kreiptasi į Lietuvos geologijos tarnybą prie AM, kuri 2022-11-22 raštu 

Nr. (7)-1-7-8257 nurodė, kad ne miško žemėje rajono teritorijoje yra 3 nenaudojami smėlio ir žvyro 

telkiniai (Skynimai, Gerviniai, Dambrava) (6 tekstinis priedas). Visi paminėti telkiniai yra išsidėstę, 

kitiems su PŪV organizatoriumi konkuruojantiems ūkio subjektams ir fiziniams asmenims 

priklausančiuose privačiuose žemės sklypuose bei yra detaliai išžvalgyti privačiomis lėšomis. 

Gervinių telkiniui kito ūkio subjekto užsakymu jau buvo atliktos PAV procedūros. Artimiausiu 

metu Dambravos smėlio ir žvyro telkinyje baigus naujo ploto geologinę žvalgybą taip pat bus 

atliekamos PAV procedūros (pastarieji telkiniai atspindėti 1.1 pav.). Dalis Skynimų smėlio ir žvyro 

telkinio taip pat yra išsidėsčiusi 0,7 ha ploto miško žemėje, kurį neišvengiamai reikėtų iškirsti, 

kadangi miškas auga centrinėje telkinio dalyje (7 tekstinis priedas).  

Siekiant racionaliai išeksploatuoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio išteklius, 

suformuojant vientisą kasybos sklypą, nepaliekant atskirų įsiterpusių plotų, neiškertant miško ir 

nepaverčiant jo kitomis naudmenomis nėra kitos galimybės. Kitu atveju paliekant atskirus 

įsiterpusius miško plotus susiformuotų neiškastų išteklių pusiasalis su atskiromis 6 salomis kas 

sąlygotų labai didelius nuostolius šlaituose bei apsunkintų patį gavybos procesą. Tai puikiai 

atsispindi šiuo metu eksploatuojamame karjere, kada gavybos frontas juda aplenkdamas mišką. 

Vėlesniais metais išeksploatavus apatinėje apvandenintoje klodo dalyje esančius naudinguosius 

išteklius, priėjimas prie po miško žeme slūgsančių išteklių dalies dar labiau komplikuotųsi (žaliavos 

transportavimui nebūtų galima naudoti trasporterio, produkciją reikėtų išvežti aplinkiniais keliais, 

kasybą reiktų vykdyti nuo klodo viršaus atvirkštinio kasimo ekskavatoriais, daugiakaušiui 

ekskavatoriui nedidelėse salose nesusidarytų pakankamo dydžio darbo aikštelės, todėl apatinė 

naudingojo klodo dalis liktų pilnai neiškasta ir dar daugybė kitų faktorių).  

 Planuojami išplėsti plotai nepatenka į saugomas teritorijas (1.8 pav.). Artimiausia saugoma 

teritorija yra Aukštadvario regioninis parkas, arčiausiai I ploto esantis už 3,5 km į šiaurės vakarus. 

Artimiausia Natura 2000 saugoma teritorija svarbi buveinių apsaugai yra Spindžiaus miškas 

(LTTRA0007), nutolęs 4,1 km į vakarus (Aukštadvario regioninio parko sudėtyje). Artimiausia 

Natura 2000 teritorija svarbi paukščių apsaugai yra Rūdninkų giria (LTSALB002) nutolusi 19,9 km 

į pietryčius. Kitos saugomos teritorijos nutolusios dar didesniais atstumais. Vykdoma veikla dėl 

didelio atstumo neturės jokio neigiamo poveikio artimiausioms saugomoms teritorijoms. 
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PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nėra fiksuota jokių Europos Bendrijos svarbos 

natūralių buveinių. Artimiausios EB svarbos buveinės žolių turtingi eglynai (9050) nuo PŪV 

teritorijos I ploto yra nutolusios 1,425 km į pietvakarius ir 1,825 km į vakarus (2.4 pav.). Dar toliau 

nuo PŪV teritorijos III ploto, už 1,7 km į rytus yra nutolusi vakarų taigos (9010) natūrali buveinė.  

Pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenis planuojamuose praplėsti 

Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujuose plotuose ir jų artimoje aplinkoje nėra fiksuota 

jokių saugomų augalų ir gyvūnų rūšių buvimo faktų (23 tekstinis priedas). Arčiausiai PŪV 

teritorijos II ploto už 585 m į pietvakarius ir 805 m į pietus, ir nuo PŪV teritorijos I ploto 770 m į 

vakarus fiksuotos sodinės startos (Emberiza hortulana) radavietės. Artimiausia saugomos augalų 

rūšies pievinio auksveidžio (Seseli annuum) radavietė fiksuota už 595 m į pietvakarius nuo PŪV 

teritorijos I ploto. Dar toliau, už 685 m į pietvakarius, kitapus rajoninio kelio nuo I ploto fiksuota 

putpelės (Coturnix coturnix) lizdavietė. Už 705 m į pietvakarius ties Visgirdų kaimu fiksuota 

miškinės plikaplaiskės (Neottianthe cuculata) radavietė.  

2.5.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Šioje vietoje kraštovaizdžio natūrali struktūra pakeista prieš nepilną dešimtmetį pradėjus 

vykdyti naudingųjų išteklių gavybą Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinyje (19 grafinis priedas). 

Praplečiant išteklių gavybą į telkinio naujus plotus ir apjungiant įmonei suteiktą kasybos sklypą, 

gavyba ir toliau būtų koncentruojama viename karjere, kur sukurta moderni kasybos ir žaliavos 

perdirbimo infrastruktūra. Tokiose kraštovaizdžio apsaugai mažai vertingose teritorijose naudingųjų 

išteklių gavyba turi prioritetą. 

Itin svarbus rodiklis žmogaus invazijai į gamtinę aplinką motyvuoti yra santykinis žemės 

gelmių įsotinimas ištekliais. Kuo jis didesnis, tuo kasybos pramonės veikla konkrečioje vietovėje 

yra gamtosauginiu požiūriu labiau pateisinama. Juk žmonija negali egzistuoti nenaudodama 

gamtinių išteklių. Todėl, jei iš vietovės ploto vieneto įmanoma išgauti daugiau naudingosios 

iškasenos, tai tokie plotai turi turėti naudojimo prioritetą. Juo labiau, šiuo atveju, būtų apjungtas 

įmonei suteiktas kasybos sklypas, kas leistų ženkliai sumažinti kasybos nuostolius. Aleksandriškių 

smėlio ir žvyro telkinyje iš vieno m2 ploto galima iškasti vidutiniškai 23 m smėlio ir žvyro. 

Lyginant su kitais Lietuvoje veikiančiais karjerais tai labai didelis kiekis.  

 Pagal LR Aplinkos ministerijos užsakymu parengtą vizualinės taršos gamtiniams 

kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodiką14 „vizualinės taršos objektais 

pripažįstami sąvartynai, nerekultivuoti karjerai, apleisti ūkiniai ir gyvenamieji pastatai, 

kilnojamieji nameliai/vagonėliai, antžeminės elektros linijos (jų stulpai, atramos ir kt.), vėjo 

jėgainės, komercinės reklamos stendai, telekomunikacijų bokštai“. Šiuo atveju, iškastą karjerą  

 
14 UAB „Infraplanas“. Vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatymo metodika. 
2015. 
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įskaitant ir praplečiamus telkinio naujus plotus planuojama rekultivuoti į vandens telkinį (-ius). 

Buvusį karjerą rekultivavus į vandens telkinį pakils monotoniško agrarinio landšafto nedidelė vertė, 

nes padidės teritorijos reljefo skaida ir ežeringumas. Tuo pačiu padidės ir landšafto estetiniai 

ištekliai.  

Eksploatuojamo karjero ir PŪV teritorijos artimoje aplinkoje nėra išskirta EB svarbos 

natūralių buveinių, kas liudija didelį antropogeninį poveikį (2.4 pav.). Planuojamų išteklių 

gavybai naudoti plotų didžiąją dalį sudaro kultivuojami žemės ūkio laukai, kurie gamtosaugine 

prasme neturi jokios ypatingos vertės. Retoms ir saugomoms augalų ir gyvūnų rūšims dažnai 

reikalingos specifinės sąlygos, buveinės. Žemės ūkio laukai, kuriuose kultivuojamos agrokultūros 

yra žmogaus veiklos suformuotas biotopas mažai tinkantis laukinėje gamtoje augantiems augalams 

ir gyvenantiems gyvūnams. 

PŪV teritorijoje augantis miškas gamtosaugine prasme neturi jokio unikalumu. Miško 

iškirtimas IV grupės ūkinės paskirties miške, kurie sudaro didžiąją Lietuvos miškų dalį, yra įprastas 

reiškinys. Pagrindinis ūkininkavimo tikslas IV grupės miškuose yra laikantis aplinkosaugos 

reikalavimų, formuoti produktyvius medynus, nepertraukiamai tiekti medieną. Į PŪV teritoriją 

įsiterpę III grupės laukų apsauginiai miškai, taip pat neturi jokio unikalumo, o apsauginiams 

miškams priskiriami tik dėl nedidelių plotų, kurie yra atsiskyrę nuo didesnių miško masyvų. PŪV 

teritorijoje augančiame miške nėra išskirta gamtosaugine prasme vertingų kertinių miško buveinių. 

Išskirto miško plotuose dominuoja 50 – 70 metų amžiaus pušys ir beržai. Tai yra pionierinės 

medžių rūšys, kurios paprastai pirmosios įsigali apleistuose žemės ūkio laukuose. 

PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nėra fiksuota jokių saugomų augalų ir gyvūnų rūšių 

buvimo faktų, kurioms veikla telkinyje galėtų turėti neigiamą poveikį (23 tekstinis priedas). 

Artimiausios saugomos augalų ir gyvūnų rūšys fiksuotos už 0,6 – 0,8 km nuo PŪV teritorijos, 

daugiau nei prieš 20 metų, išskyrus pievinį auksveitį, kuris fiksuotas 2020 m. po veiklos pradžios 

karjere. Karjere vykdoma veikla ir toliau neturės jokios neigiamos įtakos šios augalo rūšies 

augavietei.  

2.5.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

Pilnai išeksploatavus telkinyje, įskaitant planuojamuose praplėsti plotuose esančius išteklius, 

ir jį rekultivavus nulėkštinant šlaitus, taip labiau iškastą karjerą priderinant prie supančių natūralių 

reljefo formų, poveikis visam kraštovaizdžio tipui bus minimalus. Išeksploatuoto karjero šlaitai bus 

nulėkštinti iki 20 – 24o. Iškastą daubą užpildys vanduo, o susidarysiantys reljefo peraukštėjimai 

nebus vizualiai išreikšti.  
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Rekultivuojant iškastą plotą bus panaudoti palei išorinį karjero perimetrą sustumtas į pylimus 

dirvožemis bei nuodangos darbų metu nuimti mineraliniai gruntai. Nulėkštinus karjero šlaitus 

dirvožemio sluoksnis aplink susiformuosiantį vandens telkinį (-ius)_bus pilnai atstatytas. Gruntams 

susigulėjus karjero šlaitai ir neapvandeninta dalis bus apsodinta mišku.  

PŪV teritorijoje augantis miškas bus kertamas palaipsniui pagal planuojamas metines 

gavybos apimtis. Siekiant kuo labiau sumažinti poveikį paukščiams miškas bus kertamas šaltuoju 

metų laikotarpiu (lapkričio – kovo mėn.), kada neperi paukščiai. 

Buvusiame karjere susidarys sąlygos vandens augalams ir gyvūnams veistis, nes susiformavę 

baseinai palaipsniui užžels vandens augalija. Gamtosauginiu požiūriu susikurs itin vertingas 

biotopas vandens ir pelkių gyvūnijai. Čia galės rasti prieglobstį Lietuvoje itin saugomos varliagyvių 

(rupūžių, varlių, tritonų) ar vandens paukščių rūšys. Tokių buvusių, sutvarkytų karjerų patrauklumą 

ypatingai vandens paukščių rūšims, varliagyviams įrodo ne vienas atliktas mokslinis tyrimas ir 

stebėjimai, SRIS duomenys fiksuoti išeksploatuotuose karjeruose. 

Kaip kompensacinė priemonė miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis turės būti 

kompensuojamas pinigine forma arba atsodinant mišką kitame žemės plote. 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“15. 

2.6.  Materialinės vertybės 

2.6.1. Esamos būklės aprašymas 

PŪV teritorija susidedanti iš 3 atskirų (I – 20, II – 0,7, III – 24,4, bendrai apie 45,1 ha) plotų, 

yra įsiterpusi į PŪV organizatoriui Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2021-10-21 d. išduotu 

leidimu Nr. KN-21-41 suteiktą kasybos sklypą (1.2 pav., 2 tekstinis ir 19 grafiniai priedai). PŪV 

teritorijos I plotas tiesiogiai arba tarp pravažiavimų tarp žemės sklypų ribojasi su žemės ūkio 

(kadastro Nr. 7938/0002:203, 7938/0002:314, 7938/0002:468, 7938/0002:516, 7938/0002:519), 

miškų ūkio (kadastro Nr. 7938/0002:77) ir kitos paskirties (kadastro Nr. 7938/0002:324, 

7938/0002:489, 7938/0002:493) (naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos) žemės 

sklypais (5 – 6 tekstiniai priedai). PŪV teritorijos II plotas tiesiogiai arba tarp pravažiavimų tarp 

žemės sklypų ribojasi su žemės ūkio (kadastro Nr. 7938/0002:32, 7938/0002:141, 7938/0002:336, 

7938/0002:510) ir kitos paskirties (kadastro Nr. 7938/0002:324, 7938/0002:491) (naudojimo būdas 

– naudingųjų iškasenų teritorijos) žemės sklypais. PŪV teritorijos III plotas tiesiogiai arba tarp 

pravažiavimų tarp žemės sklypų ribojasi su žemės ūkio (kadastro Nr. 7938/0002:91, 

 
15 LRV 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas 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“. 
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7938/0002:507, 7938/0002:519), miškų ūkio (kadastro Nr. 7938/0002:348, 7938/0002:541) ir kitos 

paskirties (kadastro Nr. 7938/0002:489, 7938/0002:490) (naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų 

teritorijos) žemės sklypais. Aplink karjerus nėra išskiriamos sanitarinės apsaugos zonos. Dėl PŪV 

gretimiems žemės sklypams ir aplinkinėms teritorijoms nebus nustatyta jokių papildomų 

apribojimų. 

2.6.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

 Aplink karjerus nėra išskiriamos sanitarinės apsaugos zonos. Aplinkinėms teritorijoms ir 

gretimiems žemės sklypams praplečiant gavybą į telkinio naujus plotus dėl PŪV nebus nustatyta 

jokių papildomų apribojimų. 

2.6.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

  Svarbiausia eksploatuojant Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinį įskaitant ir praplečiamus 

naujus plotus nepažeisti kasybos sklypo ribų bei laikytis telkinio naudojimo plane numatytų 

projektinių sprendinių. Laikantis šių sprendinių nenukentės gretimos teritorijos ir jose esančios 

materialinės vertybės. 

2.7.  Nekilnojamosios kultūros vertybės  

2.7.1. Esamos būklės aprašymas 

 PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba 

archeologinių vertybių. Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra Vytautavos Šv. Antano 

Paduviečio bažnyčia (Unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre – 33553) nutolusi 3,8 km į 

pietvakarius (1.10 pav.). Kitos saugomos kultūros vertybės nutolusios dar didesniais atstumais.  

Nesant archeologinio pobūdžio vertingų savybių aptikimo tikimybei, archeologiniai tyrimai 

PAV procese nėra atliekami (PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, 7.5 

punktas) 16. Jeigu atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra priims teigiamą sprendimą dėl 

PŪV galimybių pasirinktoje teritorijoje, bus pradedamas rengti telkinio naujų plotų žemės gelmių 

išteklių naudojimo planas. Šio dokumento rengimo metu, pagal gautas planavimo sąlygas, tarp jų ir 

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

šie tyrimai bus atlikti, kaip numatyta PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, 

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

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

punktas. 

 
16 LR Kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-538 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 
2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“.  
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2.7.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

 PŪV teritoriją sudarantys plotai nuo artimiausių saugomų kultūros vertybių yra nutolę 

pakankamai dideliu atstumu. Veiklos vykdymas planuojamuose naudoti plotuose neturės jokios 

įtakos artimiausioms saugomoms kultūros vertybėms. 

2.7.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

PŪV teritorijoje vykdant išteklių gavybą aptikus nekilnojamųjų kultūros vertybių požymių 

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

numatyta Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme17. Tolimesni archeologiniai tyrimai 

būtų vykdomi pagal PTR 2.13.01:2011 reglamentą.  

2.8.  Visuomenės sveikata 

Planuojami išplėsti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio nauji plotai yra išsidėstę Vilniaus 

apskrityje, Trakų rajono savivaldybės centrinėje dalyje, nuo Trakų rajono savivaldybės 

administracijos arčiausiai nutolę 13,1 km į pietvakarius, Rūdiškių seniūnijoje, Aleksandriškių ir 

Obelių kaimuose (1.1 – 1.2 pav., 4 – 5 tekstiniai priedai). PŪV teritorija, susidedanti iš 3 atskirų (I – 

20, II – 0,7, III – 24,4, bendrai apie 45,1 ha) plotų, yra įsiterpusi į PŪV organizatoriui Lietuvos 

geologijos tarnybos prie AM 2021-10-21 d. išduotu leidimu Nr. KN-21-41 suteiktą kasybos sklypą 

(2 priedas). Planuojamo naudoti I ploto centro koordinatės LKS-94 yra 6047035 m (X) ir 550453 m 

(Y), II ploto – 6046607 m (X) ir 550457 m (Y), III ploto – 6047062 m (X) ir 550985 m (Y).  

Telkinys yra išsidėstęs neurbanizuotoje, kaimiškoje vietovėje. Artimiausia gyvenamoji 

sodyba nuo PŪV teritorijos II ploto yra nutolusi 150 m į pietus (1.2 pav.). Kitos, toliau esančios 

sodybos, nuo PŪV teritorijos I ploto yra atitinkamai nutolusios už 225, 240, 255 m į šiaurę, šiaurės 

vakarus. Daugiau telkinio artimoje aplinkoje (300 m spinduliu) nėra gyvenamųjų sodybų. 

Planuojamo išplėsti ploto artimoje aplinkoje nėra suplanuota ar planuojama gyvenamųjų teritorijų 

(gyvenamosios paskirties žemės sklypų, ūkininko sodybų ir kt.), kuriose ateityje gali atsirasti 

gyvenamosios sodybos. Aplink eksploatuojamą telkinį nėra išsidėsčiusių visuomeninės paskirties 

teritorijų. Artimiausia visuomeninė teritorija yra Rūdiškių miesto pakraštyje esančios kapinės, nuo 

PŪV teritorijos (III ploto) nutolusios 4 km į pietryčius (1.2 pav.). Kitos visuomeninės teritorijos 

nutolusios dar didesniais atstumais.  

Produkcijos gabenimui ir toliau bus naudojami tie patys išvežimo keliai kaip ir iš šiuo metu 

veikiančio karjero, kur sukurta visa gavybos ir žaliavos perdirbimo infrastruktūra. Iš karjero 

sunkvežimiai išvažiuos į rajoninį kelią Strėva – Ismonys – Rūdiškės (Nr. 4714) (1.1 – 1.2 pav.). 

Didžioji transporto srauto dalis (apie 90 %) judės šiaurės vakarų kryptimi link magistralinio kelio 

Vilnius – Prienai – Marijampolė (Nr. A16). Didžioji produkcijos dalis plentu bus gabenama 

 
17 LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733 
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Vilniaus miesto kryptimi. Likusi transporto srauto dalis (apie 10 %) tuo pačiu rajoniniu keliu Nr. 

4714 pietryčių kryptimi bus gabenama link Rūdiškių miesto. Visas transporto judėjimas iš karjero 

ir toliau vyks tik viešo naudojimo keliais, kuriuose nėra jokių apribojimų sunkiajam transportui.  

Planuojamuose naudoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujuose plotuose dirbs tik 

mobilūs taršos šaltiniai. Jiems dirbant karjere pagrindiniai taršos šaltiniai bus į orą iš vidaus degimo 

variklių išmetami teršalai bei nuo kasybos mechanizmų sklindantis triukšmas. Taip pat dėl krovos 

operacijų karjere, produkcijos laikymo ir transportavimo keliais papildomai susidarys tarša 

kietosiomis dalelėmis. Kitokio poveikio (vibracija, šviesa, šiluma, elektromagnetinė spinduliuotė ir 

pan.) smėlio ir žvyro gavybos bei perdirbimo procesas neturi aplinkai. Cheminės medžiagos nebus 

naudojamos gavybos procese. Tam nėra visiškai jokio poreikio.  

Apie pusę (50 %) žaliavos kiekio bus perdirbama stacionarioje linijoje išsidėsčiusioje 

veikiančio karjero dugne (1.11 pav., 19 grafinis priedas). Visa žaliava perdirbimui iki linijos iš 

planuojamų praplėsti telkinio naujų plotų bus perduodama transporteriu. Likusi žaliavos dalis bus 

perdirbama mobiliuose sijotuvuose judančiuose kartu su gavybos frontu (1.12 pav.).  

Kasybos procese ir toliau bus naudojami nauji Europos sąjungos saugias darbo sąlygas 

atitinkantys karjero mechanizmai (šiuo metu karjere pagrinde dirba 1 – 5 metų amžiaus 

mechanizmai), todėl profesinės rizikos veiksniai darbuotojų sveikatai yra minimalūs. Smėlio ir 

žvyro kasimas planuojamuose naudoti plotuose išsidėsčiusiuose neurbanizuotoje teritorijoje, nuo 

artimiausių gyvenamų sodybų ir visuomeninės paskirties pastatų nutolusiuose pakankamai dideliais 

atstumais, negali įtakoti visuomenės elgsenos ir gyvensenos veiksnių (visuomenės grupių mitybos 

įpročių, žalingų įpročių, fizinio aktyvumo ir kt.), sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų 

prieinamumo ir šių paslaugų kokybės.  

Aplink karjerus nėra išskiriamos sanitarinės apsaugos zonos, kuriose galimas taršos 

padidėjimas ir kiti apribojimai dėl vykdomos veiklos18. 

2.8.1. Esamos būklės aprašymas 

Regiono gyventojų demografiniai rodikliai. 

Pagal paskutinius 2021 m. gyventojų surašymo duomenis Trakų rajone gyveno 32 042 

gyventojai19. Ankstesnio, 2011 m. vykdyto gyventojų surašymo duomenimis, Trakų rajone gyveno 

34411 gyventojai20. Tuo tarpu, 2001 m. surašymo metu Trakų rajono savivaldybėje surašyti 37376 

gyventojai21. Lyginant paskutiniųjų surašymų duomenis Trakų rajone gyventojų skaičius kaip ir 

 
18 LR SAM 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo 
taisyklių patvirtinimo“. 
19  Gyventojai gyvenamosiose vietovėse: Lietuvos Respublikos 2021 metų gyventojų surašymo rezultatai. Vilnius: 
Statistikos departamentas, 2022. 
20 Lietuvos Statistikos departamentas, 2011. Lietuvos Respublikos 2011 metų gyventojų ir būstų surašymo rezultatai, 
Vilnius: Statistikos departamentas, 2011. 
21 Lietuvos Statistikos departamentas, 2003. Vilniaus apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai, Vilnius. 
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daugumoje Lietuvos rajonų nuosekliai mažėja. Per paskutinį dešimtmetį bendras gyventojų 

skaičiaus sumažėjimas Trakų rajone sudarė 2369, skaičiuojant procentine išraiška – 6,9 %. 

Gimstamumo ir mirtingumo rodikliai Trakų rajone per paskutinius keturis metus buvo artimi 

Lietuvos vidurkiui (2.19 – 2.20 lentelės)22. Vilniaus apskrityje gimstamumo ir mirtingumo rodikliai 

buvo geresni nei Trakų rajono ir Lietuvos vidurkis. Ūkinė veikla Aleksandriškių smėlio ir žvyro 

telkinyje tiesiogiai neįtakos Trakų rajono gyventojų gimstamumo ir mirtingumo rodiklių.  

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

 2021 2020 2019 2018 2017 

Gimstamumas 8,3 9,0 9,8 10 10,1 

Mirtingumas 17 15,6 13,7 14,1 14,2 

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

 2021 (1000–čiui gyv.) 2020 (1000–čiui gyv.) 2019 (1000–čiui gyv.) 2018 (1000–čiui gyv.) 
 Gimst. Mirt. N.pr. Gimst. Mirt. N.pr. Mirtt. Gimst. N.pr. Gimst. Mirt. N.pr. 

Vilniaus 

apsk. 
9,9 14,8 -4,9 10,3 12,8 -2,5 11,0 11,5 -0,5 11,6 11,9 -0,3 

Trakų 

raj. 
8,2 16,5 -8,3 8,2 15,2 -7,0 10,3 14,3 -4,0 10,2 15,3 -5,1 

 Bendra sergamumo struktūra. 

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

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

 Nedarbo lygis. 

     Trakų rajone nedarbo lygis ir toliau išlieka aukštas. Plečiantis karjerui ir toliau bus išlaikomos 

esamos darbo vietos įmonėje. Vilniaus apskrityje nedarbo lygis, lyginant su Lietuvos vidurkiu yra 

žemesnis (2.21 lentelė). Trakų rajone šie rodikliai, lyginant Lietuvos vidurkiu paskutiniais metais 

yra šiek tiek geresni, tačiau prastesni nei Vilniaus apskrityje (Statistikos departamento duomenys). 

2.21 lentelė. Vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų Lietuvoje, 

Vilniaus apskrityje ir Trakų rajone (pagal Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos teikiamus duomenis).  

Metai 2017 2018 2019 2020 2021

Lietuvos Respublika 7,9 8,5 8,4 12,6 13

Vilniaus apskritis 6,7 7,6 7,6 11,5 12

Trakų raj. 6,1 6,3 6,5 11 12,6  

 
22 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Higienos instituto sveikatos informacijos centras. Periodinis 
metinis leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“ 2018 – 2022 m, Vilnius. 
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2.8.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Praplečiant išteklių gavybą į telkinio naujus plotus karjere ir toliau dirbs tie patys kasybos 

mechanizmai, o žaliavos perdirbimui bus naudojami tie patys įrenginiai esantys šiuo metu 

veikiančiame karjere (plačiau apie tai PAV ataskaitos skyriuje 1.2.9. Informacija apie 

technologinius procesus). Produkcijos išvežimui ir toliau bus naudojami tie patys išvežimo keliai, 

o transporto srautas išliks toks pats kaip ir ankstesniais metais veikiant karjerui (1.2 pav., 19 

grafinis priedas).  

Karjere dirbantys mobilūs mechanizmai su vidaus degimo varikliais yra varomi dyzeliniu 

kuru, o žaliavos perdirbimo įrenginiai ir transporteris naudoja elektros energiją. Praplečiant karjerą į 

naujus plotus pagrindiniai taršos šaltiniai bus į orą iš vidaus degimo variklių išmetami teršalai, 

kietosios dalelės susidarysiančios krovos operacijų, produkcijos laikymo ir transportavimo keliais 

su žvyro danga metu bei kasybos mechanizmų sukeliamas triukšmas. Kitokio poveikio (vibracija, 

šviesa, šiluma, elektromagnetinė spinduliuotė ir pan.) smėlio ir žvyro gavybos bei perdirbimo 

procesas neturi aplinkai. Cheminės medžiagos nebus naudojamos gavybos procese. Tam nėra 

visiškai jokio poreikio. Apibendrintai 2.22 lentelėje parodomos visos taršos rūšys galinčios 

susidaryti karjere. Oro taršos ir triukšmo poveikis visuomenės sveikatai vertintas ir skaičiuotas 

artimiausios gyvenamosios teritorijos atžvilgiu. Taip pat papildomai įvertintas ir bendras veiklos 

galimas psicho – socialinis poveikis visuomenės sveikatai. Išteklių gavybą į naujus plotus persikels 

palaipsniui slenkantis gavybos frontui. Plečiantis išteklių gavybai į naujus plotus nesusidarys jokios 

suminės taršos. Bendros žaliavos perdirbimo ir produkcijos gamybos apimtys ir toliau išliks tokios 

pačios kaip ir ankstesniais metais (apie 500 tūkst. m3). Karjere ir toliau dirbs tie patys kasybos 

mechanizmai, o jų skaičius taip pat išliks toks pats kaip ir šiuo metu veikiančiame karjere.  

Oro tarša 

 Siekiant išsamiai įvertinti PŪV taršos poveikį orui buvo atliktas išsamus teršalų sklaidos 

modeliavimas ir vertinimas. Atlikto oro taršos modeliavimo rezultatų analizė parodė, kad didžiausią 

poveikį PŪV turės taršai azoto dioksidu, KD10 ir KD2,5. Arčiausiai planuojamo praplėsti telkinio II 

ploto esančios sodybos gyvenamojoje aplinkoje vertinant RV dalimis NO2 valandos vidurkis 

įraukiant ir foninę aplinkos taršą siektų iki 0,84 RV, o metų 0,33 RV, KD10, paros – 0,35 RV, metų 

– 0,37 RV, KD2,5 metų – 0,45 RV. Likusių teršalų koncentracijos išsilaikys ženkliai mažesnės ir 

atitinkamai LOJ 0,5 val. siektų 0,03, CO 8 val. su fonine tarša – 0,06 RV.  

Ties artimiausiomis išvežimo keliui Visgirdų kaimo sodybomis išvežant produkciją oro tarša 

bus žemesnė nei artimiausioje karjerui sodybos gyvenamojoje aplinkoje. NO2 valandos vidurkis 

įraukiant ir foninę aplinkos taršą ties sodybų gyvenamąja aplinka siektų iki 0,65 RV, o metų 0,3 

RV, KD10, paros – 0,72 RV, metų – 0,47 RV, KD2,5 metų – 0,44 RV. Likusių teršalų koncentracijos  
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2.22 lentelė. Taršos rūšys.  

Taršos rūšis 
Taršos 
šaltinis 

Šaltinių 
skaičius 

Numatoma tarša Komentarai 
Objekto 

ter. 
Gyvenamojoje ter.  

1 2 3 4 6 7 

Oro tarša 

Karjerinė 
technika ir 
produkciją 
išvežantys 

sunkvežimiai  

Apie 20 
mobilių 
įskaitant 

produkciją 
išvežančius 

sunkvežimius 

CO,  
LOJ,  
NOx, 
KD10, 
KD2,5   

Neviršys DLK 

Oro taršos modeliavimo 
rezultatai parodė, kad PŪV 
nesąlygos reikšmingo 
teršalų išsiskyrimo į 
aplinkos orą.  
PŪV neturės reikšmingos 
įtakos oro taršos 
padidėjimui artimiausiose 
karjerui ir išvežimo keliui 
esančiose gyvenamosiose 
teritorijose (plačiau 2.2 
PAV ataskaitos skyriuje). 

Triukšmas 

Karjerinė 
technika ir 
produkciją 
išvežantys 

sunkvežimiai 

Apie 20 
mobilių 
įskaitant 

produkciją 
išvežančius 

sunkvežimius  

Iki 109 
dB(A) 

Didžiausias triukšmas 
veiklos metu susidarys 
atliekant trumpalaikius 
nuodangos darbus 
buldozeriui ir ekskavatoriui 
su karjeriniu sunkvežimiu 
dirbant PŪV teritorijos 
pakraščio juostoje. Atliekant 
dirvožemio nuėmimo darbus 
artimiausios sodybos 
gyvenamojoje aplinkoje 
buldozerio keliamas 
triukšmas sieks iki 41,82 
dB(A), o ekskavatoriaus su 
karjeriniu sunkvežimiu – 
48,42 dB(A) ir neviršys HN 
33:2011 leidžiamo 55 dB(A) 
triukšmo lygio dienos metu.  

Vykdant ilgalaikius išteklių 
gavybos ir perdirbimo 
darbus mechanizmai dirbs 
karjero viduje, jo dugne, 
triukšmo sklaidą ribojant 
vidutiniškai 2 – 3 m 
aukščio dirvožemio 
pylimams, 0,4 m aukščio 
nuodango gruntų ir 10 m 
sauso klodo gavybos 
pakopų šlaitams. Didžiąją 
veiklos laiko dalį 
artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje 
mechanizmų sukeliamas 
triukšmas bus labiau 
artimas 35 dB(A) foninei 
reikšmei ir iš viso nebus 
girdimas.  

Vandens / 
dirvožemio 

Karjerinė 
technika ir 
produkciją 
išvežantys 

sunkvežimiai 

Apie 20 
mobilių 
įskaitant 

produkciją 
išvežančius 

sunkvežimius 

Žaliavos praplovimui gamybinėje linijoje siekiant sumažinti paimamą 
vandens kiekį yra naudojamas apytakinis vandens ciklas. Naudojant 
apytakinį vandens ciklą vanduo yra panaudojamas daug kartų jo visiškai 
neužteršiant jokiomis cheminėmis medžiagomis. 

Dulkės (KD) 

Karjerinė 
technika ir 
produkciją 
išvežantys 

sunkvežimiai 

Apie 20 
mobilių 
įskaitant 

produkciją 
išvežančius 

sunkvežimius 

Dulkėtumo sumažinimui šiltuoju metų laikotarpiu (gegužės – rugsėjo 
mėn.) 1 parą nesant kritulių ir toliau numatoma periodiškai laistyti 
rajoninio išvežimo žvyrkelio atkarpas iki kelio su asfalto danga bei 
karjero vidaus kelius. Palei artimiausias išvežimo žvyrkeliui esančias 
Visgirdų kaimo sodybas šiltuoju metų laikotarpiu bus laistoma du kartus 
per darbo pamainą. Įmonė turi tam skirtą ir šiuo metu naudojamą 
specialią laistymo įrangą. 

Biologinė 
tarša 

Nėra 

Jonizuojanči
oji 

spinduliuotė 
Nėra 

Nejonizuojan
čioji 

spinduliuotė 
Nėra 

Kitos taršos 
rūšys 

Nėra 
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taip pat būtų ženkliai mažesnės ir atitinkamai LOJ 0,5 val. siektų 0,01, CO 8 val. su fonine tarša – 

0,05 RV. Didžiausią įtaką ties išvežimo keliu esančioms sodyboms turės tarša kietosiomis 

dalelėmis, todėl ir toliau svarbu išlaikyti taikomas taršą mažinančias priemones kaip kelių laistymas 

vandeniu šiltuotuju metų laikotarpiu nesant kritulių.  

Apibendrinti skaičiavimų rezultatai ir palyginimas su nustatytomis ribinėmis vertėmis 

pateikiami 2.18 lentelėje. Oro taršos modeliavimo žemėlapiai be foninės ir su fonine tarša nuo 

karjero pateikiami 19 – 20 tekstiniuose prieduose, nuo išvežimo kelio su foninėmis reikšmėmis – 

21 tekstiniame priede.     

Oro taršos modeliavimo duomenys aiškiai rodo, kad vykdant išteklių gavybą ir perdirbimą 

Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujuose plotuose oro taršos koncentracijos artimiausiose 

gyvenamosiose teritorijose neviršys ribinių verčių. 

Triukšmas 

Ribinės triukšmo vertės gyvenamojoje teritorijoje: 

Akustinį triukšmą gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje reglamentuoja Lietuvos higienos 

norma HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2.23 lentelė). 

Šiame skyrelyje pateikiami apskaičiuoti ekvivalentinio triukšmo dydžiai, atliekant 

dirvožemio, dangos gruntų nuėmimo ir žaliavos gavybos, perdirbimo bei produkcijos krovos darbus 

lyginami su šios lentelės stulpelio „Ekvivalentinis garso slėgio lygis, dBA“ vertėmis. Planuojama, 

kad karjeras ir toliau veiks visus metus darbus stabdant šalčiausiomis žiemos dienomis, bendrai iki 

1 mėn. laikotarpiui. Pati stacionari žaliavos perdirbimo linija veikia apie 9 – 10 mėn. per metus ir 

dirba nesustodama visą parą. Taip pat visą parą dirba ir žaliavą į transporterį paduodantys du 

krautuvai. Likę kasybos mechanizmai dirbs ir produkcijos išvežimas bus vykdomas tik darbo 

dienomis, dienos metu, nuo 7 iki 18 val. 

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

Eil. Nr. Objekto pavadinimas Paros laikas

Ekvivalentinis 
garso slėgio 

lygis (LAeqT), 
dBA

Maksimalus 
garso slėgio 

lygis (LAFmax), 
dBA

1 2 3 4 5

diena 55 60

vakaras 50 55

naktis 45 50

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

4
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Triukšmo mažinimo priemonės – akustinis ekranavimas: 

Karjero pakraščio juostoje yra suformuoti ir toliau plečiantis karjerui į naujus plotus bus 

formuojami 2 – 3 m aukščio dirvožemio pylimai (20 grafinis priedas).  

 Visi karjero mechanizmai, vykdant gavybos ir žaliavos perdirbimo darbus dirbs karjero dugne 

už dirvožemio pylimo, nuodangos ir gavybos pakopų šlaitų. Visų išvardintų triukšmo barjerų 

bendras aukštis sudaro apie 12 – 13 m (2 – 3 m dirvožemio pylimas + 0,4 m nuodangos gruntų 

pakopa + 10 m sauso klodo gavybos pakopa).  

 Didžiausią triukšmą sukeliantys mobilūs sijotuvai dirbs karjero viduje, ne arčiau kaip 50 m 

prie karjero pakraščio iki jų žaliavą perdirbimui privežant krautuvais. Žaliavos perdirbimas 

mobiliuose sijotuvuose bus vykdomas tik dienos metu, kai pagal HN 33:2011 leidžiamas 

didžiausias 55 dB(A) triukšmo lygis.  

 Ženklūs triukšmo gesimo faktai už karjero šlaitų ne kartą buvo įrodyti atliktais matavimais. 

Pvz. 2007 metais Nacionalinio visuomenės sveikatos tyrimų centro fizikinių veiksnių tyrimų 

laboratorijos vykdyto natūrinio triukšmo matavimo Samninkų žvyro telkinyje duomenimis, esant 10 

metrų aukščio karjero šlaitui 88 dB(A) skleidžiamas kasimo technikos, kuri dirbo karjero šlaito 

apačioje, triukšmas ties karjero viršutiniu bortu sumažėjo iki 47 dB(A), t.y. karjero šlaitas sumažino 

triukšmo lygį 41 dB(A). 

Visi išvardinti barjerai ribos ne tik triukšmo skaidą bet ir vizualinę taršą asmenims, kuriems 

karjeras yra nepatrauklus objektas. 

 Stacionari žaliavos perdirbimo linija yra įrengta veikiančio karjero viduje, toli nuo artimiausių 

gyvenamųjų sodybų. Artimiausia išteklių gavybai planuojamiems praplėsti plotams gyvenamoji 

sodyba nuo stacionarios žaliavos perdirbimo linijos yra nutolusi 795 m į šiaurės vakarus.  

Triukšmo lygio apskaičiavimas: 

Triukšmo gesimas apskaičiuotas pagal Lietuvos standartą LST ISO 9613-2:2004 en23, 

įvertinus visas smėlio ir žvyro karjero eksploatavimo procedūras nuo tos vietos, kuri arčiausiai 

priartėja iki artimiausios sodybos, nutolusios 150 m į pietus, gyvenamosios aplinkos. Šiuo atveju, 

gyvenamoji aplinka pagal HN 33:2011 yra išskirta 40 m aplink sodybą, kadangi sodyba yra 

išsidėsčiusi nesuformuotame žemės sklype. Šiai sodybai nėra suteiktas ir gyvenamosios vietos 

adresas.  

Atskirai skaičiuota triukšmo sklaida buldozeriui nuimant dirvožemio sluoksnį ir formuojant 

pylimus, ekskavatoriui kartu su karjeriniu sunkvežimiu nuimant dangos gruntus bei krautuvui, 

sijotuvui ir produkcijos atvažiavusiam sunkvežimiui dirbant vienoje vietoje. Papildomai 

apskaičiuota kokį triukšmą skleis krautuvai kasantys žaliavą visą parą ir tiekiantys ją į transporterį, 

kuris ją nugabena iki stacionarios perdirbimo linijos. Priimama, kad iki artimiausios sodybos 
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gyvenamosios aplinkos, buldozeris priartės iki 110 m, ekskavatorius su karjeriniu sunkvežimiu – 

130 m, krautuvas, sijotuvas ir produkciją` išvežantis sunkvežimis – 160 m, žaliavą kasiantys 

krautuvai – 120 m. Atstumai triukšmo skaičiavimams iki artimiausios gyvenamosios aplinkos 

priimami laikantis darbo saugos ir kitų kasybos projektinių reikalavimų. 

Stacionari žaliavos perdirbimo linija yra išsidėsčiusi šiuo metu veikiančio karjero dugne, 

vakarinėje jo dalyje ir dirba pagal ankstesniais metais nusistovėjusią technologiją (19 grafinis 

priedas). Dėl didelio 795 m atstumo iki stacionarios žaliavos perdirbimo linijos ir greta jos 

dirbančių kasybos mechanizmų (dviejų krautuvų ir ilgastrėlio ekskavatoriaus) sukeliamas triukšmas 

artimiausioje planuojamiems praplėsti telkinio plotams sodybos gyvenamojoje aplinkoje iš viso 

nebus girdimas, todėl nebuvo atskirai vertintas. Taip pat atskirai nebuvo vertintas apatinėje klodo 

dalyje atskirai nuo likusių kasybos mechanizmų dirbsiančio ilgastrėlio ekskavatoriaus sukeliamas 

triukšmas, kuris dirba daug tyliau nei likę kasybos mechanizmai varomas elektros energija.  

Visi planuojamuose naudoti plotuose dirbsiantys kasybos mechanizmai (triukšmo šaltiniai) 

gavybos ir žaliavos perdirbimo darbų metu dirbs karjero dugne, atitverti iki 2 – 3 m aukščio 

dirvožemio pylimais, 0,4 m aukščio nuodangos ir 10 m sauso klodo gavybos pakopų šlaitais. Šalia 

karjero pakraščio ties artimiausia sodyba mechanizmai dirbs tik labai epizodiškai, nes gavybos 

frontas nuolat keisis. Tuo tarpu, triukšmo skaičiavimuose priimamas pats blogiausias scenarijus 

kaip mechanizmams dirbant pakraščio juostoje visos veiklos metu karjere.  

Pagal Lietuvos standartą LST ISO 9613-2:2004 en triukšmo slėgio lygis pas priėmėją 

(gyvenamojoje aplinkoje) kiekvienoje iš aštuonių garso oktavų su vidutiniais jų dažniais nuo 63 Hz 

iki 8 kHz skaičiuojamas pagal formulę: 

LfT (DW) = Lw + Dc – A {1} 

 kur, 

Lw – kiekvienos iš aštuonių garso oktavų garso bangų slėgio lygis, kurį skleidžia triukšmo 

šaltinis, dB; 

Dc – krypties korekcija, dB. Kai garsas sklinda atviroje erdvėje laisvai visomis kryptimis, 

tada ši korekcija lygi 0. Karjero mechanizmų triukšmo šaltinis ir žmogaus ausis yra pakelti nuo 

žemės, todėl šio rodiklio vertė lygi 0. 

A – konkrečios oktavos garso bangų gesimas kelyje nuo šaltinio iki priėmėjo, dB.  

Kiekvienos oktavos garso bangų gesimas kelyje nuo šaltinio iki priėmėjo (A), surandamas 

pagal formulę: 

 
23 Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. bendrasis skaičiavimo metodas (tapatusis 9613-
2:1996)// LST ISO 9613-2:2004. 
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A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc  {2} 

kur, 

Adiv – slopimas dėl geometrinės sklaidos, dB; 

Aatm – atmosferos absorbcija, dB;  

Agr – slopimas dėl žemės paviršiaus efekto, dB; 

Abar – slopimas dėl barjero poveikio, dB; 

Amisc – slopimas dėl įvairių kitų priežasčių, dB. 

 Slopimas dėl geometrinės sklaidos apskaičiuojamas pagal formulę: 

Adiv = [20lg(d/d0) + 8], dB  {3} 

 Kur, 

 d – atstumas nuo šaltinio iki priėmėjo, m; 

 d0 – atskaitos atstumas nuo šaltinio, m. 

Tiktai kai kurie kasybos technikos gamintojai apie šaltinių skleidžiamą triukšmą pateikia 

absoliutinę maksimalią triukšmo galią, nustatytą gamintojo laboratorinėmis sąlygomis. Norint 

apskaičiuoti triukšmo gesinimo aplinkos efektus pagal standartą LST ISO 9613-2:2004 en 

absoliutinio maksimalaus skleidžiamo triukšmo lygio nepakanka, nes skirtingų dažnių garsas 

nevienodai yra sugeriamas ar atspindimas nuo tų pačių ekranų. Tam tikslui buvo pasinaudota 

Jungtinės Karalystės Aplinkos apsaugos, maisto ir kaimo reikalų departamento garso duomenų 

baze, kurioje pateikiami įvairių mechanizmų skleidžiamo triukšmo galios lygiai visose vertinamose 

oktavose. Pamatuoti triukšmo galios lygiai yra 10 m nuo šaltinio (t.y. atskaitos atstumas d0 = 10 m). 

Mechanizmo skleidžiamo triukšmo galios lygis priklauso nuo jo variklio galios. Triukšmo 

duomenų lentelėse surandame kasybos darbų pobūdžio atitikmenį, mechanizmo rūšį ir artimiausią 

pagal variklio galią mechanizmo skleidžiamo triukšmo galios lygį, visose vertinamose oktavose, 

dB. Tai leidžia dar tiksliau apskaičiuoti karjere dirbsiančių mechanizmų sukeliamą triukšmą. Pagal 

Lietuvos standartą LST ISO 9613-2:2004 en atmosferos absorbcija skaičiuojama pagal formulę: 

Aatm = αd/1000, dB {4} 

kur, 

    α – atmosferinis garso silpnėjimo koeficientas dB/km. 

 Atmosferinis garso silpnėjimo koeficientas itin priklauso nuo garso bangų dažnio, aplinkos 

temperatūros bei santykinės drėgmės ir mažai nuo slėgio. Koeficiento reikšmes surandame standarte 

LST ISO 9613-2:2004 en pateiktoje lentelėje pagal artimiausias metines vietovės meteorologines 

sąlygas. Artimiausia esanti lentelėje ir atitinkanti Lietuvos sąlygas vidutinė metinė oro temperatūra 

yra 10 oC, o santykinė drėgmė 70 %.  

Triukšmo galios lygio sumažėjimas dėl žemės paviršiaus efekto skaičiuojamas pagal LST ISO 

9613-2:2004 en pateiktą formulę: 
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Agr = 4.8 – (2hm/d[17+(300/d)] ≥ 0 dB {5} 

 kur, 

 hm – vidutinis garso sklidimo kelio aukštis virš žemės paviršiaus, m. 

Triukšmo slopimas dėl barjero poveikio priklauso nuo barjero pobūdžio ir jo parametrų. 

Karjero pakraštyje sustumtas dirvožemio pylimas prilygsta paprastos difrakcijos modeliui. 

Bendruoju atveju garso slopimas skaičiuojamas pagal formulę: 

Abar = Dz - Agr > 0  {6} 

Jei garso slopimas dėl žemės paviršiaus efekto skaičiuojamas atskirai ir įjungiamas į bendrą 

triukšmo lygio sumažėjimo skaičiavimo formulę, tai skaičiuojant barjero efektą jis eliminuojamas. 

Tuo atveju triukšmo lygio sumažėjimas dėl barjero įtakos yra lygus:     

Abar = Dz  > 0  {7} 

kur, 

 Dz – triukšmo lygio sumažėjimas dėl barjero kiekvienai garso bangų oktavai, kuris 

apskaičiuojamas pagal formulę: 

Dz  = 10lg[3 + (C2/λ)C3zKmet], dB {8} 

kur, 

C2 – yra lygus 20 ir išreiškia atspindžio nuo grunto efektą; 

C3 – yra lygus 1, kai barjeras aprašomas vienos difrakcijos modeliu; 

λ – kiekvienos oktavos vidurio garso bangos ilgis, m; 

z – bangų kelio ilgio skirtumas tarp kelio apeinant barjerą ir tiesaus kelio (m), kuris 

apskaičiuojamas, naudojant vienos difrakcijos modelį, pagal sekančią formulę: 

z = [(dss + dsr)2 + a2]1/2 – d {9} 

kur, 

dss – yra atstumas nuo triukšmo šaltinio iki pirmos barjero difrakcijos briaunos, m; 

dsr – yra atstumas nuo barjero difrakcijos briaunos iki priėmėjo, m; 

a – yra atstumo sudedamoji lygiagreti barjero briaunai tarp šaltinio ir priėmėjo, m; 

Pastarojoje formulėje, skaičiuojant atstumus įvertinamas taip pat aplinkos reljefas, t.y. 

įvertinamas šaltinio ir priėmėjo aukščių skirtumas, nes jis įtakoja garso sklidimo kelio ilgį. Šiuo 

atveju priimama, kad buldozerio skleidžiamas triukšmas sklis nekliudomai lygia vietove. Nuimant 

dangos gruntus priimama, kad mechanizmai dirbs už suformuoto vidutiniškai 2 m aukščio 

dirvožemio pylimo, o vykdant išteklių gavybą ir perdirbimą karjero dugne, triukšmo sklaidą 

papildomai ribojant neišvengiamai atsirasiantiems 10 m aukščio sauso klodo gavybos pakopos 

šlaitams.  
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Bendrasis svertinis (ekvivalentinis) garso slėgio lygio sumažėjimas apskaičiuojamas 

įvertinant garso slėgio lygį pagal formulę {1}, jo sumažėjimą pagal formulę {2}, kiekvienam 

triukšmo šaltiniui ir kiekvienai garso bangų oktavai, apjungiant visų šaltinių ir visus triukšmo 

gesinimo faktorius pagal formulę: 

   dB {10} 

kur, 

n – triukšmo šaltinių skaičius; 

j – indeksas, išreiškiantis aštuonių standartinių garso bangų oktavų vidurkių 

dažnius nuo 63 Hz iki 8 kHz; 

Af -  korekcija (dėl žmogaus klausos ypatumų) pagal atskiras oktavas, 

paimama iš standarto IEC 651:1979. 

Ilgo laikotarpio vidurkinis ekvivalentinis triukšmo garso lygis apskaičiuojamas įvertinant 

meteorologines vietovės sąlygas pagal formulę: 

LAT (LT) =  LAT (DW) - Cmet  {11} 

kur, 

Cmet – meteorologinių sąlygų korekcija. 

Darnusis Lietuvos standartas LST ISO 9613-2:2004 en nurodo, kad meteorologinių sąlygų 

korekcija nedideliais atstumais Cmet yra lygi nuliui, kai šaltinio ir priėmėjo aukščių suma metrais 

padauginta iš 10 yra mažesnė nei atstumo tarp jų projekcija į horizontalią plokštumą. 

Planuojamame naudoti karjere triukšmo šaltinių aukštis yra 2,5 m virš žemės paviršiaus, 

priėmėjo – apie 1,5 m virš žemės paviršiaus. Šių aukščių suma padauginta iš 10 yra lygi 40 m. Tai 

reiškia, kad iki 40 m triukšmo lygis nekinta dėl meteorologinių sąlygų įtakos. Dideliems atstumams 

jis reikšmingesnis tiktai esant dideliems triukšmo šaltinio ir priėmėjo aukščiams. 

Garso lygio apskaičiavimo formulė {1} pagal Lietuvos standartą LST ISO 9613-2:2004 en 

yra skirta pačiam didžiausiam triukšmo lygiui įvertinti, kai meteorologinės garso sklidimo sąlygos 

yra pačios palankiausios. Pateiktuose skaičiavimuose papildomas garso slopimas dėl jo sklidimui 

nepalankių sąlygų (pvz., prieš vėją) yra ignoruojamas. Tokiu atveju skaičiavimų rezultatai yra 

pateikiami pačiomis geriausiomis garso sklidimui meteorologinėmis sąlygomis. Realiu atveju garso 

lygis pas priėmėją bus žemesnis keletu decibelų, nei apskaičiuota.  

Pagal kasybos darbų technologiją, darbai karjere prasideda nuo dirvožemio sluoksnio 

nuėmimo. Tuo metu darbus atlieka vien tiktai buldozeris, kuris prie artimiausios sodybos 

gyvenamosios aplinkos priartės iki 110 m. Buldozeris nuimantis dirvožemio sluoksnį ties karjero 

pakraščiu užtruks tiktai keletą pamainų per visą karjero eksploatacijos laikotarpį. Triukšmo lygio 

skaičiavimų rezultatai artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje pateikiami 2.24 lentelėje. 
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Rodikliai 
Garso bangų dažnis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 79 77 76 74 68 67 60 59

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

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83 28,83

Atmosferos absorbcija, A atm 0,01 0,04 0,11 0,21 0,41 1,07 3,61 12,87

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08

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

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 19,88 27,95 34,38 37,68 34,68 34,22 24,48 14,32
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 97,24 623,09 2741,26 5862,06 2939,34 2643,93 280,64 27,04

2.24 lentelė

Buldozerio skleidžiamo triukšmo lygio artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje nuo planuojamo 
praplėsti karjero pakraščio, nuimant dirvožemio sluoksnį, apskaičiavimas

Oktavos

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A) 41,82  

Šie skaičiavimai rodo, kad buldozeriui nuimant dirvožemį arčiausiai planuojamo praplėsti 

telkinio II ploto pakraštyje, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje triukšmo lygis sieks iki 41,82 

dB(A). Triukšmo skaičiavimai pagal standartą rodo, kad triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje 

aplinkoje neviršys leistinos 55 dB(A) triukšmo ribos buldozeriui atliekant dirvožemio nuėmimo 

darbus dienos metu. 

Tolimesnius trumpalaikius nuodangos darbus karjere atliks ekskavatorius ir karjerinis 

(šarnyrinis) sunkvežimis, kurie iki artimiausios sodybos gyvenamosios aplinkos kartu priartės iki 

130 m. Triukšmo lygio gesimas, dirbant abiem mechanizmams pakraščio juostoje, apskaičiuotas 

2.25 lentelėje.  

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 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28

Atmosferos absorbcija, A atm 0,01 0,05 0,13 0,25 0,48 1,26 4,26 15,21

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 4,82 4,87 4,97 5,17 5,53 6,17 7,23 8,78

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 85 78 77 77 73 71 68 63

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 19,48 22,49 28,81 33,90 32,51 30,28 23,03 5,62
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 88,70 177,42 760,77 2456,38 1781,43 1067,70 200,69 3,65

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 100 97 88 84 82 80 77 68

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 34,48 41,49 39,81 40,90 41,51 39,28 32,03 10,62
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 2805,01 14093,17 9577,47 12311,04 14150,42 8481,03 1594,16 11,5361

2.25 lentelė

Ekskavatoriaus ir sunkvežimio suminio skleidžiamo triukšmo lygio artimiausios sodybos gyvenamojoje 
aplinkoje nuo planuojamo praplėsti karjero, nuimant dangos gruntus pakraštinėje telkinio juostoje, 

apskaičiavimas
Oktavos

Karjerinis sunkvežimis CAT 730
Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A) 38,15

Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A) 48,00

Bendrieji rodikliai

Ekskavatoriaus Hyundai HX300

Suminis ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A) 48,42  

Atlikti skaičiavimai pagal standartą rodo, kad trumpalaikių nuodangos gruntų nuėmimo darbų 

metu artimiausią gyvenamąją aplinką pasieksiantis triukšmas sieks iki 48,42 dB(A) ir neviršys HN 

33:2011 nustatyto 55 dB(A) lygio dienos metu.  
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Išteklių gavyba ir perdirbimas arčiausiai gyvenamosios aplinkos sijojant žaliavą į skirtingas 

frakcijas bus vykdomas vienoje kasavietėje, kurioje dirbs 3 – 4 krautuvai ir 3 – 4 sijotuvai, kaip yra 

šiuo metu veikiančiame karjere (1.12 pav.). Kiekvienas iš sijotuvų nedirbs arčiau nei 160 m iki 

artimiausios sodybos gyvenamosios aplinkos. Kadangi išteklių gavybą kiekvienoje aikštelėje 

vykdys pagal darbo pobūdį beveik analogiški, tokio paties galingumo mechanizmai, skaičiavimuose 

priimama, kad nuo jų susidarys vienodas triukšmas. Kiekvieno sijotuvo, jį aptarnaujančio krautuvo 

ir produkciją išvežančio sunkvežimio sukeliamas triukšmas apskaičiuotas 2.26 lentelėje. 

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

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 84 88 81 74 74 71 66 65

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

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08

Atmosferos absorbcija, A atm 0,02 0,06 0,16 0,30 0,59 1,55 5,25 18,72

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 7,31 8,88 10,95 13,41 16,11 18,95 21,88 24,85

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 14,06 26,55 24,88 20,68 20,89 15,28 3,46 -13,88
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 25,49 451,44 307,41 116,96 122,75 33,75 2,22 0,04

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 93 86 79 78 75 71 69 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 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08

Atmosferos absorbcija, A atm 0,02 0,06 0,16 0,30 0,59 1,55 5,25 18,72

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 7,31 8,88 10,95 13,41 16,11 18,95 21,88 24,85

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 23,06 24,55 22,88 24,68 21,89 15,28 6,46 -16,88
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 202,50 284,84 193,96 293,79 154,53 33,75 4,43 0,02

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 87 79 77 74 73 73 70 64

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

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08

Atmosferos absorbcija, A atm 0,02 0,06 0,16 0,30 0,59 1,55 5,25 18,72

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 7,31 8,88 10,95 13,41 16,11 18,95 21,88 24,85

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 17,06 17,55 20,88 20,68 19,89 17,28 7,46 -14,88
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 50,87 56,83 122,38 116,96 97,50 53,49 5,57 0,03

Sunkvežimis išvežantis produkciją

Sijotuvas Kleemann MS 702 EVO arba sijotuvas Kleemann MS 14 Z

2.26 lentelė

30,25

34,36

Krautuvas Hyundai HL975

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

27,02

Suminio kasybos mechanizmų skleidžiamo triukšmo lygio artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje, 
kasant smėlį-žvyrą, 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) 30,67

 

Vykdant išteklių gavybą ir perdirbimą išsijojant žaliavą į skirtingas frakcijas kiekvienoje 

atskiroje gamybinėje aikštelėje dirbant po vieną krautuvą, sijotuvą ir produkcijos atvažiavusį 

pasiimti sunkvežimį nuo kasybos mechanizmų sklisiantis triukšmas artimiausioje gyvenamojoje 

aplinkoje sieks 34,36 dB(A) ir neviršys leidžiamo 55 dB(A) gyvenamojoje aplinkoje ir bus labiau 

artimas foniniam 35 dB(A) triukšmo lygiui.   
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 Suminio triukšmo kasavietėje apskaičiavimas: 

Kiekvieno iš karjere dirbančių 4 sijotuvų darbo aikštelė viena nuo kitos ir toliau išliks nutolusi 

50 – 150 m atstumu (1.12 pav.). Visi mechanizmai niekada nedirbs vienoje vietoje, tačiau atliekant 

suminio triukšmo lygio skaičiavimus priimama, kad visų mechanizmų darbo aikštelės bus 

išsidėsčius greta viena kitos. Suminis triukšmo lygis artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje 

nuo 4 mechanizmų darbo aikštelių apskaičiuotas pagal LR Sveikatos apsaugos ministro tvarkos 

apraše24 pateikiamą formulę:                                       

dBL
n

i





1

0,1Li

10lg10  

n – bendras atskirų sumuojamų triukšmo šaltinių garso lygis 

Li – šaltinio triukšmo lygis dB 

L suminis = 10 log((10^(0.1 * 34,36)) + (0.1 * 34,36) + (0.1*34,36) + (0.1 * 34,36)) = 

40,38 dB(A) 

Atlikus suminio triukšmo lygio skaičiavimus gauta, kad artimiausios sodybos gyvenamojoje 

aplinkoje jis sudarytų 40,38 dB(A) ir taip pat neviršytų HN 33:2011 leidžiamų 55 dB(A) dienos 

metu.  

Triukšmo susidarysiančio vakaro ir nakties metu apskaičiavimas: 

Vakaro ir nakties metu ne arčiau kaip 120 m iki artimiausios sodybos gyvenamosios aplinkos 

dirbs du krautuvai kasiantys smėlį ir žvyrą ir jį krausiantys į elektrinį transporterį, kuris žaliavą 

toliau pergabens iki stacionarios perdirbimo linijos. Šiems abiem krautuvams dirbant arčiausiai 

pakraščio juostos jų skleidžiamas triukšmas artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje sudarys 

29,86 dB(A) ir joje nesieks net 35 dB(A) foninio triukšmo lygio (2.27 lentelė). Tuo pačiu 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nebus viršijami 45 ir 50 dB(A) triukšmo dydžiai leidžiami 

vakaro ir nakties metu.  

Atlikti triukšmo skaičiavimai, netgi prie pačių nepalankiausių sąlygų trumpalaikių 

nuodangos ir ilgalaikių gavybos bei žaliavos perdirbimo darbų metu, rodo neaukštą triukšmo lygį 

nepavojingą gyventojų sveikatai. Šie skaičiavimai atlikti pagal patį blogiausią scenarijų, kai 

mechanizmai visą laiką dirba arčiausiai gyvenamosios aplinkos. Triukšmo padidėjimas galimas 

tik kasybos mechanizmams dirbant palei planuojamo praplėsti II ploto patį pakraštį, tačiau HN 

33:2011 nustatyti triukšmo lygiai nebus viršijami. Didžiausią triukšmą sukeliantys sijotuvai 

nedirbs arčiau nei 50 m iki karjero pakraščio ribos. Tokiu būdu perdirbant žaliavą bus 

išlaikomas ne mažesnis kaip 160 m atstumas iki artimiausios sodybos gyvenamosios aplinkos.  

 
24 LR Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-596 „Dėl triukšmo poveikio visuomenės 
sveikatai tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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Rodikliai 
Garso bangų dažnis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 84 88 81 74 74 71 66 65

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

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58

Atmosferos absorbcija, A atm 0,01 0,05 0,12 0,23 0,44 1,16 3,94 14,04

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 11,99 14,54 17,31 20,20 23,15 26,13 29,12 32,12

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 12,06 23,58 21,24 16,64 16,68 11,18 0,21 -13,80
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 16,09 228,14 132,90 46,13 46,52 13,11 1,05 0,04

Šaltinio triukšmo slėgio lygis, L fT 84 88 81 74 74 71 66 65

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

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, A div 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58

Atmosferos absorbcija, A atm 0,01 0,05 0,12 0,23 0,44 1,16 3,94 14,04

Slopinimas dėl žemės paviršiaus efekto, A gr 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15

Slopinimas dėl barjero poveikio, A bar 11,99 14,54 17,31 20,20 23,15 26,13 29,12 32,12

Atstojamasis triukšmo lygis pas priėmėją, dB 12,06 23,58 21,24 16,64 16,68 11,18 0,21 -13,80
Tarpinis skaičiavimas (vienas šaltinis) 16,09 228,14 132,90 46,13 46,52 13,11 1,05 0,04

Krautuvas Hyundai HL975

2.27 lentelė

26,85

29,86

Krautuvas Hyundai HL975

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

Suminio kasybos mechanizmų skleidžiamo triukšmo lygio artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje, 
dviems krautuvams nakties metu kasant smėlį-žvyrą arčiausiai karjero pakraščio, apskaičiavimas

Oktavos

Suminis ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A)
Ekvivalentinis (svertinis) garso lygis pas priėmėją, dB(A) 26,85

 

Išvežant produkciją iš karjero ir toliau bus naudojami tie patys išvežimo keliai kaip ir iš 

šiuo metu veikiančio karjero. Transporto srautas į/iš karjero ir toliau išliks toks pats kaip ir 

ankstesniais metais. Palei išvažiavimą iš karjero iki rajoninio kelio nėra nei vienos gyvenamosios 

sodybos. Sunkvežimiai išvežantys produkciją iš karjero ir toliau judės tik viešojo naudojimo 

keliais, kuriuose nėra jokių apribojimų sunkiojo transporto judėjimui, todėl triukšmas nebuvo 

atskirai vertinamas 

Psicho – socialinis poveikis ir gyventojų nepasitenkinimas 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis apylinkių gyventojams gali būti neigiamas ir teigiamas, 

tačiau apibendrinus įtaka psicho – socialiniams veiksniams, užsitikrinant planuojamos ūkinės 

veiklos organizatoriui parankų žaliavos šaltinį ūkinei veiklai tęsti ir darbo vietoms išsaugoti arba 

naujoms sukurti bus teigiamas. Tradiciškai smėlio ir žvyro gavyboje bei perdirbime dirba nemaža 

dalis vietos gyventojų. Bendros žaliavos gavybos, perdirbimo ir produkcijos išvežimo darbų 

apimtys praplečiant karjerą į naujus plotus ir toliau išliks tokios pačios kaip ir ankstesniais metais 

vykdant veiklą.  

 Planuojama ūkinė veikla nebus nauja vietos gyventojams. Šioje vietoje smėlio ir žvyro 

išteklių gavyba vykdoma jau beveik dešimtmetį, o Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinys yra 

atspindėtas teritorijų planavimo dokumentuose. Apibendrinta sveikatai įtaką darančių veiksnių ir 

rizikos grupių analizė pateikiama 2.28 ir 2.29 lentelėse.  
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2.28 lentelė

Poveikis 
sveikatai:

teigiamas (+)

neigiamas (-)

1 2 3 4 5 6 7

1. Elgsenos ir gyvensenos veiksniai Karjero eksploatavimas

1.1. Mitybos įpročiai Karjero eksploatavimas –
1.2. Alkoholio vartojimas Karjero eksploatavimas –
1.3. Rūkymas Karjero eksploatavimas –
1.4. Narkotinių bei psichotropinių 
vaistų vartojimas

Karjero eksploatavimas
–

1.5.   Lošimas Karjero eksploatavimas –
1.6. Fizinis aktyvumas Karjero eksploatavimas –
1.7. Saugus seksas Karjero eksploatavimas –
1.8. Kita Karjero eksploatavimas –

2. Fizinės aplinkos veiksniai Karjero eksploatavimas

2.1. Oro kokybė
Karjero eksploatavimas, 
mobilūs karjero 
mechanizmai

CO, LOJ, NOx, KD10, 

KD2,5  –

Oro taršos 
modeliavimo 
rezultatai parodė, 
kad PŪV nesąlygos 
reikšmingo teršalų 
išsiskyrimo į 
aplinkos orą.  

Kelių su viršutine 
žvyro danga laistymas 
šiltuoju metų 
laikotarpiu. Kasybos 
mechanizmų periodinė 
techninė apžiūra.

2.2. Vandens kokybė Karjero eksploatavimas –
2.3. Maisto kokybė Karjero eksploatavimas –

2.4. Dirvožemis Karjero eksploatavimas –

Dirvožemis reikalingas 
karjero rekultivavimui 
bus saugomas palei 
PŪV teritorijos 
pakraščius 
formuojamuose 
pylimuose

2.5. Spinduliuotė Karjero eksploatavimas –

Nagrinėjamų rodiklių 
prognozuojami 

pokyčiai

Komentarai ir 
pastabos

Galimybės sumažinti 
(panaikinti) neigiamą 

poveikį

Ūkinės veiklos poveikis (tiesioginis ir netiesioginis) sveikatai darantiems įtaką veiksniams 

Sveikatai darantys įtaką veiksniai
Veiklos rūšis ar 

priemonės, taršos 
šaltiniai

Poveikis sveikatai 
darantiems įtaką 

veiksniams
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2.28 lentelės tęsinys

1 2 3 4 5 6 7

2.6. Triukšmas
Karjero eksploatavimas, 
mobilūs karjero 
mechanizmai

Didžiausias triukšmas 
veiklos metu susidarys 
atliekant trumpalaikius 
nuodangos darbus 
buldozeriui ir 
ekskavatoriui su karjeriniu 
sunkvežimiu dirbant PŪV 
teritorijos pakraščio 
juostoje. Atliekant 
dirvožemio nuėmimo 
darbus artimiausios 
sodybos gyvenamojoje 
aplinkoje buldozerio 
keliamas triukšmas sieks 
iki 41,82 dB(A), o 
ekskavatoriaus su 
karjeriniu sunkvežimiu – 
48,42 dB(A) ir neviršys 
HN 33:2011 leidžiamo 55 
dB(A) triukšmo lygio 
dienos metu. 

–
Mažės tolstant 
mechanizmams nuo 
karjero pakraščio

Mechanizmų darbas 
karjero viduje, jo 
dugne už pakraščio 
juostoje suformuotų 
dirvožemio pylimų, 
dangos ir sauso klodo 
gavybos pakopų 
šlaitų

Galimas didžiausias 
triukšmas truks tik 
keletą pamainų

2.7. Būsto sąlygos Karjero eksploatavimas –

2.8. Sauga

2.9. Susisiekimas

2.10. Teritorijų planavimas Karjero eksploatavimas –
2.11. Atliekų tvarkymas Karjero eksploatavimas –
2.12. Energijos panaudojimas Karjero eksploatavimas –
2.13. Nelaimingų atsitikimų rizika Karjero eksploatavimas –
2.14. Pasyvus rūkymas Karjero eksploatavimas –
2.15. Kita Karjero eksploatavimas –

3. Socialiniai ekonominiai veiksniai Karjero eksploatavimas

3.1. Kultūra Karjero eksploatavimas –
3.2. Diskriminacija Karjero eksploatavimas –
3.3. Nuosavybė Karjero eksploatavimas –
3.4. Pajamos Karjero eksploatavimas Uždarbis + Padidės

3.5. Išsilavinimo galimybės Karjero eksploatavimas Uždarbis + Padidės
Esant didesnėms 
pajamoms išsilavimimo 
galimybės gerėja

3.6. Užimtumas, darbo rinka, darbo 
galimybės

Karjero eksploatavimas Darbo vietos + Padidės

–Karjero eksploatavimas
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2.28 lentelės tęsinys

1 2 3 4 5 6 7

3.7. Nusikalstamumas Karjero eksploatavimas
Užimtumas, stabilios 
pajamos

+ Sumažės

Esant stabilioms 
pajamoms ir turint 
pastovų darbą 
nusikalstamumas 
mažėja

3.8. Laisvalaikis, poilsis Karjero eksploatavimas Suformuoti baseinai + Pagerės
Rekultivavus karjerą 
bus sukurta tinkanti 
rekreacijai aplinka

3.9. Judėjimo galimybės Karjero eksploatavimas
Užimtumas, stabilios 
pajamos

+ Pagerės
Esant stabilioms 
pajamoms judėjimo 
galimybės gerėja

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

Karjero eksploatavimas Stabili įmonių veikla + Pagerės

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

3.11. Visuomeninis, kultūrinis, 
dvasinis bendravimas

Karjero eksploatavimas –

3.12.     Migracija Karjero eksploatavimas
Užimtumas, stabilios 
pajamos

+ Sumažės
Turint darbą migruoti 
nereika

3.13. Šeimos sudėtis Karjero eksploatavimas
Užimtumas, stabilios 
pajamos

+ Padidės

Esant stabilioms 
pajamoms sudaromos 
prielaidos 
gimstamumui didėti

3.14.     Kita Karjero eksploatavimas –

4. Profesinės rizikos veiksniai 
Įvertinti įmonių saugos ir sveikatos būklės pase bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų prevencijos priemonių plane
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2.28 lentelės tęsinys

1 2 3 4 5 6 7

5. Psichologiniai veiksniai Karjero eksploatavimas

5.1. Estetinis vaizdas Karjero eksploatavimas Gamtinės aplinkos kitimas -(+)

Gamtinė aplinka
palaipsniui kis
vykdant smėlio ir
žvyro išteklių
gavybą karjere 

Tinkamai rekultivuoti 
iškastus telkinio 
plotus

5.2. Suprantamumas Karjero eksploatavimas –
5.3. Sugebėjimas valdyti situaciją Karjero eksploatavimas –
5.4. Prasmingumas Karjero eksploatavimas –
5.5. Galimi konfliktai Karjero eksploatavimas –

6. Socialinės ir sveikatos priežiūros 
paslaugos

Karjero eksploatavimas

6.1. Priimtinumas Karjero eksploatavimas –
6.2. Tinkamumas Karjero eksploatavimas –
6.3. Tęstinumas Karjero eksploatavimas –
6.4. Veiksmingumas Karjero eksploatavimas –
6.5. Sauga Karjero eksploatavimas –
6.6. Prieinamumas Karjero eksploatavimas –
6.7. Kokybė Karjero eksploatavimas –
6.8. Pagalba sau Karjero eksploatavimas –
7. Kita (nurodyti) Karjero eksploatavimas –
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2.29 lentelė

Poveikis:

teigiamas (+) 
neigiamas (-)

1 2 3 4 5

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

Karjero eksploatavimas

Telkinys yra išsidėstęs 
neurbanizuotoje, kaimiškoje vietovėje. 
Artimiausia gyvenamoji sodyba nuo 

PŪV teritorijos II ploto yra nutolusi 150 
m į pietus (1.2 pav.). Kitos, toliau 

esančios sodybos, nuo PŪV teritorijos 
I ploto yra atitinkamai nutolusios už 

225, 240, 255 m į šiaurę, šiaurės 
vakarus. Daugiau telkinio artimoje 
aplinkoje (300 m spinduliu) nėra 

gyvenamųjų sodybų. Planuojamo 
išplėsti ploto artimoje aplinkoje nėra 

suplanuota ar planuojama gyvenamųjų 
teritorijų (gyvenamosios paskirties 

žemės sklypų, ūkininko sodybų ir kt.), 
kuriose ateityje gali atsirasti 

gyvenamosios sodybos. Aplink 
eksploatuojamą telkinį nėra 

išsidėsčiusių visuomeninės paskirties 

Dėl didelio atstumo iki artimiausių gyvenamųjų teritorijų PŪV neturės jokios įtakos
gyventojų sveikatai. Visa produkcija iš karjero pas vartotojus ir toliau bus išvežama
esamais, viešojo naudojimo keliais, kuriuose nėra jokio apribojimo sunkiojo
transporto judėjimui. Dulkėtumo sumažinimui šiltuoju metų laikotarpiu (gegužės –
rugsėjo mėn.) 1 parą nesant kritulių ir toliau numatoma periodiškai laistyti rajoninio
išvežimo žvyrkelio atkarpas iki kelio su asfalto danga bei karjero vidaus kelius. Palei
artimiausias išvežimo žvyrkeliui esančias Vizgirdų kaimo sodybas šiltuoju metų
laikotarpiu bus laistoma du kartus per darbo pamainą. Įmonė turi tam skirtą ir šiuo
metu naudojamą specialią laistymo įrangą.

2.    Darbuotojai Karjero eksploatavimas

Šiuo metu veikiančiame karjere dirba 
nepilnai 30 darbuotojų. Tęsiant veiklą 
karjere esamos darbo vietos ir toliau 

bus išsaugotos.

-
Būtinos neigiamą poveikį mažinančios priemonės ir teigiamą poveikį stiprinančios 
priemonės pagal įmonės atliktą darbų rizikos vertinimą.

3.    Veiklos produktų vartotojai 

Ūkininkai, naudojantys 
klintmilčius rūgščių 
dirvų pH atstatymui

Neapskaičiuojamas Neaktualu

4.    Mažas pajamas turintys asmenys Karjero eksploatavimas Nežinomas Šiai socialinei grupei ūkinė veikla nedarys jokios įtakos

5.    Bedarbiai Karjero eksploatavimas Nežinomas + Bus sukurtos naujos darbo vietos

6.    Etninės grupės Karjero eksploatavimas Nežinomas Neaktualu
7.    Sergantys tam tikromis ligomis 
(lėtinėmis priklausomybės ligomis ir 
pan.)

Karjero eksploatavimas Nežinomas Neaktualu

8.    Neįgalieji Karjero eksploatavimas Nežinomas Neaktualu

9.    Vieniši asmenys Karjero eksploatavimas Nežinomas Neaktualu

10. Prieglobsčio ieškantys ir 
emigrantai, pabėgėliai

Karjero eksploatavimas Nežinomas Neaktualu

11. Benamiai Karjero eksploatavimas Nežinomas Neaktualu

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

Karjero eksploatavimas Nežinomas Neaktualu

13. Kitos grupės (pavieniai asmenys) Karjero eksploatavimas Nežinomas Neaktualu

Ūkinės veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms

Visuomenės grupės Komentarai ir pastabosGrupės dydis (asmenų skaičius)
Veiklos rūšys ar 

priemonės, taršos 
šaltiniai
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Apibendrinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai pagal triukšmo, 

išmetamųjų dujų, oro taršos kietosiomis dalelėmis, psichoemocinį poveikį ir atsižvelgiant į 

numatomas poveikį mažinančias priemones, galima teigti, kad smėlio ir žvyro gavybos 

praplėtimas Aleksandriškių telkinio naujuose į PŪV organizatoriui suteiktą kasybos sklypą 

įsiterpusiuose plotuose neturės reikšmingos neigiamos įtakos visuomenės sveikatai. 

Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla 

Planuojamuose praplėsti Aleksandriškių telkinio naujuose plotuose jokia kita veikla nei 

smėlio ir žvyro išteklių gavyba bei perdirbimas neplanuojamas. Plečiantis išteklių gavybai į naujus 

plotus nesusidarys jokios suminės taršos. Bendros žaliavos gavybos, perdirbimo ir produkcijos 

gamybos apimtys ir toliau išliks tokios pačios kaip ir ankstesniais metais (apie 500 tūkst. m3). 

Karjere ir toliau dirbs tie patys kasybos mechanizmai, o jų skaičius taip pat išliks toks pats kaip ir 

šiuo metu veikiančiame karjere.  

Produkcijos gabenimui ir toliau bus naudojami tie patys išvežimo keliai kaip ir iš šiuo metu 

veikiančio karjero, kur sukurta visa gavybos ir žaliavos perdirbimo infrastruktūra. Iš karjero 

sunkvežimiai išvažiuos į rajoninį kelią Strėva – Ismonys – Rūdiškės (Nr. 4714) (1.1 – 1.2 pav.). 

Didžioji transporto srauto dalis (apie 90 %) judės šiaurės vakarų kryptimi link magistralinio kelio 

Vilnius – Prienai – Marijampolė (Nr. A16). Didžioji produkcijos dalis plentu bus gabenama 

Vilniaus miesto kryptimi. Likusi transporto srauto dalis (apie 10 %) tuo pačiu rajoniniu keliu Nr. 

4714 pietryčių kryptimi bus gabenama link Rūdiškių miesto. Visas transporto judėjimas iš karjero ir 

toliau vyks tik viešo naudojimo keliais, kuriuose nėra jokių apribojimų sunkiajam transportui. 

Karjero vidaus keliai ir toliau atitiks kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių 

keliai” ūkių vidaus kelių IIIv kategorijos reikalavimus. 

Esamas transporto priemonių srautas iš veikiančio karjero įsisavinant naujus plotus ir toliau 

išliks panašus kaip ir ankstesniais metais. Planuojama, kad per darbo pamainą tęsiantis veiklai iš 

karjero vidutiniškai bus įvykdomi apie 164 sunkvežimių reisai (į abi puses 328). Produkcija iš 

karjero ir toliau bus gabenama ištisus metus. Produkcija iš karjero bus išvežama klientų transportu. 

Pagal tinklapio https://eismoinfo.lt teikiamus duomenis šiaurės vakarų kryptimi link 

magistralinio kelio 2021 m. fiksuotas 365 transporto priemonių srautas, iš kurių sunkusis 

transportas sudaro 280. Tai rajoninio kelio ruožas, kuriuo šiuo metu yra ir toliau bus gabenama apie 

90 % karjere pagamintos produkcijos. Pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ esamas 

transporto srautas sudaro 12,2 % rajoninio kelio galimos eismo apkrovos, kadangi didžioji šios 

kelio atkarpos dalis yra su asfalto danga. Pietryčių kryptimi, link Rūdiškių miesto, bendras 

transporto priemonių eismo intensyvumas per parą sudaro 133 reisus, iš kurių sunkusis transportas 

42. Šia kryptimi gabenama apie 10 % karjere pagamintos produkcijos. Pastarąja rajoninio kelio 

atkarpa judantis transportas pagal KTR 1.01:2008 sudaro 13,3 % eismo apkrovos srauto. Šia 
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rajoninio kelio atkarpa yra su žvyro danga, todėl ir mažesnis projektinis eismo srautas. Šiuose 

tinklapyje https://eismoinfo.lt pateiktuose eismo intensyvumo duomenyse atsispindi ir karjero 

generuojamas transportas, kuris ir sudaro didžiąją eismo srauto dalį. PAV ataskaitoje apskaičiuotas 

karjero generuojamas sunkiojo transporto srautas yra beveik identiškas su tinklapyje 

https://eismoinfo.lt pateikiama eismo intensyvumo informacija.  

Šiuo metu Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimui leidimas yra suteiktas 

tik PŪV organizatoriui (1.2 pav., 2 tekstinis priedas). Rytinėje telkinio dalyje, greta PŪV 

organizatoriui suteikto kasybos sklypo, buvo planuojama atidaryti dar vieną karjerą, kuriame 

numatytos 250 tūkst. m3 gavybos apimtys, dėl kurio naudojimo Aplinkos apsaugos agentūra 2020-

03-16 d. raštu Nr. (30.1)-A4E-1983 priėmė sprendimą, kad PŪV yra leistina. Tačiau PŪV 

organizatorius įsigijo visą dokumentaciją ir prie savo kasybos sklypo prijungė, kitos įmonės UAB 

„Geotechnologijos“ ir su ja susijusių fizinių asmenų valdomus žemės sklypus, tuo pačiu 

eliminuodamas ir galimą suminę taršą.  

Šiuo metu telkinyje veiklą vykdo tik PŪV organizatorius, kiti ūkio subjektai ateityje valdantys 

gretimus žemės sklypus, kuriuose yra detaliai išžvalgyti ištekliai, planuosiantys vykdyti veiklą 

privalės detaliai įvertinti šiuo metu karjere vykdomos veiklos sukeliamą taršą. Greta PŪV 

organizatoriui suteikto kasybos sklypo vakarinio pakraščio, 4,16 ha plote šiuo metu kitas ūkio 

subjektas rengia dokumentaciją šio ploto įsisavinimui (19 grafinis priedas). Kito ūkio subjekto 

planuojamas naudoti plotas nuo artimiausios PŪV teritorijai sodybos yra nutolęs net 765 m į šiaurės 

vakarus. Esant tokiam dideliam atstumui įvertinus veiklos specifiką neįmanomas joks reikšmingas 

suminis triukšmo ar oro taršos poveikis. Kaip minėta, veikiančiam karjerui plečiantis į naujus plotus 

nepadidės bendros gavybos, žaliavos perdirbimo, produkcijos gamybos ir išvežimo darbų apimtys, 

tik palaipsniui judant gavybos frontui bus įsisavinami nauji telkinio plotai.  

2.8.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

Karjero pakraščio juostoje yra suformuoti ir toliau plečiantis karjerui į naujus plotus bus 

formuojami 2 – 3 m aukščio dirvožemio pylimai (20 grafinis priedas).  

 Visi karjero mechanizmai, vykdant gavybos ir žaliavos perdirbimo darbus dirbs karjero dugne 

už dirvožemio pylimo, nuodangos ir gavybos pakopų šlaitų. Visų išvardintų triukšmo barjerų 

bendras aukštis sudaro apie 12 – 13 m (2 – 3 m dirvožemio pylimas + 0,4 m nuodangos gruntų 

pakopa + 10 m sauso klodo gavybos pakopa).  

 Didžiausią triukšmą sukeliantys mobilūs sijotuvai dirbs karjero viduje, ne arčiau kaip 50 m 

prie karjero pakraščio iki jų žaliavą perdirbimui privežant krautuvais. Žaliavos perdirbimas 

mobiliuose sijotuvuose bus vykdomas tik dienos metu, kai pagal HN 33:2011 leidžiamas 

didžiausias 55 dB(A) triukšmo lygis.  
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 PŪV organizatorius kasybos darbuose naudoja pažangią kasybos techniką, pritaikytą dirbti 

dideliuose karjeruose. Tokia technika sunaudoja daug mažiau kuro žaliavos tūrio vienetui iškasti ar 

perdislokuoti, o jos reikia mažesnio kiekio. Tai tuo pačiu leidžia sumažinti ir bendrą kasybos 

mechanizmų sukeliamą technogeninę apkrovą aplinkai.  

 Įmonėje ir toliau bus užtikrinama, kad karjere dirbtų tik tvarkingi, geros techninės būklės 

mechanizmai. Periodiškai bus atliekama mechanizmų techninė apžiūra.  

Remiantis dulkėtumą mažinančiais reikalavimais vykdant veiklą karjere numatoma, kad 

žaliava bus laikoma sąvartose vidinėje karjero dalyje, jo dugne. Palei karjero pakraštį bus 

formuojami dirvožemio pylimai. Sunkusis transportas į karjerą atvažiuos tik pasiimti produkcijos. 

Visi sunkvežimiai išvežantys produkciją iš karjero bus dengiami tentais.  

Kraunant produkciją bus stengiamasi išlaikyti, kuo mažesnį medžiagos pylimo greitį ir aukštį, 

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

visa veikla bus organizuojama, kad mažiau reikėtų pakrauti ir pervežti žaliavą, produkciją. Tą 

puikiai ir toliau bus galima atlikti naudojantis transporteriu ir esamais perdirbimo įrenginiais šalia 

kurių yra formuojamos produkcijos sąvartos. 

Dulkėtumo sumažinimui šiltuoju metų laikotarpiu (gegužės – rugsėjo mėn.) 1 parą nesant 

kritulių ir toliau numatoma periodiškai laistyti rajoninio išvežimo žvyrkelio atkarpas iki kelio su 

asfalto danga bei karjero vidaus kelius. Palei artimiausias išvežimo žvyrkeliui esančias Visgirdų 

kaimo sodybas šiltuoju metų laikotarpiu bus laistoma du kartus per darbo pamainą. Įmonė turi tam 

skirtą ir šiuo metu naudojamą specialią laistymo įrangą. Visi paminėti barjerai ir priemonės ženkliai 

sumažina dulkėtumą. Veiklos metu įgyvendinant dulkėtumą mažinančias priemones, dėl karjero 

veiklos nebus pasiektos ribinės oro užterštumo normos kietosiomis dalelėmis artimiausiose karjerui 

ir palei išvežimo žvyrkelio ruožus esančias sodybas. 

2.9. Rizikos analizė ir jos vertinimas 

2.9.1. Esamos būklės aprašymas 

Karjere ir toliau nebus jokių pavojingų objektų, kuriuos pažeidus kiltų didelė grėsmė aplinkai 

ir gyventojų sveikatai. Karjere nėra ir nebus laikoma pavojingų medžiagų bei nesusidarys pavojingų 

atliekų. Planuojamai naudoti teritorijai nebūdingi pavojingi gamtiniai reiškiniai dėl kurių galėtų kilti 

ekstremalios situacijos karjere.  

2.9.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

 Rizikos vertinimas buvo atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos 

įstatymu25, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymu1, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 783 „Dėl Avarijų 

 
25 LR Civilinės saugos įstatymas 1998 m. gruodžio 15 d. Nr. VIII-971. 
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likvidavimo planų sudarymo tvarkos patvirtinimo“26, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo 

nuostatų ir pavojinguose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų 

pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“27, Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 ,,Dėl 

bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos 

departamento prie vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios28. Be to, smėlio 

ir žvyro karjeruose nebūna sukaupiama pavojingų medžiagų tiek, kad prilygtų nustatytam pirmam 

ribinių kiekių lygiui. Todėl smėlio ir žvyro karjere pagal naudojimo planą vykdoma veikla, jei 

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

katastrofinių situacijų aplinkai. 

 Pagal Aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 patvirtintas „Planuojamos 

ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijas R 41–02”29, žvyro ir smėlio 

karjeruose galima įžvelgti kelias potencialiai pavojingas operacijas: kasyba ties aukštais šlaitais, 

gruntų griūtis nuo aukšto stataus šlaito, transporto eismas. Iš esmės galima pasakyti, kad dėl galimo 

nukrypimo nuo darbų saugos normų, daugiau nukentės pats karjerą eksploatuojantis ūkio subjektas 

nei gamta patirs neigiamą poveikį. Įvertinti pažeidimų dažnį ar tikimybę nėra jokių galimybių, nes 

nėra jokio pagrindo iš anksto spėlioti kiek dažnai darbuotojai nukryps nuo minėtų reikalavimų. 

Šiame karjere vykdomos veiklos apibendrinta rizikos analizė pateikiama 2.30 lentelėje.  

 Pats karjeras savaime nekelia jokios grėsmės aplinkai, dirbančiųjų ir aplinkinių gyventojų 

sveikatai ar nuosavybei, nepažeidžiant darbų ir eismo saugos normų bei reikalavimų. Karjere 

nesusidarys ir nebus kaupiamos kenksmingos atliekos. Išsiliejus kurui ar tepalams, gruntas ar 

vanduo bus užpilamas surišančiu sorbentu ir nedelsiant surinktas bei atiduotas valymu 

užsiimančioms įmonėms. Technikos gedimo atveju ji bus nutempiama į technikos kiemą ir 

išvežama į specializuotus techninio remonto centrus. 

 
26 LRV 1999 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 783 „Dėl avarijų likvidavimo planų sudarymo tvarkos patvirtinimo“. 
27 LRV 2015 gegužės 27 d. nutarimas Nr. 517 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. 
nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojinguosiuose objektuose 
esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo“. 
28 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 
18 d. įsakymas Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.  
29 LR Aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 367 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos 
vertinimo rekomendacijų R 41-02 patvirtinimo“.  
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2.30 lentelė 

Rizikos analizės struktūra Aleksandriškių smėlio ir žvyro karjere 
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atsitikimo 

greitis

Nelaimingo 
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tikimybė
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Prevencinės 
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Objektas Operacija
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 2.9.3. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

Svarbiausia eksploatuojant Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujus plotus laikytis 

telkinio naudojimo plane numatytų sprendinių ir darbų saugos reikalavimų. Laikantis šių sprendinių 

bus išvengta nelaimingų atsitikimų karjere.  

2.10. Alternatyvų  analizė  ir jų  vertinimas 

 Vietos parinkimo alternatyvos. Vietos smėlio ir žvyro gavybai parinkimo alternatyvos 

išsamiai nėra nagrinėjamos. Naudingųjų išteklių gavyba yra viena iš ūkinės veiklos rūšių, kuri 

glaudžiai .susijusi su konkrečia teritorija. Tai pažymėta ir LR Aplinkos ministerijos išleistame 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadove, kalbant apie vietos alternatyvas – 

„Tačiau kai kurios planuojamos ūkinės veiklos rūšys (gamtinių išteklių gavyba, miškininkystė, 

esamų objektų rekonstrukcija ir kt.) yra glaudžiai susijusios su tam tikra vieta.“ Trakų rajone yra 

vienas didžiausių smėlio ir žvyro išteklių kiekis lyginant su kitomis Lietuvos rajonų 

savivaldybėmis. PŪV teritorija patenką į didžiausią Lietuvoje prognozinį Rūdiškių žvyro išteklių 

plotą, kuriame išsidėstęs detaliai išžvalgytas Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinys (1.1 pav.). 

Planuojamame naudoti plote naudingieji smėlio ir žvyro ištekliai patvirtinti Lietuvos geologijos 

tarnybos prie AM 2010-10-29 d. Nr. 1 – 220 (I ir II ploto dalyje), 2021-06-23 d. Nr. 1-254 (II ploto 

šiaurės rytinėje dalyje), 2021-08-31 d. Nr. 1-365 (III plote) direktoriaus įsakymais (3 priede).  

Smėlio ir žvyro išteklių gavybą planuojama vykdyti PŪV teritoriją sudarančiuose 3 atskiruose 

plotuose (I – 20, II – 0,7, III – 24,4), kurie yra įsiterpę į PŪV organizatoriui Lietuvos geologijos 

tarnybos prie AM 2021-10-21 d. išduotu leidimu Nr. KN-21-41 suteiktą kasybos sklypą (1.2 pav., 2 

priedas). Po PAV procedūrų prie PŪV organizatoriui suteikto kasybos sklypo prijungus 

planuojamus praplėsti telkinio naujus plotus, susidarytų vientisas, mažiau fragmentuotas kasybos 

sklypas, nepaliekant įsiterpusių išteklių salų ir pusiasalių. Tai leistų racionaliau išeksploatuoti 
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naudinguosius smėlio ir žvyro išteklius daug mažiau kasybos nuostolių paliekant šlaituose, 

nejudinamose pakraščio juostose ir kt. Svarbiausias išteklių gamtosauginis naudojimo principas yra 

racionalus jų naudojimas bei maksimalus galimas iškasimas iš telkinio, patiriant kuo mažiau 

nuostolių. Tokių planuojamų naudoti plotų kaip šiuo metu įsiterpusių į PŪV organizatoriui suteiktą 

kasybos sklypą įsisavinimas gamtosauginiu aspektu turi prioritetą, kadangi išteklių gavyba ir toliau 

būtų koncentruojama viename išteklių masyve, pasinaudojant ankstesniais metais sukurta kasybos ir 

kelių infrastruktūra.  

Kiekvienas naudingosios iškasenos telkinys yra unikalus gamtos objektas, susiformavęs tik 

esant itin palankioms geologinėms sąlygoms ir kitoje vietoje jo paprasčiausiai nėra. Todėl vietos 

pasirinkimas naudingosioms iškasenoms kasti nepriklauso nuo subjekto norų ar planų. Paties 

naudingųjų iškasenų telkinio naudojimą labiausiai sąlygoja jo geologinė sąranga ir ekonominė 

padėtis. 

Naudingųjų iškasenų eksploatavimas šioje teritorijoje turi prioritetą. Kita veikla dėl Žemės 

gelmių įstatyme ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme numatytų apribojimų šioje vietoje 

sunkiai įmanoma, nes draudžiama detaliai išžvalgytus telkinius užstatyti ar vykdyti veiksmus 

trukdančius žemės išteklius naudoti ateityje ir kt. 

PŪV teritorijoje žemės ūkio paskirties žemėje 7 atskiruose plotuose auga savaiminio 

išsisėjimo miškas (1.6 pav.). Siekiant racionaliai išeksploatuoti Aleksandriškių smėlio ir žvyro 

telkinio išteklius, suformuojant vientisą kasybos sklypą, nepaliekant atskirų įsiterpusių plotų, 

neiškertant miško ir nepaverčiant jo kitomis naudmenomis nėra kitos galimybės. Kitu atveju 

paliekant atskirus įsiterpusius miško plotus susiformuotų neiškastų išteklių pusiasalis apaugęs 

mišku su atskiromis 6 miško salomis kas sąlygotų labai didelius kasybos nuostolius bei apsunkintų 

patį gavybos procesą. Tai puikiai atsispindi šiuo metu eksploatuojamame karjere, kada gavybos 

frontas juda aplenkdamas mišką. Vėlesniais metais išeksploatavus apatinėje apvandenintoje klodo 

dalyje esančius naudinguosius išteklius, priėjimas prie po miško žeme slūgsančių išteklių dalies dar 

labiau komplikuotųsi (žaliavos transportavimui nebūtų galima naudoti transporterio, produkciją 

reikėtų išvežti aplinkiniais keliais, kasybą reiktų vykdyti nuo klodo viršaus atvirkštinio kasimo 

ekskavatoriais, daugiakaušiui ekskavatoriui nedidelėse salose nesusidarytų pakankamo dydžio 

darbo aikštelės, todėl apatinė naudingojo klodo dalis liktų pilnai neiškasta ir dar daugybė kitų 

faktorių).  

Naudingųjų išteklių gavyba planuojamuose naudoti telkinio naujuose plotuose neturi jokių 

aplinkosauginių apribojimų susijusių su planuojama naudoti vieta. Planuojami praplėsti telkinio 

nauji plotai kaip ir šiuo metu veikiantis karjeras nepatenka į saugomas teritorijas, kultūros paveldo 

objektų teritorijas ir apsaugos zonas, kuriose naudingųjų iškasenų gavyba yra negalima arba 

ribojama.  
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Nulinė alternatyva. Šiuo metu PŪV teritorijos didžiąją dalį sudaro dirbami žemės ūkio 

laukai (1.2 pav.). Bendras PŪV teritorijoje augančio miško plotas sudaro apie 10,6 ha (1.6 pav.). 

Jeigu planuojamuose išteklių gavybai naudoti plotuose nustotų būti vykdoma bet kokia ūkinė 

veikla, dirbami žemės ūkio laukai palaipsniui užaugtų savaiminio užsisėjimo krūmais ir medžiais 

(pagrinde pušimis), o šiuo metu PŪV teritorijoje augantis miškas subręstų, suformuodamas šiai 

vietovei pagal gamtines sąlygas būdingą Vakarų taigos natūralią buveinę. Natūraliame miške 

dominuotų pušynas su eglių, drebulių, ąžuolų ir kitų medžių priemaiša. Gamta palaipsniui grįžtų į 

pirminę būseną.  

Pati naudingųjų iškasenų gavyba atviru būdu turi neišvengiamą poveikį žemės paviršiui. 

Kitaip tokios kategorijos iškasenų kaip smėlis ir žvyras nebūtų įmanoma išgauti ir panaudoti 

visuomenės materialinėje gamyboje. Iškasus naudingąjį klodą, karjero šlaitai bus nulėkštinti. 

Nuodangos darbų metu nuimtas dirvožemis ir likę gruntai baigus išteklių gavybą bus panaudoti 

karjero rekultivavimui. Svarbiausias išteklių gamtosauginis naudojimo principas yra racionalus jų 

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

nejudinamose juostose, dugne ir kt.). 

Neįsisavinus į PŪV organizatoriui suteiktą kasybos sklypą įsiterpusių telkinio naujų plotų 

išteklių gavybai būtų nepanaudoti valstybei priklausantys naudingieji žemės gelmių ištekliai, juos 

užkonservuojant neribotam laikui.  

Socialinė – ekonominė alternatyva. Naudingųjų iškasenų gavyba duoda daug didesnę 

pridėtinę vertę nei žemės ar miškų ūkio veikla. Šioje vietoje vyrauja žemo našumo balo 

dirvožemiai.  

Neįsisavinus telkinio naujų plotų įmonė prarastų labai parankų žaliavos šaltinį, o pats kasybos 

sklypas taptų labiau fragmentuotas. Tuo pačiu, būtų neracionaliai įsisavintas pats Aleksandriškių 

smėlio ir žvyro telkinys. Dėl šios priežasties nebūtų sumokėti mokesčiai už žemės gelmes ir kt., 

kurie būtų gauti eksploatuojant valstybei priklausančius išteklius. Tiek Trakų rajono savivaldybė, 

tiek valstybės biudžetas prarastų nemažai įplaukų.  

Technologinės alternatyvos. Birių naudingųjų iškasenų kasybai ir toliau bus naudojamas 

visame pasaulyje plačiai paplitęs ekskavacijos būdas. Bendros metinės gavybos ir žaliavos 

perdirbimo apimtys karjere ir toliau išliks apie 500 tūkst. m3. Planuojami naudoti plotai būtų 

įsisavinami nuosekliai (atskirai) palaipsniui slenkantis gavybos frontui nuo įmonei suteikto kasybos 

sklypo (plotų įsisavinimo eiliškumas bus numatytas telkinio naudojimo plano rengimo metu 

sudarant kalendorinius kasybos planus).  

Technogeninei apkrovai sumažinti ir toliau bus naudojama ta pati, šiuo metu karjere dirbanti 

naši, pakankamai nauja, mažai aplinką teršianti kasybos technika, kuri grunto kiekio vienetui 

iškasti, pervežti sunaudoja daug mažiau dyzelinio kuro (daugiau nei 2 kartus) ir išmeta į aplinką 
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teršalų nei seno „draglain“ tipo ekskavatoriai ar vidutinės keliamosios galios (8 – 10 t.) KAMAZ ar 

MAZ modelių sunkvežimiai. Prasiplėtus karjerui į naujus plotus mechanizmų kiekis ir toliau išliks 

toks pats kaip ir ankstesniais metais (plačiau 1.2.9 PAV ataskaitos skyriuje).  

Žaliavos perdirbimas kaip ir ankstesniais metais bus vykdomas pagal nusistovėjusią 

technologiją. Apie 50 % iškastos žaliavos kiekio (apie 250 tūkst. m3) bus perdirbama stacionarioje 

perdirbimo linijoje išsidėsčiusioje veikiančio karjero dugne (1.11 pav., 19 grafinis priedas). Visa 

žaliava perdirbimui iki linijos bus paduodama transporteriu. Likęs 50 % žaliavos kiekis bus 

perdirbamas mobiliuose sijotuvuose, kurie juda kartu su gavybos frontu (1.12 pav.). Tai leidžia 

išvengti vidinių pervežimų karjere. Šie technologiniai sprendimai eliminuojantis žaliavos pervežimą 

karjeriniais sunkvežimiais leidžia sumažinti oro taršą daugiau nei dvigubai, lyginant su kitais 

stambesniais karjerais. Pagrindiniai žaliavos kasybos ir produkcijos krovos darbai ir toliau bus 

atliekami frontaliniais krautuvais. Įmonės turimas technikos parkas yra nuolat atnaujinamas. 

Šiuo metu eksploatuojama tik viršutinė naudingojo sauso klodo dalis. Karjeras dar nėra 

pradėtas rekultivuoti, siekiant apsaugoti apatinėje klodo dalyje esančią žaliavą nuo užteršimo 

priemaišomis kaip dirvožemis ar kiti dangos gruntais (priesmėlis, priemolis) (20 grafinis priedas). 

Apatinę apvandenintą dalį planuojama įsisavinti vėlesniais metais. Apatinė apvandeninta 

naudingojo klodo dalis šiuo metu nėra eksploatuojama, kad nebūtų apsunkinta naudingųjų iškasenų 

gavyba telkinyje (kad sunkvežimiai galėtų vidaus keliais privažiuoti pasiimti produkcijos, nereikėtų 

nuolat perkelti stacionarios žaliavos perdirbimo linijos, transporterio įrengti ant vandens, būtų 

išvengta papildomų žaliavos perkrovimų, pervežimų ir kt.). 

2.11. Stebėsena (monitoringas) 

 Karjere bus atidengtas gruntinio vandens sluoksnis. Praplečiant veikiantį karjerą į naujus 

plotus vanduo iš susidarysiančio telkinio nebus siurbiamas ir vandens lygis nebus dirbtinai 

žeminamas. PAV ataskaitos 2.1 skyriuje buvo išanalizuota veiklos įtaką hidrologiniam režimui, 

poveikis upėms, ežerams ir kitiems aplinkiniams paviršiniams vandens telkiniams, įvertintas 

galimas požeminio vandens lygio sumažėjimas artimiausiems individualiems požeminio vandens 

vartotojams, vandenvietėms ir aplinkinėms teritorijoms. Išnagrinėjus galimą veiklos įtaką 

artimiausių vandens telkinių ir gruntinio vandens hidrologiniam režimui, galima konstatuoti, kad 

veikiant karjerui nėra būtinybės vykdyti hidrologinio režimo monitoringą. Planuojamame karjere 

hidrologinė aplinkos situacija nėra kuom nors išskirtinė. Daugumoje Lietuvoje veikiančių žvyro ir 

smėlio karjerų taip pat nėra atliekamas požeminio vandens monitoringas dėl vykdomos veiklos. 
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3 .  T A R P V A L S T Y B I N I S  P O V E I K I S  
 

PŪV teritorija yra pietrytinėje Lietuvos dalyje. Artimiausia užsienio valstybė yra Baltarusija, 

kurios siena nuo PŪV teritorijos III ploto yra nutolusi 43,2 km į pietryčius. Esant dideliam atstumui, 

kasybos procesas tiesioginės įtakos kaimyninės valstybės teritorijai negali turėti, todėl PAV 

ataskaitoje šie klausimai nėra išsamiau nagrinėjami. 
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4 .  P R O G N O Z A V I M O  M E T O D Ų ,  Į R O D Y M Ų ,  T A I K Y T Ų  

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

A P L I N K A I ,  Į S K A I T A N T  P R O B L E M A S  A P R A Š Y M A S  

PAV buvo parengtas pagal įmonės turimą kasybos techniką ir naudojamą žaliavos perdirbimo 

technologiją. Visi skaičiavimai atlikti remiantis faktiniais mechanizmų našumo duomenimis, 

suvartojamu kuro kiekiu.  

Kietųjų dalelių kiekis praplečiant karjerą apskaičiuotas pagal Europos aplinkos agentūros į 

atmosferą išmetamų teršalų apskaitos vadovo naujausioje redakcijoje (anglų kalba – The latest 

published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, paskelbta Europos 

aplinkos agentūros interneto svetainėje) aprašytą 2.A.5.a Quarrying and mining of minerals other 

than coal metodiką. Nuo planuojamuose praplėsti telkinio naujuose plotuose ir greta stacionarios 

žaliavos perdirbimo linijos dirbsiančių kasybos mechanizmų susidarysiantis teršalų kiekis 

apskaičiuotas remiantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos vadove 

nurodyta 1.A.4 Non road mobile machinery 2019 metodika. Tarša susidarysianti nuo transporto 

apskaičiuota remiantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos vadove 

nurodyta 1.A.3.b.vi Road transport: Automobile tyre and brake wear ir 1.A.3.b.vii Road transport: 

Automobile road abrasion 2019 metodika. Nuo karjero vidaus kelių ir rajoninio išvežimo kelio 

atkarpų su žvyro danga susidarysiančių kietųjų dalelių kiekio skaičiavimai atlikti pagal Jungtinių 

Amerikos Valstijų metodiką AP 42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 13: Miscellaneous Sources, 

13.2.2 Unpaved Roads. Pagal gautus skaičiavimų rezultatus, poveikis orui (oro kokybei) įvertintas 

atliekant teršalų sklaidos ir koncentracijos ore matematinį modeliavimą programa „ISC - 

AERMOD-View“. 

Triukšmo lygio gesimas apskaičiuotas pagal Lietuvos standartą LST ISO 9613-2:2004 en, 

kurį Lietuvos standartizacijos komitetas patvirtinimo būdu perėmė iš tarptautinio standartizacijos 

komiteto (ISO 9613-2:1996). Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimo sklaidos skaičiavimai 

grįsti visų oktavų garso svertiniais (ekvivalentiniais) dydžiais.  
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5 .  P O V E I K I O  A P L I N K A I  V E R T I N I M O  N E T E C H N I N I O  

P O B Ū D Ž I O  S A N T R A U K A  

 Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – išteklių gavybos išplėtimas nuo naudojamo 

Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio ploto (1.1 pav.). Planuojamos ūkinės veiklos teritorija 

bendrai apima apie 45,1 ha plotą, susidedantį iš 3 atskirų (I – 20, II – 0,7, III – 24,4) plotų, 

įsiterpusių į PŪV organizatoriui Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2021-10-21 d. išduotu 

leidimu Nr. KN-21-41 suteiktą kasybos sklypą (1.2 pav., 2 priedas). Planuojamame naudoti plote 

naudingieji smėlio ir žvyro ištekliai patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2010-10-29 d. 

Nr. 1 – 220 (I ir II ploto dalyje), 2021-06-23 d. Nr. 1-254 (II ploto šiaurės rytinėje dalyje), 2021-08-

31 d. Nr. 1-365 (III plote) direktoriaus įsakymais (3 priede). Planuojamas išteklių gavybai naudoti 

(išplėsti) plotas patenka į 8 žemės sklypus (kadastro Nr. 7938/0002:84, 7938/0002:108, 

7938/0002:156, 7938/0002:206, 7938/0002:305, 7938/0002:324, 7938/0002:469, 7938/0002:520) 

priklausančius PŪV organizatoriui ir fiziniams asmenims bei į laisvo valstybinio fondo žemę (dalis 

II ploto) esančioje nesuformuotame žemės sklype (4 – 5 priedai). 

 PAV ataskaita rengiama pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo 1 priedo, 10 punktą – „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti 

vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl 

poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos pakeitimas ar 

išplėtimas tais atvejais, kai toks pakeitimas ar išplėtimas atitinka šiame priede nustatytus ribinius 

dydžius, jeigu jie yra nustatyti”. PAV atliekamas, kadangi išteklių gavybos išplėtimas planuojamas 

didesniame nei minėtame įstatyme 2.6. punkte „kitų naudingųjų iškasenų gavyba (kai kasybos 

sklypas – 25 ha ir didesnis)“ nustatytame 25 ha ribiniame plote. Pagal ekonominės veiklos 

klasifikatorių ši veikla priskiriama kasybai ir karjerų eksploatavimui. Konkrečiai tai smėlio ir žvyro 

karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba (kodas B - 08.12). 

Planuojami išplėsti Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio plotai yra išsidėstę Vilniaus 

apskrityje, Trakų rajono savivaldybės centrinėje dalyje, nuo Trakų rajono savivaldybės 

administracijos arčiausiai nutolę 13,1 km į pietvakarius, Rūdiškių seniūnijoje, Aleksandriškių ir 

Obelių kaimuose (1.1 – 1.2 pav., 4 – 5 tekstiniai priedai). Planuojamo naudoti I ploto centro 

koordinatės LKS-94 yra 6047035 m (X) ir 550453 m (Y), II ploto – 6046607 m (X) ir 550457 m 

(Y), III ploto – 6047062 m (X) ir 550985 m (Y).  

Telkinys yra išsidėstęs neurbanizuotoje, kaimiškoje vietovėje. Artimiausia gyvenamoji 

sodyba nuo PŪV teritorijos II ploto yra nutolusi 150 m į pietus (1.2 pav.). Kitos, toliau esančios 

sodybos, nuo PŪV teritorijos I ploto yra atitinkamai nutolusios už 225, 240, 255 m į šiaurę, šiaurės 

vakarus. Daugiau telkinio artimoje aplinkoje (300 m spinduliu) nėra gyvenamųjų sodybų. 

Planuojamo išplėsti ploto artimoje aplinkoje nėra suplanuota ar planuojama gyvenamųjų teritorijų 
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(gyvenamosios paskirties žemės sklypų, ūkininko sodybų ir kt.), kuriose ateityje gali atsirasti 

gyvenamosios sodybos. Aplink eksploatuojamą telkinį nėra išsidėsčiusių visuomeninės paskirties 

teritorijų. Artimiausia visuomeninė teritorija yra Rūdiškių miesto pakraštyje esančios kapinės, nuo 

PŪV teritorijos (III ploto) nutolusios 4 km į pietryčius (1.2 pav.). Kitos visuomeninės teritorijos 

nutolusios dar didesniais atstumais.  

Produkcijos gabenimui ir toliau bus naudojami tie patys išvežimo keliai kaip ir iš šiuo metu 

veikiančio karjero, kur sukurta visa gavybos ir žaliavos perdirbimo infrastruktūra. Iš karjero 

sunkvežimiai išvažiuos į rajoninį kelią Strėva – Ismonys – Rūdiškės (Nr. 4714) (1.1 – 1.2 pav.). 

Didžioji transporto srauto dalis (apie 90 %) judės šiaurės vakarų kryptimi link magistralinio kelio 

Vilnius – Prienai – Marijampolė (Nr. A16). Didžioji produkcijos dalis plentu bus gabenama 

Vilniaus miesto kryptimi. Likusi transporto srauto dalis (apie 10 %) tuo pačiu rajoniniu keliu Nr. 

4714 pietryčių kryptimi bus gabenama link Rūdiškių miesto. Visas transporto judėjimas iš karjero ir 

toliau vyks tik viešo naudojimo keliais, kuriuose nėra jokių apribojimų sunkiajam transportui. 

Karjero vidaus keliai ir toliau atitiks kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių 

keliai” ūkių vidaus kelių IIIv kategorijos reikalavimus. 

Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo pagrindiniame brėžinyje, PŪV teritorija 

atspindėta kaip eksploatuojamas ir neeksploatuojamas Aleksandriškių smėlio ir žvyro naudingųjų 

iškasenų telkinys (Nr. 4360) (1.3 pav.). Kaip eksploatuojama telkinio dalis rodomi ankstesniais 

2010 ir 2014 m. detaliai išžvalgyti išteklių plotai, kurių didžiosios dalies naudojimui PŪV 

organizatoriui yra suteiktas LGT prie AM leidimas (2 tekstinis priedas). Planuojami naudoti į 

kasybos sklypą įsiterpę plotai detaliai buvo išžvalgyti vėliau nei Trakų rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. S1E–59 patvirtintas bendrojo plano keitimas. Tai yra visiškai 

dėsninga, kada prognoziniame išteklių plote buvo atlikta detali geologinė žvalgyba, kurios metu 

gauta tiksli informacija apie žemės gelmėse slūgsančius išteklius. Bendrojo plano reglamentuose 

taip pat nurodoma, kad naudingųjų išteklių gavyba (N) šio vietoje yra galima. PŪV telkinio 

teritorijoje atitinka rajono bendrojo plano sprendinius.  

PŪV teritorijos plotas nepatenka į rajono bendrajame plane išskirtą gamtinio karkaso teritoriją 

(1.4 pav.). 

 PŪV teritorijos didžiąją dalį sudaro dirbami žemės ūkio laukai (1.2 pav.). Bendras PŪV 

teritorijoje augančio miško plotas sudaro apie 10,6 ha. PŪV teritorijoje augantis miškas yra 

išsidėstęs Rūdiškių girininkijoje, 640 miško kvartale. Į PŪV teritoriją patenkantis miškas yra 

fragmentuotas, sudarytas iš 7 atskirų plotų bei yra įsiterpęs į PŪV organizatoriui suteiktą kasybos 

sklypą. Visas PŪV teritorijoje esantis miškas auga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (6 

tekstinis priedas).  
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 PŪV teritorija ir PŪV organizatoriui suteiktas kasybos sklypas nepatenka į Nacionaliniame 

kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtas vertingiausias ypač saugomo šalies vizualinio estetinio 

potencialo arealus ir vietoves (1.7 pav.). Artimiausias ypač saugomo šalies vizualinio estetinio 

potencialo arealas yra Trakų – Aukštadvario kalvotas ežerynas arčiausiai esantis už 3,6 km į šiaurę.  

Tvarkymo plane nėra nustatytų jokių apribojimų naudingųjų išteklių gavybai šioje teritorijoje. PŪV 

teritorija remiantis vizualinės struktūros vertikaliosios ir horizontaliosios sąskaidos veiksniais 

priskirta tipui – V1H0. Šio tipo kraštovaizdis skirstyme turi vieną iš žemiausių verčių. Pagal 

vizualinės struktūros dominantiškumą nagrinėjamame plote esantis kraštovaizdis priskirtas d 

kategorijai, kur kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje nėra raiškių vertikalių ir horizontalių 

dominančių. PŪV teritorijos artimoje aplinkoje nėra vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio 

panoramų apžvalgos taškų, kurių sąrašas pridedamas tvarkos aprašo priede. Artimiausia apžvalgos 

aikštelė Štareinės kaime yra nutolusi 7 km į šiaurės vakarus (1.7 pav.). 

 Planuojami išplėsti plotai nepatenka į saugomas teritorijas (1.8 pav.). Artimiausia saugoma 

teritorija yra Aukštadvario regioninis parkas, arčiausiai I ploto esantis už 3,5 km į šiaurės vakarus. 

Artimiausia Natura 2000 saugoma teritorija svarbi buveinių apsaugai yra Spindžiaus miškas 

(LTTRA0007), nutolęs 4,1 km į vakarus (Aukštadvario regioninio parko sudėtyje). Artimiausia 

Natura 2000 teritorija svarbi paukščių apsaugai yra Rūdninkų giria (LTSALB002) nutolusi 19,9 km 

į pietryčius. Kitos saugomos teritorijos nutolusios dar didesniais atstumais. Vykdoma veikla dėl 

didelio atstumo neturės jokio neigiamo poveikio artimiausioms saugomoms teritorijoms.  

PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nėra fiksuota jokių Europos Bendrijos svarbos 

natūralių buveinių. Artimiausios EB svarbos buveinės žolių turtingi eglynai (9050) nuo PŪV 

teritorijos I ploto yra nutolusios 1,425 km į pietvakarius ir 1,825 km į vakarus (2.4 pav.). Dar toliau 

nuo PŪV teritorijos III ploto, už 1,7 km į rytus yra nutolusi vakarų taigos (9010) natūrali buveinė.  

PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nėra fiksuota jokių saugomų augalų ir gyvūnų rūšių 

buvimo faktų, kurioms veikla telkinyje galėtų turėti neigiamą poveikį (23 tekstinis priedas). 

Artimiausios saugomos augalų ir gyvūnų rūšys fiksuotos už 0,6 – 0,8 km nuo PŪV teritorijos, 

daugiau nei prieš 20 metų, išskyrus pievinį auksveitį, kuris fiksuotas 2020 m. po veiklos pradžios 

karjere. Karjere vykdoma veikla ir toliau neturės jokios neigiamos įtakos šios augalo rūšies 

augavietei.  

PŪV teritorijos artimoje aplinkoje nėra nei vienos upės, ežero, tvenkinio įrašyto į LR upių, ežerų 

ir tvenkinių kadastrą. Artimiausią hidrografinį tinklą telkinio apylinkėse sudaro už 2,25 km į šiaurės 

vakarus nutolęs Ismonių ežeras (LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastre Nr. 10031027) (1.9 pav.). Šiek 

tiek toliau, už 2,85 km į šiaurės vakarus yra nutolęs Bobio ežeras (Nr. 10031024). Daugiau nėra 

jokių ežerų, upių ir kitų vandens telkinių aplink nagrinėjamą plotą. PŪV teritorija nepatenka į 
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vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas ir zonas. PŪV teritorijos artimoje aplinkoje taip pat 

nėra melioracijos griovių ir kitų dirbtinių vandens telkinių.   

 PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba 

archeologinių vertybių. Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra Vytautavos Šv. Antano 

Paduviečio bažnyčia (Unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre – 33553) nutolusi 3,8 km į 

pietvakarius (1.10 pav.). Kitos saugomos kultūros vertybės nutolusios dar didesniais atstumais.  

 Bendras naudingųjų smėlio ir žvyro išteklių kiekis visuose 3 plotuose sudaro apie 10 000 

tūkst. m3. Planuojama, kad vidutinės metinės smėlio ir žvyro gavybos bei perdirbimo apimtys 

karjere ir toliau sudarys apie 500 tūkst. m3. Esant vidutinėms planuojamoms metinėms gavybos 

apimtims, tokio išteklių kiekio įmonei pakaktų iki 20 metų. Tačiau realiai iškasti viso kiekio nebus 

įmanoma, kadangi neišvengiamai susidarys išteklių nuostoliai karjero šlaituose, nejudinamose 

pakraščio juostose, dugne, kelių apsaugos zonose ir kt. Tiksliau PŪV teritorijoje esančių ir galimų 

išgauti išteklių kiekis įvertinus kasybos nuostolius bus apskaičiuotas rengiant telkinio naujų plotų 

naudojimo planą.  

 PŪV teritorijoje telkinio dangą pagrinde sudaro augalinis sluoksnis ir po juo esantis 

fliuvioglacialinis priesmėlis, rečiau priemolis. Visos dangos storis dažniausiai sudaro 0,3 – 0,4 m (4 

– 9 grafiniai priedai). 

 PŪV teritorijoje naudingąjį klodą viršutinėje pjūvio dalyje sudaro žvyras su smėlio 

tarpsluoksniais. Giliau slūgso smėlio sluoksniai, vietom persisluoksniuojantys su žvyro sluoksniais. 

Bendras naudingojo klodo storis vidutiniškai sudaro 23 m (10 – 12 grafiniai priedai). Viršutinė 

sauso klodo dalis vidutiniškai sudaro 15 m (13 – 15 grafiniai priedai). Apatinė naudingojo klodo 

dalis yra apvandeninta. Vidutinis apvandenintos klodo dalies storis sudaro 8 m (16 – 18 grafiniai 

priedai).  

 Telkinio aslą sudaro tos pačios apvandenintos fliuvioglacialinės nuogulos, kurios slūgso giliau 

išteklių apskaičiavimo apatinės ribos arba Grūdos posvitės glacialinis priemolis. 

 Planuojama, kad naudingųjų iškasenų gavyba PŪV teritorijoje susidės iš šių etapų: 1. Klodo 

atidengimas; 2. Smėlio ir žvyro iškasimas bei perdirbimas; 3. Produkcijos išvežimas; 4. Iškastų 

plotų rekultivavimas. Planuojami naudoti plotai būtų įsisavinami nuosekliai (atskirai) palaipsniui 

slenkantis gavybos frontui nuo įmonei suteikto kasybos sklypo. 

 Planuojamuose praplėsti telkinio naujuose plotuose vykdant smėlio ir žvyro gavybą bei 

perdirbimą dirbs tik mobilūs kasybos mechanizmai. Dalis (apie 50 %) iškastos žaliavos kiekio (apie 

250 tūkst. m3) bus perdirbama stacionarioje perdirbimo linijoje išsidėsčiusioje veikiančio karjero 

dugne (1.11 pav., 19 grafinis priedas). Visa žaliava perdirbimui iki linijos bus paduodama 

transporteriu. Likęs 50 % žaliavos kiekis bus perdirbamas mobiliuose sijotuvuose, kurie juda kartu 

su gavybos frontu (1.12 pav.).  
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Vykdant smėlio ir žvyro išteklių gavybą bei perdirbimą nesusidarys jokios gamybinės 

atliekos. Nuodangos padermės (dirvožemis, priesmėlis ir priemolis) bus panaudoti karjero šlaitų 

lėkštinimui ir sekliausių vandens baseino vietų užpylimui. Tai nėra atliekos, o laikinai saugomi ir 

vėliau iškastų plotų rekultivavimui panaudojami gruntai. Šie gruntai karjero eksploatacijos eigoje 

bus saugomi laikinose sąvartose ir aplink karjero pakraštį formuojamuose dirvožemio pylimuose.  

Vykadnt smėlio ir žvyro išteklių gavybą bei perdirbimą telkinio naujuose plotuose oro taršos 

koncentracijos artimiausiose karjerui ir palei išvežimo kelią esančiose gyvenamosiose teritorijose 

neviršys ribinių verčių. Atlikti triukšmo sklaidos skaičiavimai taip pat rodo, kad karjere 

skleidžiamas triukšmas neviršys ribų nustatytų higienos normoje ir nebus pavojingas gyventojų 

sveikatai. 

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

naudojimo, bus rengiamas planuojamų naudoti telkinio naujų plotų specialusis žemės gelmių 

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

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

kiti telkinio įsisavinimo sprendiniai. Tik patvirtinus telkinio naujų plotų naudojimo planą bus 

išduotas LGT leidimas išteklių naudojimui.  
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