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ATRANKOS IŠVADA DĖL PANEVĖŽIO RAJONO NAURAŠILIŲ II ŽVYRO IR SMĖLIO
TELKINIO IV SKLYPO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė – UAB“GJ Magma“,Vaidievučio g. 18, Vilnius, tel.: 8-52318178, faks.: 8-5-2784455, el. paštas: gjmagma@gmail.com.
2. Užsakovas – UAB “MT paslaugos”, Pamarnakio k. 4, Karsakiškio sen., Panevėžio
r., tel.: 8 612 41425, el. paštas: mtpaslaugos@inbox.lt.
3. Planuojama ūkinė veikla – Panevėžio rajone, Smilgių seniūnijoje, Naurašilių kaime,
numatoma vykdyti žvyro ir smėlio gavybą.
4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Panevėžio r., Smilgių sen.,
Naurašilių k.
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – 9,0600 ha ploto žemės
sklypo, kad. Nr. 6674/0001:49, 4,4 ha plote numatoma vykdyti žvyro ir smėlio gavybą.
Žvyro ir smėlio ištekliai šiame plote sudaro 107 tūkst. m 3 . Nuamatomos gavybos apimtys
iki 30 tūks. m 3 per metus. Ištekliai bus kasami viena pakopa ir 9 mėnesius per metus, nes
apatinė naudingojo klodo dalis yra apvandeninta. Ištekliai bus išgaunami ekskavatoriumi,
krautuvu, o išvežami didelės keliamosios galio sunkvežimiu. Telkinyje naudojamų
savaeigių mechanizmų skleidžiamo triukšmo lygis neviršys nustatytų normatyvų.
Artimiausia sodyba nuo kasybos ploto nutolosi 90 m į rytus, o toliau esanti sodyba – už
270 m, taip pat į rytus. Išanalizavus kasybos ploto hidrogeologines sąlygas, nustatyta, kad
apvandeninto naudingojo sluoksnio eksploatavimas neturės jokio s įtakos aplinkinėmis
teritorijoms ir artimiausių gyvenamųjų sodybų šulinių vandeniui. Baigus žvyro ir smėlio
gavybą, kasybos plotas bus rekultyvuotas į vandens telkinį, o neapvandeninta dalis bus
užsodinta mišku.
51. 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
bei ši teritorija nepatenka į saugomas teritorijas.
2. Kasybos ploto eksploatavimo metu požeminio vandens lygis neturėtų įtakoti,
arčiausiai esančių prie telkinio, sodybų šachtinių šulinių va ndens lygiui ir kokybei.
8.Atrankos išvada.
Planuojamai ūkinei veiklai – Panevėžio rajono Naurašilių II žvyro ir smėlio
telkinio IV sklypo eksploatavimas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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