
 

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

 
 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS  

TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO 

PANEVĖŽIO SKYRIUS 

 
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT -09311 Vilnius,  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, k odas 188784898. 
Skyriaus duomenys: Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys , tel. (8 45) 58 1431, faks. 8 7066 2000,  

el.p. panevezio.skyrius@aaa.am.lt, http://gamta.lt.  

  

VšĮ „Integruotų sveikatos paslaugų centras“ 

Staniūnų g. 72B-106, 

36156 Panevėžys. 

 

B. Pinkevičiaus IĮ 

Konstitucijos pr. 23, Vilnius. 

 

UAB „Jūsų kiemas“ 

Nidos g. 32, Panevėžys. 

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijai 

Panevėžio visuomenės sveikatos centrui Panevėžio 

apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai 

 2015-03-18 Nr. (15.5)-A4-2774 

    

 

Kultūros paveldo departamento prie kultūros  

ministerijos Panevėžio teritoriniam padaliniui 

  

 

GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA 

dėl Panevėžio rajono Naujikų smėlio telkinio eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo 
(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)  

 

 

1. Peržiūrima atrankos išvada. Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų 

departamento Panevėžio skyriaus (toliau – Panevėžio skyrius) 2014-11-14 priimta atrankos išvada 

Nr.(15.5)-A4-7243, dėl Panevėžio rajono Naujikų smėlio telkinio eksploatavimo poveikio aplinkai 

vertinimo (toliau – PAV). Planuojamai ūkinei veiklai PAV neprivalomas. 

         1.1. Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei 

apie Atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma. 

Apie Panevėžio skyriaus 2014-11-14 priimtą atrankos išvadą Nr.(15.5)-A4-7243, visuomenė 

buvo informuota: 

1.1.1. Respublikinėje spaudoje (laikraštis „Lietuvos žinios“, 2014 m. lapkričio 19 d.). 

1.1.2. Vietinėje spaudoje (laikraštis „Sekundė“, 2014 m. lapkričio 19 d.). 

1.1.3. Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijos skelbimų lentoje (2014 m. lapkričio 19 d.). 

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (organizatorius)- UAB „Jūsų kiemas“,  Nidos g. 

32, Panevėžys, tel.: 8 657 68044. 



 

         3. Planuojama ūkinės veiklos pavadinimas - Panevėžio rajono Naujikų smėlio telkinio 

eksploatavimas. 

          4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta - Naujikų k., Karsakiškio sen., Panevėžio 

rajonas.  

          5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – UAB „Jūsų kiemas“ planuojama ūkinė 

veikla - smėlio telkinio naudojimas žemės sklype kad. Nr. 6626/0001:5, Naujikų k., Karsakiškio 

sen., Panevėžio rajone. Bendras teritorijos plotas – 8,12 ha, aprobuota išteklių – 144 tūkst. kub. m 

/5,32 ha plote (2014-08-06 LGT raštas Nr. 1-111). Užsakovas planuoja kasti ir parduoti smėlį kelių 

statybai, per metus iškasdamas po 30 tūkst. m
3
 žaliavos. Visas planuojamas naudoti plotas bus 

iškastas ir rekultivuotas per 5 metus. Kasybos darbus karjere numatoma vykdyti taikant vienbarę 

darbų sistemą su lygiagrečiu kasybos baro pasislinkimu viena (apvandeninta) arba dviem (sausa ir 

apvandeninta) pakopomis, priklausomai nuo sauso smėlio sluoksnio storio. Telkinys bus 

eksploatuojamas naudojant ciklinę transportinę technologiją, viena arba dviem gavybos pakopomis, 

frontaliniu krautuvu ar ekskavatoriumi pakraunant smėlį į autosavivarčius ir transportuojant į 

tiesioginę paskirties vietą.  

Nuo karjero už 35 m Pečionių gatvė įsijungia į krašto kelią Nr. 122 Daugpilis – Rokiškis – 

Panevėžys. Karjero transporto papildoma apkrova keliui Nr. 122 Daugpilis – Rokiškis – Panevėžys 

sieks 0,7 %. Nuo planuojamo naudoti telkinio iki Pečionių gatvės yra apie 0,3 km ilgio lauko kelias, 

kertantis žemės sklypą kad. Nr. 6626/0001:123, kuris pradėjus vykdyti kasybą, bus rekonstruotas ir 

pritaikytas naudingosios iškasenos transportavimui. Lauko kelio, kertančio  žemės sklypą kad. Nr. 

6626/0001:123, numatomo laikinam naudojimui planuojamoje ūkinėje veikloje rekonstrukcijos bei 

rekultivacijos techninis projektas bus sudedamoji Žemės gelmių naudojimo plano dalis.  

Pagrindiniai galintys neigiamai veikti aplinką ir žmonių sveikatą teršalai bus kasybos mašinų 

bei įrenginių keliamas triukšmas ir mobilių kasybos ir transporto mašinų vidaus degimo variklių 

išmetamosios dujos bei mineralinės dulkės. Iš informacijoje atrankai atliktų skaičiavimų matyti, kad 

triukšmo lygis gyvenamosiose namų valdose, esančiose arčiausiai planuojamos ūkinės veiklos 

plotui ir numatomam produkcijos transportavimo keliui, neviršys higienos normoje HN 33:2011 

nurodytų triukšmo lygių. Numatytos galimos oro bei fizikinės taršos prevencijos priemonės: 

dulkėtumo mažinimui, esant sausiems orams, karjero vidaus ir produkcijos išvežimo kelių laistymas 

vandeniu. Karjero vidaus keliuose transporto priemonių ir kitų mobiliųjų mechanizmų bei 

produkcijos išvežimo keliuose (žvyrkelyje) autosavivarčių greitis bus ribojamas iki 20 km/h. 

Transportuojant gruntą autosavivarčių kėbulai bus dengiami tentais. Bus suformuoti 2 - 3 m aukščio 

dangos pylimai palei karjero ribas ir grunto transportavimo kelią. 

Planuojamo eksploatuoti smėlio telkinio gruntinio vandens lygiui ir kokybei artimiausių 

sodybų, nutolusių 52–170 m atstumu, galima nežymi įtaka karjero gruntinio vandens ėmimo 

įrenginiams. Pirmaisiais kasybos metais dėl grunto iškasimo galimas trumpalaikis (iki 1 mėnesio) 

nesisteminis (priklausantis nuo sausų ir lietingų laikotarpių trukmės) gruntinio vandens lygio 

pažemėjimas karjero įtakos spindulio zonoje (iki 0,2–0,3 m). Tai yra ženkliai mažiau negu 

sezoniniai gruntinio vandens lygio svyravimai. Susiformavus karjere vandens telkiniui, gruntinio 

vandens lygis stabilizuosis ir bus praktiškai nepriklausomas nuo kasybos darbų karjere. 

Baigus telkinio eksploatavimą karjeras bus rekultivuotas sulėkštinant dangos gruntais karjero 

šlaitus bei užpilant karjero seklias vietas ir įrengiant vandens baseiną. Sulėkštintus karjero šlaitus 

siūloma apsodinti medžių želdiniais arba žoliniais augalais. 

Eksploatuojant smėlio telkinį jokių tiesioginių gamybos atliekų nesusidaro. Karjere dirbs iki 5 

darbuotojų, kurių buitiniams poreikiams tenkinti bus pastatomas konteinerinio tipo namelis su šalto 

bei geriamo vandens talpomis. Šalia namelio pastatomas kilnojamas biotualetas. Susikaupusios 

buitinės atliekos periodiškai bus perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. 
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. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

teritorijoms reikšmingumas - Kadangi planuojamas naudoti plotas ribojasi su BAST-Žalioji giria 



 

teritorija, informacijoje atrankai pateiktas 2014-10-27 VSTT prie aplinkos ministerijos raštas Nr. 

(4)-V3-2518-(7.21), „Dėl PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 

teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvados“, kuriame pateikiama išvada, kad PŪV 

įgyvendinimas negali daryti reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijai ir šiuo atžvilgiu 

neprivaloma atlikti PŪV poveikio aplinkai vertinimo. 

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvada – 

Suinteresuotos visuomenės atstovas -Viešoji įstaiga „Integruotų  sveikatos paslaugų centras“ (toliau 

– Centras) 2014-11-21 raštu „Dėl žvyro karjero“ (Panevėžio RAAD 2014-11-27 raštas Nr. (16)-V3-

2101 „Dėl dokumentų persiuntimo“) kreipėsi į Panevėžio skyrių dėl PAV atrankos išvados 

persvarstymo. Rašte nurodyti motyvai: netoli nagrinėjamos vietovės statomi Grupinio gyvenimo 

namai demencijomis ir Alzheimerio liga sergantiems asmenims (toliau – Globos namai). Kelias, 

kuriuo naudosis karjerą eksploatuojanti įmonė, skiria vaistažolių lauką ir Globos namus. Smėlį 

vežančios mašinos kels triukšmą, dulkes. Prašoma įvertinti, ar numatoma veikla nedarys poveikio 

Globos namų aplinkai ir neprieštaraus viešiesiems interesams. 

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą – PŪV 

užsakovo, Panevėžio VSC, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos, Panevėžio skyriaus, 

Panevėžio RAAD ir suinteresuotos visuomenės atstovai. 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys 

2014-12-30 el. paštu informavo, kad pasitarime dėl atrankos išvados persvarstymo nedalyvaus, nes 

teritorija, kurioje yra Naujikų smėlio telkinys nepatenka į registruotų Kultūros vertybių teritorijas ar 

apsaugos zonas. PAV dokumentų rengėjas – B. Pinkevičiaus IĮ 2015-01-05  raštu Nr. 1/15 „Dėl 

Naujikų smėlio telkinio PAV atrankos išvados persvarstymo“ informavo, kad persvarstyme, 

priimant galutinę atrankos išvadą, nedalyvaus.  

8. Pastabos ir pasiūlymai - Apie priimtą galutinę atrankos išvadą PŪV organizatorius privalo 

pranešti visuomenei, vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2005 

m. liepos 15 d. Įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo PŪV PAV 

procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais). Raštu informuoti atsakingą 

instituciją, kaip buvo informuota visuomenė bei pateikti su visuomenės informavimu susijusių 

skelbimų kopijas. 

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą. 

9.1.  Patikslintas planuojamo karjero eksploatavimo laikas – 5 metai. 

         9.2. Nuspręsta, kad karjerą aptarnaujantis transportas nevažiuos pro Pečionių gatvėje statomus 

Globos namus. Pradėjus vykdyti kasybą, kitame žemės sklype esamas 0,3 km ilgio lauko kelias bus 

rekonstruotas ir pritaikytas naudingosios iškasenos transportavimui. Sudaryta sutartis su žemės 

sklypo, kadastro Nr.6626/0001:123, savininke. (Papildytoje informacijoje atrankai pridedama 

schema su planuojamu  privažiavimo keliu bei Žemės subnuomos sutartis 2015-03-04, Nr. 

2015/03/04 (2 lapai)). 

 9.3. Pateikti mobilių transporto priemonių keliamo triukšmo lygio bei žvyrkelyje 

išsiskiriančių dulkių kiekio poveikio arčiausiai transportavimo kelio esančiai sodybai skaičiavimai. 

Numatytos priemonės triukšmo ir dulkėtumo mažinimui. 

9.4. Apie PŪV papildomai informuoti artimiausių sodybų šeimininkai (pridėti dokumentai, 

patvirtinantys informavimą). 

9.5. Suinteresuotos visuomenės atstovas – Centro direktorė Raimonda Ulianskienė 2015-03-

04 el. paštu informavo, kad su UAB „Jūsų kiemas“ aptarė atrankos išvados persvarstymo metu 

nagrinėtus klausimus dėl Centro pateiktos pretenzijos ir suderino teikiamą papildomą informaciją 

dėl galutinės atrankos išvados priėmimo. 

9.6. Panevėžio visuomenės sveikatos centras 2015-03-12 raštu Nr. (S-(7.53.)-866 informavo, 

kad išnagrinėjo papildomai pateiktą informaciją dėl PŪV PAV ir teikia išvadą, jog planuojamai 

ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 



 

9.7. Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2015-03-16 raštu Nr. (8.11)-SD1-678, 

informavo, kad UAB „Mūsų kiemas“ papildomai pateiktoje informacijoje įvertino ir atliko atrankos 

išvados persvarstymo metu iškeltus reikalavimus, todėl PŪV poveikio aplinkai vertinimas 

neprivalomas 

 

10. Priimta galutinė atrankos išvada. 

Planuojamai ūkinei veiklai – Panevėžio rajono Naujikų smėlio telkinio eksploatavimas - 

poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

      

 Ši galutinė atrankos išvada gali būti skundžiama Panevėžio apygardos administraciniam teismui 

(Respublikos g. 62, LT-35158, Panevėžys) per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos. 
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