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ATRANKOS IŠVADA DĖL KUPIŠKIO RAJONO ŠEPETOS DURPIŲ TELKIO KASYBOS 

TECHNOLOGIJOS KEITIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

 

 

1. Informaciją pateikė – UAB“GJ Magma“,Vaidievučio g. 18, Vilnius, tel.: 8-5-

2318178, faks.: 8-5-2784455, el. paštas: gjmagma@gmail.com. 

2. Užsakovas – UAB “Durpeta”, Liepų g. 1., Šepetos k., Kupiškio r., tel.: 8 459 

38385, faks.: 8 459 38389, el. paštas: info@durpeta.lt. 

3. Planuojama ūkinė veikla – Eksploatuojamame Kupiškio rajono Šepetos durpių telkinyje 

numatoma keisti kasybos technologiją. 

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Šepetos k., Kupiškio r. 

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas  – numatoma pakeisti durpių 

gavybos technologiją ir kasti jas gabaliniu būdu, buvusių šusnių vietose. Šis gavybos 

būdas numatomas vykdyti palei griovius ir leistų pilniau įsisavinti esančius durpių 

išteklius.  Eksploatuojant durpes gavybos laukuose trupinimo būdu, jų pakraščiai liko 

aukščiau, kadangi juose vykdyti gavybą trupinimo būdu nebuvo techninių galimybių. 

Naudojant naują technologiją, šiame durpių telkinyje ir toliau bus naudojamasi jau sukurta 

infrastruktūra bei melioracijos griovių tinklu . Taip pat bus naudojama ta pati technika iki 

šiol naudojama durpyne. Durpyne gabalinės durpės bus kasamos eskavatoriumi. Viena 

užeiga bus iškasama viena gavybos tranšėja. Iškastos durpės bus paliekamos džiovinimui 

palei technologinę tranšėją, o išdžiūvusios bus pervežamos į gamybinę bazę. Keičian t 

durpių gavybos technologiją, esamas durpyno plotas nebus didinamas. Durpyne dirbs 

esama technika, todėl triukšmo lygiai nesikeis.  
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1
. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

teritorijoms reikšmingumas – Žemės sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla nepatenka į 

Natura 2000 teritoriją ir nėra artimoje jos aplinkoje. 

6. Pastabos ir pasiūlymai -  apie atrankos išvadą planuojamos ūkinės veiklos 

organizatorius arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas privalo pranešti 

mailto:info@durpeta.lt


 

Dokumento paieškos nuoroda: Atrankos išvada Šepet os durpių telkinys.doc 

visuomenei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. 

įsakymu Nr. D1 – 750 patvirtintu “Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraš o 

patvirtinimo” ( su vėlesniais pakeitimais) aprašu.  

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais vadovaujantis priimta atrankos išvada:  

1. Nauja gavybos technologija padės racionaliau įsisavinti esamus durpių išteklius. 

2. Nebus didinamas numatytas durpių telkinio plotas, nebus naudojama papildomai savaeigės 

technikos. 

3. Bus naudojama esama durpių telkinio infrastruktūra , bei bendrovės technologiniai 

pajėgumai. 

 

8.Atrankos išvada. 

Planuojamai ūkinei veiklai – Kupiškio rajono Šepetos durpių telkinyje durpių 

gavybos technologijos pakeitimui,  poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedėjas Raimondas Palionis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimondas Palionis, telefono Nr. 8 45 581431, el.p. raimondas.palionis@aaa.am.lt 
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