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UAB „GJ Magma“ 2015-11-18 d. raštas Nr. 353 dėl susirinkimo pravedimo. 
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UAB „GJ Magma“ 2015-11-18 d. raštas Nr. 352 dėl PAV ataskaitos palikimo seniūnijoje.  
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Skelbimo pakabinto 2015-11-18 d. Pandėlio seniūnijoje kopija. 
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Skelbimo pakabinto 2015-11-18 d. Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje kopija.  
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Skelbimo laikraštyje „Lietuvos žinios“ 2015-11-20 d. Nr. 226 (14189) kopija. 
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Skelbimo laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ 2015-11-21 d. Nr. 133 (10923) kopija. 
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Informacija pateikta Pandėlio bendruomenei apie PAV ataskaitos parengimą ir pašto blankas. 
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UAB „J.Jonyno ecofirma“ 2015-11-25 d. raštas Nr. 15-11-09 dėl susipažinimo su PAV ataskaita. 
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UAB „Legra“ 2015-12-02 d. raštas Nr. 15/54 dėl pastabų ir pasiūlymų PAV ataskaitai. 
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Viešo supažindinimo su PAV ataskaita susirinkimo protokolas papildytas pagal UAB „Legra“ 2015-12-
14 d. raštu Nr. R-15/56 išreikštas pastabas. 
 

Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos pristatymo visuomenei susirinkimo, įvykusio Rokiškio rajono savivaldybės salėje, 

Respublikos g. 94, LT- 42136, Rokiškis 
 

P R O T O K O L A S 
 

Susirinkimas įvyko 2015-12-05 d. 
Susirinkimo pradžia: 2015-12-05 d. 11:00 val.  
Susirinkimo pabaiga: 2015-12-05 d. 12:00 val. 
 

Susirinkimo pirmininku iš anksto, pagal UAB „GJ Magma“ vadovo 2015-11-18 d. įsakymą Nr. 
353, paskirtas PAV dokumentų rengėjas, UAB „GJ Magma“ steigėjas, Ginutis Juozapavičius. UAB 
„GJ Magma“ ekologas – inžinierius Edvardas Grencius buvo susirinkimo sekretoriumi bei 
užregistravo susirinkimo dalyvius. Dalyvių registracijos lapas pridedamas prie protokolo.    
 

Iki susirinkimo pradžios buvo registruojami atvykstantys dalyviai. Registracija baigta 15 min. 
po 11 val. nesulaukus daugiau piliečių. Negausiai susirinkusiems susirinkimo dalyviams prisistatė 
PAV dokumentų rengėjai, papasakojo apie patirtį ir kvalifikaciją dirbant geologijos srityje bei apie 
pačią UAB „GJ Magma“ įmonę. Pristatant PAV ataskaita buvo informuota, kad ji parengta pagal 
anksčiau patvirtintą PAV programą. Visuomenę supažindinant su planuojama veikla nuosekliai buvo 
išdėstyta informacija apie vertinamo ploto vietą,  telkinio geologinę sandarą, vykdytus geologinius 
tyrimus, kad išteklių gavybą planuojama atitraukti 50 m atstumu nuo Latvijos Respublikos sienos. Po 
to, susirinkimo pirmininkas pristatė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
užsakovą UAB „Nereta“ bei šios įmonės steigėją UAB „Rėkyva“, būsimą veiklos pobūdį, tikslus ir 
norus, vietą kurioje numatomas durpių eksploatavimas, perdirbimas. Dėstant toliau medžiagą apie 
PAV ataskaitą papasakota, kad durpynas yra išsidėstęs mažai gyvenamoje teritorijoje, kur 
artimiausios sodybos nutolusios dideliais atstumais, jas nuo karjero skirs miško juosta. Sekančiai 
minėta, kad telkinio nusausinimas planuojamas gravitaciniu būdu į piečiau tekantį Neretos upelį, kad 
greta nėra saugomų teritorijų bei kultūros vertybių. Buvo pristatytas šiuo metu planuojamas durpių 
išvežimo kelias, kad visas transportavimas vyks pagrinde šaltuoju metų periodu. Paminėta, kad ūkinė 
veikla bus atitraukta nuo fiksuoto vištvanagio lizdo, kertinės miško buveinės, teritorijoje auga 
įprastos aukštapelkėms būdingos augalų rūšys, įsisavinant durpyną bus pažeistas plotas, o gyvūnija 
pasitrauks į gretimas teritorijas. Kalbėta, kad įsisavinant durpyną bus sukurtos naujos darbo vietos, 
pati gamybinė bazė bus konteinerinio tipo, kur bus saugoma technika. Pati bazė bus įkurta 
pietvakariniame nagrinėjamo ploto pakraštyje, kur durpių beveik nebėra likę. Akcentuota, kad tikslus 
durpyno eksploatacijos laikas bus žinomas parengus žemės gelmių išteklių naudojimo planą, kada 
skaičiuojami projektiniai sprendiniai, gavybos laukai. Poveikio Latvijos Respublikos pusei 
sumažinimui, nuo valstybių sienos veikla bus atitraukta 50 m, o aplink durpyną iškastas 
apjuosiantysis griovys, kuris visada bus pilnas vandens. Tokia apsaugos priemonė tarnaus kaip 
priešgaisrinė ir sausinimo įtakos mažinimo priemonė, nes paprastai durpynuose sausinimo įtaka 
užgęsta jau už 20 – 30 m atstumu nuo griovio. Visas pasakojimas apie planuojamą veiklą buvo 
iliustruojamas žemėlapiais bei planais. 

Pristačius PAV ataskaitą, dokumentų rengėjas Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnei Daliai 
Janulienei pageidaujant, trumpai aptarė iki susirinkimo pradžios iš UAB „Legra“ gautame laiške 
išsakytas pastabas PAV ataskaitai su kuriomis jau buvo susipažinę likę susirinkimo dalyviai. Iš esmės 
buvo keliami dviejų grupių klausimai, iš kurių vienas kad PAV rengėjai darė neteisėtai darbus 
neregistravę išteklių ir pan. PAV dokumentų rengėjas atsakė, kad tai nėra PAV objektas nagrinėti 
tyrimų teisėtumo, tai turėtų persikelti į kitas institucijas. Taip pat UAB „Legra“ laiške buvo 
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akcentuojama, kad reikia remtis aprobuotais ištekliais. G. Juozapavičius į šį teiginį atsakė, kad UAB 
„GJ Magma“ yra atlikusi telkinio papildomą detalią geologinę žvalgybą kaip ir UAB „Legra“ 
užsakymu UAB „J.Jonyno ecofirma“, tačiau pagal žemės gelmių įstatymą galima naudoti detaliai 
išžvalgytus telkinius. Detaliai ištekliai šiame telkinyje buvo išžvalgyti 1975 m., o teisės aktas nurodo 
remtis detalios žvalgybos duomenimis, o ne papildomos. Tačiau UAB „GJ Magma“ papildomą 
detalią geologinę žvalgybą atliko ir valdo šiuos duomenis.  

Siūlymas su UAB „Legra“ tartis dėl leidimo naudotis geologinės žvalgybos duomenimis PAV 
dokumentų rengėjui yra nepriimtinas sprendimas, nes jis nėra įgaliotas nuo užsakovo atstovauti šiuo 
klausimu. Tačiau PAV dokumentų rengėjas išreiškė vilt į, kad dėl šio klausimo bus susitarta.  

Taip pat prie UAB „Legra“ pastabų PAV ataskaitai pridedamas UAB „Rėkyva“ raštas, kuriuo 
argumentuojama, kad PAV ataskaitos skaičiavimuose priimamas 50 tūkst. m3 planuojamas išgauti 
kiekis yra dirbtinai sumažintas nuo 100 tūkst. m3. Atsakymas į teiginį susirinkimo pirmininkas 
pabrėžė, kad tai įmonės savo iniciatyva parašytas raštas ir tai nėra sudėtinė PAV ataskaitos dalis. 
Tikslūs gavybos apimčių paskaičiavimai gali būti žinomi tik parengus telkinio naudojimo planą. 
UAB „Rėkyva“ parašiusi raštą jokių prieš tai atliktų skaičiavimų neturėjo atlikusi.  

Dar norima matyti koks yra likęs išteklių kiekis Degesynės durpyne. Pranešėjas atsakė į teiginį 
motyvuodamas, kad išteklių likutis kitame durpyne neturi jokios įtakos šiai PAV ataskaitai.  

Analizuojant likusias UAB „Legra“ pastabas dėl vartymo traktoriaus pločio, diskusijoje su 
įmonės direktoriumi Valdu Pipiku prieita nuomonės, kad turėtų būti naudojamas tikslesnis aprašymas 
(sąvokos) – traktoriaus padargo (vartytuvo) plotis. Dar pranešėjas atkreipė dėmesį, kad anksčiau UAB 
„Legra“ atliktuose projektuose analogiškos ir panašios schemos tiko, o šiame dokumente jau tapo 
blogos.  

Dėl likusių pastabų patikinta, kad nebus gamybinėje bazėje pastatų. Gamybinėje bazėje bus 
naudojamos konteinerinio tipo patalpos. Miško kirtimą galima smulkiau diferencijuoti išreiškus 
pageidavimus. Pateiktos redakcinio pobūdžio pastabos PAV dokumentų rengėjui yra priimtinos. 
 

Pabaigus pristatymą susirinkimo dalyviai uždavė eilę klausimų apie PAV ataskaitą. 
 
Klausimas (Valdas Pipikas): Kaip planuojate nusausinti durpyną, jeigu link Neretos upelio yra 

privati žemė? 

 
Atsakymas (UAB ,,GJ Magma“ steigėjas Ginutis Juozapavičius): Konkrečiai nuvedamojo 

griovio vietos klausimas bus sprendžiamas sekančiame naudojimo plano rengimo etapo metu pagal 
atsakingų institucijų išduotas planavimo sąlygas.  

 
Klausimas (Valdas Pipikas): Kaip UAB „Nereta“ ir UAB „Rėkyva“ yra susijusios? Ar UAB 

„Nereta“ turės gamyklą ar sutartį dėl perdirbimo su UAB „Rėkyva“? 

 
Atsakymas (UAB ,,GJ Magma“ steigėjas Ginutis Juozapavičius): Tai ne PAV proceso 

klausimas kaip vyks abiejų įmonių bendradarbiavimas. UAB „Rėkyva“ yra UAB „Nereta“ steigėja ir 
tai įmonių tarpusavio susitarimo reikalas.  

 
Klausimas (Valdas Pipikas): Rokiškio rajone draudžiama polaidžio metu (ankstyvą pavasarį, 

vėlyvą rudenį) važiuoti vietinės reikmės žvyrkeliais transporto priemonėms, kurių bendra masė 
didesnė nei 8 t? Traktorius su priekaba pakrauto durpėmis bendra masė tikrai didesnė. Kaip bus 
sprendžiamas šis klausimas transporto judėjimo apribojimo laikotarpiu? 

 
Klausimas (Daliai Janulienei): Tai ypač aktualu ir seniūnijai, kuri atsakinga už kelių priežiūrą? 

 
Atsakymas (UAB ,,GJ Magma“ steigėjas Ginutis Juozapavičius): Šitas klausimas bus 

sprendžiamas rengiant specialiųjų žemės gelmių naudojimo planą. Sąlygas planui išduos ir rajono 
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savivaldybė, kuriai priklauso keliai. Įmonė pasiruošusi sudaryti bendradarbiavimo sutartį su seniūnija 
dėl kelių priežiūros.  
 
 Kilus diskusijai dėl išvežimo kelio Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė pasiūlė žaliavą 
vežti kitu, artimesniu keliu, aplenkiant Čedasų miestelį. Su tuo sutiko planuojamos ūkinės veiklos 
užsakovai, o PAV dokumentų rengėjas naują pasiūlytą išvežimo kelią įsipareigojo įtraukti į PAV 
ataskaitą ir priimti kaip pagrindinį išvežimo kelią.  
 

Klausimas (Valdas Pipikas): Noriu pasiteirauti dėl racionalaus durpių telkinio išnaudojimo. 
Kodėl nebuvo vykdoma detali geologinė žvalgyba pietrytiniame telkinio pakraštyje? Ar Jūs jau iš 
anksto žinojote apie ten esantį saugomą drugį? 

  
Atsakymas (UAB ,,GJ Magma“ inžinierius – ekologas Edvardas Grencius): Drugio radvietė 

mums buvo žinoma iš anksto, dar prieš pradedant vykdyti geologinius tyrimus. Mes PAV procesą 
pradėjome pirmiau nei geologinė žvalgyba. Iš viso į durpių telkinį buvo vykdyti 3 lauko važiavimai, 
iš kurių vienas dalyvaujant Latvijos pusės atstovui. Pirmieji lauko aprašomieji buveinių tyrimai buvo 
atlikti dar 2014 metų vasarą.   
 

Klausimas (Valdas Pipikas): Mano skaičiavimais iš tokio durpių telkinio ploto būtų galima 
išgauti 100 tūkst. m3 žaliavos per metus, ar nėra dirbtinai sumažintos gavybos apimtys, nes vėliau kas 
besukontroliuos gavybos apimčių kiekius? Ar taip nėra bandoma sumažinti taršos kiekius ir pan.? 

  
Atsakymas (UAB ,,GJ Magma“ steigėjas Ginutis Juozapavičius): Lietuvos geologijos tarnyba 

savo išduotuose leidimuose neriboja išgaunamų išteklių kiekių. Durpių gavyba priklauso nuo daug 
faktorių, ypatingai nuo klimatinių sąlygų. Tokiame durpyne, kad ir padidinus gavybos apimtis 
dešimtis kartų, atsižvelgus į veiklos specifiką nebus viršijamos DLK ir išliks būdingos kaimiškoms 
teritorijoms. PAV dokumentų rengėjas savo iniciatyva siūlo padaryti papildomus skaičiavimus esant 
gavybos apimtims 100 tūkst. m3 per metus.  
 

Klausimas (Valdas Pipikas): Kadangi tuo pačiu esu ir Pandėlio miestelio bendruomenės narys, 
noriu pasiteirauti dėl ketinamų kurti darbo vietų? 

  
Atsakymas (AB ,,Rėkyva“ direktorius Irmantas Chrimlis): Šiuo metu įmonėje dirba darbuotojai 

tiek iš Pandėlio, tiek iš Suvainiškio ir iš kitų aplinkinių vietovių. Dėl to nekils jokių problemų. 
Planuojama, kad durpyne dirbs aplinkinių kaimų ir miestelių gyventojai. 

 
Toliau diskusija pasisuko bendra linkme, nesusijusia su pačiu PAV procesu, apie planuojamas 

investicijas į gamyklą, įmonių strateginius planus, galimą glaudų bendradarbiavimą eksploatuojant 
durpyną radus kompromisą, buvo pasidalinta mintimis apie prastą rajono demografinę situaciją ir 
tendencijas, apie gerų darbuotojų trūkumą. Taip pat aptarti ir lyginti geologinės žvalgybos duomenys, 
lyginti išteklių apskaičiavimo metodai.  Išplečiant pačios diskusijos teiginus, pagal UAB „Legra“ 
2015-12-14 d. raštą Nr. R-15/56 dėl pastabų susirinkimo protokolui, UAB „Legra“ vadovas teigė, 
kad būtent jų įmonės užsakymu atlikta geologinė žvalgyba yra teisėta, o ištekliai aprobuoti. Tuo 
tarpu, UAB „GJ Magma“ atlikta geologinė žvalgyba yra atlikta neteisėtai, o jos metu gauti 
duomenys ir apskaičiuoti ištekliai yra klaidingi. Kaip priedas prie protokolo, atsakingai institucijai 
bus pridedamas susirinkimo garso įrašas, kuriame detaliau atspindėta susirinkimo eiga ir keliami 
klausimai.  

 
Klausimas (Daliai Janulienei): Ar traktoriai bus dengiami tentais? 

 
Atsakymas (UAB ,,GJ Magma“ steigėjas Ginutis Juozapavičius): Taip.  
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Klausimas (Valdas Pipikas): Kas pašalins mišką planuojamoje teritorijoje? 
  
Atsakymas (UAB ,,GJ Magma“ steigėjas Ginutis Juozapavičius): Minėjome, kad miško 

iškirtimo darbus galime smulkiau išskaidyti.  
 
Tačiau UAB „Legra“ direktorius išreiškė pastabą, kad negalima planuoti valstybinio miško 

kirtimo darbų ir apimčių kitos įmonės valdomuose miškuose. Vėliau diskutuojant šia tema Valdui 
Pipikui buvo paaiškinta, kad miško kirtimas nėra išskirta kaip atskira ūkinės veiklos šaka ir jos 
poveikis nėra vertinamas. UAB „Legra“ direktorius dar papildomai paprašė aiškiau įrašyti, kad miškų 
urėdija iškirs medieną, o ne durpyno naudotojas. Tad nereikėtų planuoti kirtimo darbų nežinant kas 
juos vykdys.  
 

Daugiau klausimų dalyviams neuždavus susirinkimas buvo baigtas. Susirinkimas pasibaigė 12 : 
00 val. Buvo informuota, kad susirinkimo protokolas bus parašytas per artimiausias penkias darbo 
dienas ir su juo visuomenė galės susipažinti per tris darbo dienas. Protokolas dalyviams 
susipažinimui  bus išsiųstas kiekvienam asmeniškai.  
 
  
  

Susirinkimo pirmininkas:    Ginutis Juozapavičius 
  

  
 
 

Susirinkimo sekretorius:    Edvardas Grencius 
 
Nuotraukos iš įvykusio susirinkimo. 
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Susirinkimo dalyvių sąrašas. 
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UAB „Legra“ 2015-12-14 d. raštas Nr. R-15/56 dėl pastabų susirinkimo protokolui. 
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UAB „Legra“ 2015-12-18 d. raštas Nr. R-15/57 dėl pastabų PAV ataskaitai. 
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Suinteresuotos visuomenės pateiktų motyvuotų pasiūlymų registracija. 

Eil.
Nr.

Suinteresuotos 
visuomenės 
motyvuoto 
pasiūlymo 

gavimo data

Suinteresuotos 
visuomenės 
motyvuoto 
pasiūlymo 

teikimo data

Suinteresuotos 
visuomenės 

atstovo vardas, 
pavardė 

(pavadinimas) ir 
adresas

Suinteresuotos visuomenės motyvuoti pasiūlymai ir 
aplinkybės, įrodymai, kuriais pagrindžiamas 

pasiūlymas

1 2 3 4 5
1. 2015-12-04 d. 2015-12-03 d. UAB "Legra", 

Rupinskų k. 7, 
Kazitiškio sen., 
30244, Ignalinos 

r.

Prieš viešą PAV ataskaitos pristatymą visuomenei 
buvo gautos pastabos ir pasiūlymai rengiamai PAV 
ataskaitai. Visa informacija plačiau išdėstyta UAB 
"Legra" 2015-12-02 d. pridedame rašte Nr. 15/54.

2. 2015-12-14 d. 2015-12-14 d. UAB "Legra", 
Rupinskų k. 7, 
Kazitiškio sen., 
30244, Ignalinos 

r.

Po PAV ataskaitos pristatymo visuomenei buvo 
parašytas susirinkimo protokolas, kuris buvo 
išsiųstas į UAB "Legra" ir Rokiškio kaimiškąją 
seniūniją. UAB "Legra" paprašė papildyti 
susirinkimo protokolą labiau akcentuojant 
geologinės žvalgybos klausimus. Pateikti motyvai 
plačiau išdėstyti UAB "Legra" 2015-12-14 d. 
pridedame rašte Nr. 15/56.

3. 2015-12-18 d. 2015-12-18 d. UAB "Legra", 
Rupinskų k. 7, 
Kazitiškio sen., 
30244, Ignalinos 

r.

Po PAV ataskaitos pristatymo visuomenei buvo 
gautos papildomos pastabos ir pasiūlymai iš UAB 
"Legra". Pateikti motyvai plačiau išdėstyti UAB 
"Legra" 2015-12-18 d. pridedame rašte Nr. 15/57.

(vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas, data)

Suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų dėl Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje 
planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

r e g i s t r a c i j a

Suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus registravo:
 Edvardas Grencius, ekologas - inžinierius, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455; 2016-01-05 d.
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Suinteresuotos visuomenės pateiktų motyvuotų pasiūlymų įvertinimas. 

Eil.
Nr.

Suinteresuotos 
visuomenės 

atstovo vardas, 
pavardė 

(pavadinimas) ir 
adresas

Suinteresuotos visuomenės motyvuoti 
pasiūlymai

Suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų argumentuotas įvertinimas

1 2 3 4
Iš UAB "Legra" 2015-12-02 d. raštu Nr.
15/54 gauti 5 pasiūlymai: 1.
Ataskaitos rengėjas turėtų remtis
Lietuvos geologijos tarnybos aprobuotais 
ir Geologijos fondą perduotais
duomenimis. LGT manymu Ataskaitoje
pateikti duomenys neturėtų prieštarauti
tarnyboje turimai informacijai apie detaliai
išžvalgytą Juodymo durpių telkinį. O jie
prieštarauja,
nes LGT turimų duomenų neatitinka.

1. Pagal šiuo metu LR galiojančius teisės aktus galima naudoti tik detaliai išžvalgytus 
telkinius. Juodymo durpių telkinys pirmą kartą buvo išžvalgytas dar 1975 metais ir jame 
esantys durpių ištekliai įtraukti į žemės gelmių registrą. Remiantis šiuo faktu buvo pradėtos 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros, numatatant dokumentacijoje faktą, kad gavus 
Lietuvos geologijos tarnybos leidimą naudojimo plano rengimo metu bus atlikta papildoma 
geologinė žvalgyba ir esami duomenys patikslinti. Tai įprasta dokumentų rengimo seka, 
kuri buvo priimtina LGT, kada įsisavinant seniau ištirtus durpynus, kuriuose dėl įvairių 
procesų (melioracija) išteklių kiekis yra pakitęs. Nėra teisės akto, kuris įpareigotų remtis 
papildomos geologinės žvalgybos duomenimis. Būtina pastebėti, kad geologinės 
žvalgybos procesas nėra PAV proceso sudėtinė dalis. Visuomenė nėra kompetentinga 
spręsti apie geologinių tyrimų metodus, būdus, rezultatų ir skaičiavimų patikimumą, tuo 
labiau,  kad konkurentas geologinės žvalgybos atskaitos nematė. Todėl UAB „Legra“ 
pasisakymai apie tai, kad UAB  „GJ Magma“ atlikta geologinė žvalgyba yra neteisinga 
nepagrįsta jokiais vertinimais tėra prasimanymas.  Lygiai taip pat šios PAV ataskaitos 
rengėjai neturi galimybės vertinti UAB "Legra" užsakymu atliktos žvalgybos rezultatų 
patikimumo, nes abu darbai yra neprieinami viešam naudojimui. Kaip ir bet kokiame moksle, 
taip ir geologijoje - moksle apie žemės gelmes,  gaunamas tyrimų rezultatas priklauso nuo 
panaudotų metodų patikimumo. Tiriant naudingųjų iškasenų telkinius apskaičiuotų išteklių 
kiekis priklauso nuo gręžinių išdėstymo tankio, topografinio plano patikimumo ir išteklių 
apskaičiavimo metodikos. Jų gali būti keli: aritmetinio vidurkio, geologinių profilių, klodo 
storio izolinijų ar netaisyklingų kūnų tūrių pagal klodo aslos bei kraigo paviršius. 
Moksliniais darbais yra įrodyta, kad to paties objekto tūriai, apskaičiuoti skirtingais 
metodais, gali skirtis iki 20 %. Todėl UAB „Legra“ teigimas, kad tiktai jų užsakymu 
apskaičiuoti ir Lietuvos geologijos tarnybos aprobuoti ištekliai yra teisingi, yra 
nemoksliškas ir nepagrįstas. O svarbiausia – išteklių kiekis durpyne neturi apčiuopiamos ir 
reikšmingos įtakos vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Ženklesnį 
poveikį aplinkai lemia  ekosistemos suardymas: pelkės sausinimas, miško iškirtimas ir 

2. Ataskaitos rengėjas turėtų kreiptis į
UAB „Legra“ ir tartis, kad mes sutiktume
leisti naudotis mūsų atliktais, LGT
aprobuotais ir į Geologijos fondą
perduotais Juodymo durpių telkinio
duomenimis.

2. UAB "Legra" vadovas prisidengdamas Pandėlio miestelio bendruomenės vardu, 
susirinkime AAA Panėvėžio skyriuje dėl Juodymo durpių telkinio PAV programos pats 
reikalavo, kad būtų atlikta papildoma geologinė žvalgyba. Dokumentų rengėjas tai padaręs 
susidūrė su situacija, kad pateikus Juodymo durpių geologinės žvalgybos ataskaitą 
tvirtinimui buvo gautas iš LGT ataskymas, kad ištekliai jau anksčiau pateikti aprobuoti 
kitos įmonės UAB "Legra" užsakymu. Susidaro labai kontraversiška situacija, kada vieną 
kartą prašoma atlikti išsamią geologinę žvalgybą, kad išsamiau būtų parengta PAV 
ataskaita, o ją atlikęs jos metu dokumentų rengėjas spaudžiamas į kampą, kad negali 
patvirtinti (jų įteisinti) savo atliktų geologinių tyrimų vien todėl, kad UAB "Legra" tai atliko 
anksčiau. PAV dokumentų rengėjas užsakovo nėra įpareigotas tartis su UAB "Legra" dėl 
leidimo naudotis geologinės žvalgybos duomenimis. Be to, PAV dokumentų rengėjas, 
užregistravęs Žemės gelmių registre detalios geologinės žvalgybos darbus, tiesioginiais 
tyrimais gavo visus reikiamus duomenis, kurie yra pakankami poveikio aplinkai procesui 
vertinti. Niekas negali uždrausti naudotis PAV procese mūsų pačių gautų tyrimų 
duomenimis. Apie tai nekalba ir LGT. 

3. Ataskaitoje turėtų būti pateikiamas
tikrasis numatomas iškasti durpių kiekis -

100.000 m
3
, ir pagal jį perskaičiuota taršos,

technikos kiekių ir kiti parametrai arba
gautas ir pateikiamas pono Irmanto
Chrimlio patvirtintas raštas, kad

planuojama per metus kasti 50.000 m3 

durpių.

3. Į PAV ataskaitą nėra įtraukti raštai parašyti savarankiškai užsakovo iniciatyva, todėl 
PAV dokumentų rengėjas nesiima jų vertinti. PAV ataskaita parengta planuojamam 

vidutiniam 50 tūkst. m
3
 kiekiui. Esant 100 tūkst. m

3 
gavybos kiekiams durpių telkinyje 

gavyba turėtų vykti pilnu pajėgumu, įrengti visi galimi gavybos laukai, idealios klimatinės 
sąlygos, didelis durpių poreikis rinkoje. Tokios gavybos apimtys galėtų būti pasiektos per 
dešimtmetį, esant palankiems minėtiems faktoriams, tačiau vidurkis bus mažesnis. Žiūrint 

ilgalaikėje perspektyvoje 50 tūkst. m3 gavybos apimtys atrodo priimtiniausios ilgalaikiam 
vidurkiui. Galutiniame PAV ataskaitos variante skaičiavimai atlikti pagal du scenarijus. 
Abiem atvejais poveikis aplinkai dėl technikos darbo nereikšmingas. 

4. Rengėjas turėtų gauti ir Ataskaitoje
pateikti AB „Rėkyva“ Degesynės durpių
telkinyje šiuo metu esamų išteklių likučius
bei vidutinius kiekius, kuriuos AB
„Rekyva“ per metus šiame telkinyje
iškasa, kad pagrįstų savo teiginius apie
tai, jog išteklių Degesynés durpyne
artimiausiu metu neliks.

4. Šis klausimas nėra susijęs su parengta PAV ataskaita, todėl konkrečiai nėra 
nagrinėjamas. Išteklių kiekis gretimame durpyne neįtakoja poveikio aplinkai nagrinėjamame 
durpyne. 

UAB "Legra", 
Rupinskų k. 7, 
Kazitiškio sen., 
30244, Ignalinos 

r.

1.

į v e r t i m a s

Suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų dėl Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos
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5. Ataskaitos Rengėjas turėtų pataisyti ar
koreguoti netikslumus, kurie pateikti 5, 6 ir
7 pastabose (dėl miško kirtimo technikos
ir darbo apimčių, vartymo traktoriaus
darbo schemos neatitikimo, gamybinės
aikštelės frazės formuluotės).

5. Miško kirtimo įtaka PAV pagal išsakytą pastabą yra pataisyta ir procese nėra vertinama. 
Patį miško kirtimą pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus valstybinėje žemėje 
organizuoja miško valdytojas. Iš PAV proceso kirtimo darbo apimčių skaičiavimas yra 
išimtas, nes tai vykdys kita įmonė, žiemos metu ir laipsniškai, pagal gavybos laukų 
įrengimo tempus ne vienu metu iš karto. Tiksliau tai skaičiuojama renginat žemės gelmių 
naudojimo planą. Viešo svarstymo susirinkimo metu apie tai užsiminė ir UAB "Legra" 
vadovas, kad tokių darbo apimčių skaičiavimas neturėtų būti atliekamas. Traktoriaus 
atliekančio vartymo darbus schema pavaizduota teisingai, o pats pavadinimas patikslintas 
suprantamiau - traktorius traukiantis vartytuvą. Pastaba dėl gamybinės aikštelės sąvokos 
taip pat priimama ir pastaroji formuluotė pakeista PAV ataskaitoje, kad nebūtų suklaidinta 
visuomenė.

Po PAVataskaitos pristatymo visuomenei
buvo parašytas susirinkimo protokolas,
kurį UAB "Legra" 2015-12-14 d. raštu Nr.
15/56 paprašė papildyti:
1. Įtraukti diskusiją dėl UAB „GJ Magma“
tyrimų teisėtumo.

1. Atsižvelgus į pastabą, viešo susirinkimo protokolas buvo papildytas išplečiant diskusiją 
dėl atliktų geologinių tyrimų teisėtumo ir išteklių apskaičiavimo. 

2. Palyginti UAB „GJ Magma“ ir UAB
„Legra“ geologinius tyrimus ir konstatuoti 
neatitikimus.

2. Jokio detalaus geologinių tyrimų lyginimo nebuvo atlikta PAV susirinkimo metu. Tai ne 
PAV proceso sudėtinė dalis ir šie klausimai šiame procese nėra spendžiami kaip norėtų 
UAB "Legra" vadovas. Buvo tik apibendrintai palyginti žemėlapiai, paaiškinta, kad yra 
skirtingi išteklių apskaičiavimo metodai, kad pagal kiekvieną iš jų apskaičiuotas išteklių 
kiekis gali skirtis. Susirinkime tokių faktų visų šalių sutarimo nebuvo konstatuota, tai 
padarė tik savo nuožiūra UAB "Legra" vadovas. Be to, UAB "Legra" vadovas nepateikė 
savo tyrimų medžiagos PAV rengėjams, kurią būtų galima anaizuoti ir lyginti, nes tai jos 
komercinė paslaptis.

3. UAB "Legra", 
Rupinskų k. 7, 
Kazitiškio sen., 
30244, Ignalinos 

r.

Po PAVataskaitos pristatymo visuomenei
buvo gautos papildomos pastabos ir
pasiūlymai iš UAB "Legra". Pateikti
motyvai plačiau išdėstyti UAB "Legra"
2015-12-18 d. pridedame rašte Nr. 15/57.
Pastabas dėl PAV ataskaitos pateikiame
paeiliui sekančiai:                             

1. Kaip UAB „Legra“ jau siūlė, ataskaitos
rengėjas turi remtis Lietuvos ;geologijos
tarnybos (toliau LGT) aprobuotais irį
Geologijos fondą perduotais duomenimis.
Pats ataskaitos rengėjas tvirtina, kad
pagal žemės .gelmių įstatymą galima
naudoti detaliai išžvalgytus telkinius. 0
Juodymo durpių telkinio 1975 m. atliktos
detalios žvaingos duomenys iš
Geologijos fondo dingę, jie pakeisti 2015
m. UAB „J . Jonyno eooñrma“ atliktais
detalios žvalgybos duomenimis. LGT
teigia, kad UAB „GJ Magma“ detalios
žvalgybos duomenys
neturėtų prieštarauti LGT informacijai, o
2015-12-05 dienos susirinkimo metu
paaiškėjo, kad prieštarauja. LGT, rašte
(raštas 2015-12-08 Nr.(7)-l.7-4.l49-`
pridedamas) nurodė, kad UAB „GJ
Magma“ atlikto tyrimo pagrindu Juodymo
durpių telkinio dalies žvalgybos
ataskaitoje pateikti duomenys negali būti
naudojami Juodymo durpių telldnio
išteklių naudojimo planui rengti. Jei visgi
ataskaita su tokiais. geologiniais tyrimais
būtų patvirtinta, kaip ataskaitos rengėjas
ketintų rengti Juodymo durpių telkinio
Jei LGT būtų PŪV PAV subjektas,
neabejotinai prieštarautų, kad ataskaitoje
remiamasi negaliojančiais ir neteisingais
geologiniais tyrimais. Paaiškėjo, kad
tyrimai atlikti pažeidžiant įstatymus.
Ataskaitos. rengėjas- turėtų ataskaitoje
minimus 
teiginius apie tai, „kad vyksta nešvari
konkurencinė kova įsisavinant durpių
telkinį“

1. PAV procesas procesas prasidėjo ir vyksta pagal visus LR galiojančius teisės aktus. 
Planuojama naudoti dar 1975 metais detaliai išžvalgytą Juodymo durpių telkinį. PAV 
ataskaita nėra tas procesas, kuriame spendžiami geologinės žvalgybos klausimai, kuriuos 
nori  primesti UAB "Legra". Būtina pastebėti, kad geologinės žvalgybos procesas nėra 
PAV proceso sudėtinė dalis. Visuomenė nėra kompetentinga spręsti apie geologinių tyrimų 
metodus, būdus, rezultatų ir skaičiavimų patikimumą, tuo labiau,  kad konkurentas 
geologinės žvalgybos atskaitos nematė. Todėl UAB „Legra“ pasisakymai apie tai, kad 
UAB  „GJ Magma“ atlikta geologinė žvalgyba yra neteisinga nepagrįsta jokiais vertinimais 
tėra prasimanymas.  Lygiai taip pat šios PAV ataskaitos rengėjai neturi galimybės vertinti 
UAB „J.Jonyno ecofirma“ atliktos žvalgybos rezultatų patikimumo, nes abu darbai yra 
neprieinami viešam naudojimui. Kaip ir bet kokiame moksle, taip ir geologijoje - moksle apie 
žemės gelmes,  gaunamas tyrimų rezultatas priklauso nuo panaudotų metodų patikimumo. 
Tiriant naudingųjų iškasenų telkinius apskaičiuotų išteklių kiekis priklauso nuo gręžinių 
išdėstymo tankio, topografinio plano patikimumo ir išteklių apskaičiavimo metodikos. Jų 
gali būti keli: aritmetinio vidurkio, geologinių profilių, klodo storio izolinijų ar netaisyklingų 
kūnų tūrių pagal klodo aslos bei kraigo paviršius. Moksliniais darbais yra įrodyta, kad to 
paties objekto tūriai, apskaičiuoti skirtingais metodais, gali skirtis iki 20 %. Todėl UAB 
„Legra“ teigimas, kad tiktai jų užsakymu apskaičiuoti ir Lietuvos geologijos tarnybos 
aprobuoti ištekliai yra teisingi, yra nemoksliškas ir nepagrįstas. O svarbiausia – išteklių 
kiekis durpyne neturi apčiuopiamos ir reikšmingos įtakos vertinant planuojamos ūkinės 
veiklos poveikį aplinkai. Ženklesnį poveikį aplinkai lemia  ekosistemos suardymas: pelkės 
sausinimas, miško iškirtimas ir technikos judėjimas. 

2. UAB "Legra", 
Rupinskų k. 7, 
Kazitiškio sen., 
30244, Ignalinos 

r.
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2. Butina perskaičiuoti galimą poveikį
aplinkai dėl išmetamų į aplinką teršalų, nes 
keičiasi galimi išgauti kiekiai, net dvigubai, 
keičiasi kelias, kuriuo bus išgabenamos
durpės. Reikia surinkti duomenis, kada
Rokiškio rajone paskutiniais metais buvo
uždraudžiamas eismas žvyrkeliais, ir pagal
tai atlikti durpių išvežimo modeliavimą.

2. Visi pakeitimai skaičiavimuose pasikeitus išvežimo keliui ir priimant 100 tūkst. m3 

gavybos apimtis yra atlikti ir pateikti PAV ataskaitoje, kaip ir prašė pareiškėjas - UAB 
"Legra".  Ką reikia padaryti sprendžia ne konkurentas, prisidegdamas suinteresuota 
visuomene, o už PAV procesą atsakinga institucija. Įmonė aiškiai PAV ataskaitos 
susirinkimo metu išreiškė poziciją, kad pasirengusi prižiūrėti visą durpių išvežimo kelio 
atkarpą. Konkretūs įsipareigojimai bus prisiimami telkinio naudojimo plano rengimo metu 
pagal atsakingų institucijų išduotas planavimo sąlygas, tame tarpe ir savivaldybės. Jeigu 
žvyrkeliais būtų draudžiamas eismas, tai jais negalėtų važinėti niekas. Tada netgi vietiniai 
gyventojai, žemdirbiai, miškininkai, turėtų skraidyti orlaiviais. Tokios utopinės situacijos 
nemodeliuojamos. 3. Reikia pašalinti ataskaitos teiginius apie 

besibaigiančius durpių išteklius 
Degesynės
durpyne ir dėl to gręsiančią bedarbystę 
Rokiškio rajone, jei šie teiginiai 
nepagrindžiami konkrečiais duomenimis 
apie dabartiniu metu esančius durpių 
likučius šiame telkinyje ir AB „Rekyva“ 
išgaunamus vidutinius metinius kiekius. 
Arba šiuos duomenis pateikti. 

3.Ką reikia padaryti, kaip minėta, sprendžia ne kitas juridinis subjektas stovintis už 
visuomenės intereso, o už PAV procesą atsakinga institucija. Degesynės durpių išteklių 
kiekis neturi jokios įtakos rengiamai PAV ataskaitai. Tai yra konfidenciali įmonės, 
valdančios durpyną informacija, kuri prieinama tik atitinkamoms institucijos, o ne 
konkuruojančioms įmonėms.  

4. Ataskaitos rengėjas turėtų išsiaiškinti, 
kas galės ar turės teisę šalinti mišką ir 
krūmus, pateikti nuorodas į tai 
reglamentuojančius teisės aktus ir 
atitinkamai modeliuoti PAV. Susirinkime 
ataskaitos rengėjai minėjo ketinimus 
miško kirtimo darbus išskaidyti smulkiau.

4. Miško kirtimo darbus valstybinėje miško žemėje orgnizuoja jos valdytojas. Patį miško 
kirtimą pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus valstybinėje žemėje organizuoja miško 
valdytojas. Iš PAV proceso kirtimo darbo apimčių skaičiavimas yra išimtas, nes tai vykdys 
kita įmonė, žiemos metu ir laipsniškai, pagal gavybos laukų įrengimo tempus ne vienu metu 
iš karto. Tiksliau tai skaičiuojama renginat žemės gelmių naudojimo planą. Tai viešo 
susirinkimo metu užsiminė ir UAB "Legra" vadovas. Todėl skaičiavimai apie miško kirtimo 
darbų apimtis išimti iš PAV ataskaitos. Įprastiniai miško kirtimo darbai niekur Lietuvoje 
nesukelia reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai.

5. Apibendrinant teigiame, kad įvykdžius 
visus vien tik mūsų siūlomus pakeitimus, 
ataskaita keisis kardinaliai ir iš esmės, 
todėl atsižvelgiant į šio objekto svarbą 
visuomenei būtina ataskaitą perdaryti ir 
pakeistą iš naujo pristatyti visuomenei bei 
PŪV PAV subjektams.

5.Pagal poveikio aplinkai vertinimo vadovo metodinius nurodymus, planuojamaūkinė
veikla visuomenei iš naujo pristatoma, kai ji iš esmės keičiama, taisoma ar papildoma t.y.
siūlomos naujos vietos, technologijų alternatyvos, poveikį švelninančios priemonės ir t.t.
Šiuo atveju planuojamoje veikloje nekinta nei vieta, nei technologija, o pasiūlyta kelio
alternatyva dar labiau leis sumažinti transporto srautą per gyvenamąsias vietoves. Juolab,
kad šią alternatyvą susirinkimo metu pasiūlė Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė. Dėl
gavybos apimčių padidinimo poveikio aplinkai mastas ir toliau lieka ženkliai mažesnis už
leistinus higienos normomis taršos rodiklius, todėl nėra prasmės iš naujo vienam
konkuruojančios firmos vadovui pristatinėti jau susirinkime aptartus PAV ataskaitos
papildymus. Iš pateiktų raštų kiekio matyti, kad UAB „Legra“ vadovas atidžiai seka
kiekvieną PAV proceso žingsnį, gausiai užpylęs visas įmanomas institucijas skundais ir yra 
puikiai informuotas apie vykstantį procesą. Kiekvienas skundas dokumentų rengėjui yra
pateikiamas ar gaunamas paskutinėmis dienomis pagal normatyvą taip trukdant pačiam
procesui. Pristatant PAV ataskaitą pakartotinai didelė tikimybė, kad ją iš esmės reikėtų
pristatyti vien tik UAB "Legra" vadovui. 

(vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas, data)
Visuomenės motyvuotus (pagrįstus) pasiūlymus įvertino: Edvardas Grencius, ekologas - inžinierius, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455; 2016-01-06 d.
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Visuomenės informavimas apie pateiktų pasiūlymų įvertinim ą. 
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Panevėžio visuomenės sveikatos centro 2016-01-25 d. raštas Nr. S-(7.53.R)-2112. 
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Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2016-02-08 d. raštas Nr. V4-194. 
 
 

 



Juodymo durpių telkinyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

U A B   << G J   M a g m a >>   2 0 1 6 
 

50

UAB „GJ Magma“ 2016-02-09 d. raštas Nr. 045. 
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Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2016-02-11 d. raštas Nr. V4-215. 
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Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2016-02-05 d. raštas Nr. SD-5.25-260. 
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Sutartis 2016-02-23 d. tarp UAB „Nereta“ ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos dėl kelių priežiūros. 
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Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2016-02-22 d. raštas Nr. SD-5.25-353. 
 

 



Juodymo durpių telkinyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

U A B   << G J   M a g m a >>   2 0 1 6 
 

57

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2016-02-19 d. raštas Nr. (10-3)-D8-1214. 
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