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ATRANKOS IŠVADA 

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO NAUJAMIESČIO SENIŪNIJOS MELIORACIJOS STATINIŲ 

NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS NARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DALIES MELIORACIJOS 

STATINIŲ REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO  

 

 

1. Informaciją pateikė – UAB „Generalis“, Pramonės g. 12A, Šiauliai, tel. (8 41) 200207, 

865246835, el.p.: info@generalis.lt. 

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas- Panevėžio rajono Naujamiesčio  seniūnijos 

melioracijos statinių naudotojų asociacija, Ragainės k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r., tel. (8-

686)71246. Projekto partneris – Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 

27, Panevėžys. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos 

melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių 

rekonstravimas. 

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijoje 

esantys žemės ūkio paskirties žemės sklypai, priklausantys Panevėžio rajono Naujamiesčio 

seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos nariams.  

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Projekto „Panevėžio rajono Naujamiesčio 

seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos 

statinių rekonstravimas“ įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti Panevėžio rajono 

Naujamiesčio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos nariams nuosavybės teise ir 

nuomos teise priklausančias sausinimo sistemas (drenažo rinktuvai ir sausintuvai), taip pat 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos valdomos ir naudojamos patikėjimo teise valstybei 

priklausančias sausinimo sistemas (drenažo rinktuvai ir melioracijos grioviai).  

 Planuojama rekonstruoti 105,7 ha plote apie 10,424 km drenažo rinktuvų ir 26,946 km 

drenažo sausintuvų, 23 vnt. drenažo žiočių, 10 vnt. vandens nuleistuvų, 35 vnt. kontrolinių ir 

požeminių šulinių. Į planuojamos ūkinės veiklos teritoriją patenka Gražuojos upelis, 686 m   griovio 

numatomi valyti nuo dugno sąnašų ir menkaverčių krūmų.   
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 Žemės darbus numatoma vykdyti pagal MTR 2.02.01:2006 reikalavimus. Kasant tranšėjas 

vienkaušiu ekskavatoriumi bus išsaugomas humusinis dirvožemis ir baigus darbus paskleistas 

pažeistose vietose. Krūmai upelio ir melioracijos griovių šlaituose ir pagrioviuose bus kertami 

rankiniu būdu arba mechaniniais pjūklais. Nukirsti krūmai nedeginami, bet surinkus išvežami ir 

sunaudojami kaip biokuras. 

 Sausinimo sistemos rekonstrukcijai bus naudojamos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos 

statybinės medžiagos ir žolių sėklos. Darbams atlikti bus naudojama  sertifikuota technika, dalis 

darbų bus atliekama rankiniu būdu. 

 Susidariusios keičiant drenažo rinktuvus ir sausintuvus atliekos (iki 10 m
3
) bus perduotos 

statybinį laužą perdirbančioms įmonėms. 

 Rekonstrukcijos darbų vykdymo metu dėl mašinų veikimo atsiradęs triukšmas bus nežymus, 

neviršys leistinų normų. Rekonstrukcijos darbai vyks darbo valandomis nuo 8 iki 17 val. 

Rekonstruojamos sausinimo sistemos yra išsidėsčiusios dirbamuose laukuose toliau nuo 

gyvenviečių.  
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. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms 

reikšmingumas – planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas nebus susijęs su įsteigtomis ar 

potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ir nėra šalia jų, todėl planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio reikšmingumo Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas 

netikslingas.  

6. Pastabos ir pasiūlymai:  

1. Apie atrankos išvadą planuojamos ūkinės veiklos organizatorius arba poveikio aplinkai 

vertinimo dokumentų rengėjas privalo pranešti visuomenei, vadovaujantis „Visuomenės 

informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese 

tvarkos aprašu“, patvirtintu AM 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370, ir raštu informuoti atsakingą 

instituciją apie pranešimo paskelbimą  minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės 

informavimo priemonėse, kartu pridedant laikraščių, kuriuose skelbtas skelbimas, kopijas. 

2. Želdinių būklės vertinimas, kirtimas, tvarkymas turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos želdynų įstatymo nuostatomis. 

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais remiantis priimta atrankos išvada: 

1. Sausinimo sistemų rekonstrukcijos projektas yra skirtas atstatyti ir užtikrinti žemės ūkio 

naudmenų sausinimą, nekels pavojaus gyvenamajai, rekreacinei, visuomenės aplinkai, gyventojų 

saugai ir visuomenės sveikatai.  

2. Teritorija nėra urbanizuota, todėl visuomenės nepasitenkinimas planuojama ūkine veikla ne-

numatomas. 

3. Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą, gretimų žemėnaudų savininkams poveikio nebus. 

 

8. Atrankos išvada. Planuojamai ūkinei veiklai – Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos 

melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių 

rekonstravimui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

 Ši atrankos išvada gali būti persvarstoma Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka arba skundžiama Panevėžio apygardos 

administraciniam teismui (Respublikos g. 62, Panevėžys) per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Skyriaus vedėjas Raimondas Palionis 

  

 

 

Rūta Jarmolavičienė, (8 45)514481 , el.p.: ruta.jarmolaviciene@aaa.am.lt 
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