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ATRANKOS IŠVADA
DĖL RASEINIŲ RAJONO GIRKALNIO APYLINKĖS
MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Informacijos pateikėjas (pavadinimas, adresas, tel.) Girkalnio apylinkės melioracijos statinių
naudotojų asociacija, Raseinių r. sav., Girkalnio k., Jovita Brazaitienė
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. Girkalnio apylinkės melioracijos statinių naudotojų
asociacija, Raseinių r. sav., Girkalnio k., tel. (8-698) 03 876 ir partneris Raseinių rajono
savivaldybės administracija, V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Raseinių rajono Girkalnio, Pramedţiavos, Norgėlų
ir kt. kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas.
Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas). Projektą
numatoma įgyvendinti Raseinių rajono Ţvirgţdţių, Šeimyniškių, Volų, Pašaltuonio I, Keryvų,
Bakaičių, Mankūnų, Pramedţiavos, Kasbaraičių, Plimgių, Trakučių, Juodkėnų kaimuose.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Projekto metu bus rekonstruojama
nuosavybės ar nuomos teise priklausantis melioracijos turtas – 7,5 km drenaţo rinktuvų,
25,4 km sausintuvų. Ţiočių tvarkyti nenumatoma. Bendras melioruojamas ţemės ūkio
naudmenų plotas – 170 ha. Planuojami rekonstruoti drenaţo rinktuvai, kurių sausinamo
ploto būklė yra bloga arba labai bloga, matomi drenuojamo ploto uţmirkimai. Dalies
rekonstruojamų rinktuvų diametrai yra per maţi, todėl vietomis bus pakeičiami rinktuvų
vamzdţiai į didesnio skersmens vamzdţius. Projekto metu melioracijos griovių ir šlaitų
)

tvarkyti nenumatoma. Melioruojami plotai ribojasi su Šaltuonos, Bebirvos, Apusino
upeliais. Norint išvengti bet kokios taršos ir poveikio vandens telkiniams bus
naudojamos sertifikuotos, aplinkai nekenksmingos statybinės medţiagos, naudojama
saugi technika. Rekonstrukcijos darbai nebus vykdomi vandens telkinių apsaugos
juostose. Melioracijos sistemų rekonstrukcijai Girkalnio apylinkės melioracijos statinių
asociacija planuoja gauti Europos Sąjungos finansinę paramą pagal Kaimo plėtros plano
priemonės „Ţemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį
„Ţemės ūkio vandentvarka“.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumas. Planuojama veikla nepatenka į Natura 2000 teritorijas.
Pastabos, pasiūlymai. Planuojama ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis visų galiojančių
normatyvinių reikalavimų, uţtikrinančių leistiną poveikį aplinkai. Išardytos vejos ir dangos
darbų metu turi būti atstatytos, derlingas dirvoţemio sluoksnis darbų vietose nukastas ir
sandėliuojamas, vėliau panaudojant teritorijos tvarkymo ir atstatymo darbams.
Jei numatomas krūmų ar medţių kirtimas, saugotinų ţeldinių, augančių ne miško ţemėje,
kirtimas, vadovaujantis ţeldinių apsaugos taisyklėmis (Ţin. 2007, Nr. 80- 3215) darbų projektas
turi būti suderintas su rajono savivaldybės paskirta, atsakinga uţ ţeldinių apsaugą rajone,
institucija.
Apie priimtą atrankos išvadą informuoti visuomenę Visuomenės informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Ţin. 2005, Nr.
93-3472) nustatyta tvarka. Uţsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi
raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše
nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridedant laikraščių, kuriuose skelbtas
pranešimas, kopijas.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą. Planuojamos ūkinės veiklos
metu bus tik rekonstruojamos jau esamos melioracijos sistemos, nebus įrenginėjamos naujos
sausinimo sistemos ar didinamas nusausintas plotas. Veikla neturės neigiamos įtakos
aplinkai, bet turės teigiamą poveikį ţemės ūkio naudmenoms ir prisidės prie naudmenų
efektyvesnio panaudojimo vystant jose ţemės ūkio veiklą.
Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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