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ATRANKOS IŠVADA DĖL BIRŽŲ RAJONO LIKĖNŲ GYDOMŲJŲ DURPIŲ TELKINIO 

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 “Namita”, Dvaro g. 123 A, Šiauliai tel.: 8 600 23171, el. paštas: 

raimundas.babilas@sanatorija.lt. 

3. Planuojama ūkinė veikla – Biržų rajone, Likėnų telkinyje, numatoma vykdyti gydomųjų 

durpių gavybą. 

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Biržų r., Pabiržės sen., Pabiržės 

mstl., žemės sklypas -  kad. Nr. 3645/0013:46. 

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas  – žemės sklype, kad. Nr. 

3645/0013:46, esamame durpyne numatoma toliau vykdyti gydomųjų durpių gavybą, 1,62 

ha kasybos plote. Šiame plote durpių ištekliai 20,5 tūkst. m
3
. Durpių gavybą numatoma 

vykdyti ištisus metus. Numatoma, kad metinės gavybos apimtys sudarys iki 2000 m
3
. 

Durpės bus kasamos tiesiai iš klodo ir  kraunamos į sunkvežimius. Durpės iš klodo bus 

kasamos natūralios drėgmės, o pats klodas papildomai nebus nusausinamas. Esant 

nedidelėms gavybos apimtims, toks durpių gavybos būdas neturės įtakos aplinkiniams 

vandens telkiniams bei artimiausių sodybų šachtinių šulinių vandens lygiui bei kokybei. 

Išgautos durpės bus panaudojamos sanatorinio gydymo tikslams. Durpių gavybai bus 

panaudota jau telkinyje įrengta inžinerinė infrastruktūra. Telkinyje dirbačių savaeigių 

mechanizmų skleidžiamo triukšmo lygis neviršys  nustatytų normatyvų. Artimiausia 

sodyba nuo telkinio nutoslosi 90 m atstumu į šiaurės rytus, o kitos sodybos nutolusios 140 

m ir didesniais atstumais. Pagal Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

sprendinius, Likėnų durpių telkinio teritorija priskiriama naudingųjų iškasenų gavybos 

atvirų kasinių teritorijoms. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į Biržų 

regioninio parko teritoriją bei į Tatulos kraštovaizdžio draustinį. Biržų RP direkcija 
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Dokumento paieškos nuoroda: Atrankos išvada Likėnų durpynas.doc 

atsakingą instituciją informavo, kad  Likėnų gydomųjų durpių telkinys eksploatuojamas jau 

ne vieną dešimtmetį, neigiamos įtakos aplinkai iki šiol nepastebėta ir, kad tolesnė ūkinė 

veikla neturės žymios neigiamos įtakos aplinkai.  Kadangi durpės bus kasamos nesausinant 

klodo ,tai gaisrų tikimybė šiame durpyne bus minimali. Užbaigus durpių gavybą, telkinys 

bus renatūralizacijos būdu bus rekultyvuojamas į pelkę.  

5
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 

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 aprašo 

patvirtinimo” ( su vėlesniais pakeitimais) aprašu.  

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais vadovaujantis priimta atrankos išvada:  

1. Numatomos veiklos teritorijoje nėra istorinių kultūrinių ar archeologinių vertybių.  

2. Durpės bus išgaunamos esamo durpyno vietoje . 

 

 

8.Atrankos išvada. 

Planuojamai ūkinei veiklai – Biržų rajono Likėnų gydomųjų durpių telkinio 

eksploatavimas,  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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