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ATRANKOS IŠVADA DĖL PANEVĖŽIO RAJONO PAGIEGALOS ŽVYRO IR SMĖLIO 

TELKINIO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

 

 

1. Informaciją pateikė – UAB “J. Jonyno ecofirma”, Antakalnio g. 42 – 42, Vilnius, tel.: 8 

686 31513, faks.: 8 5 243 77 34. 

2. Užsakovas – UAB “Autotėkmė” Parko g. 81 – 24, Panevėžys, tel.: 8 659 06080.  

3. Planuojama ūkinė veikla – Panevėžio rajone, Karsakiškio seniūnijoje, Pagiegalos kaime, 

numatoma vykdyti smėlio gavybą. 

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Panevėžio r., Karsakiškio sen., 

Pagiegalos k. 

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas- žemės sklype, kad.               

Nr. 6626/0002:79, 2,58 ha plote, numatoma vykdyti smėlio gavybą.  Išteklių gavybą 

numatoma vykdyti dviem arba trimis pakopomis, priklausomai nuo naudingūjų išteklių 

sluoksnio storio. Pirmiausiai bus išgaunamas sausasis naudingas sluoksnis, o paskui 

apvandenintas sluoksnis.  Planuojama, kad metinės ištelių gavybos apimtys sieks iki 25 

tūkst. m
3
 per metus ir šį telkinį eksploatuoti 2 metus. Sausą naudingą sluoksnį numatoma 

išgauti visus metus, o apvandenintą sluoksnį eksploatuoti tik šiltuoju metų laiku. Išteklių 

gavybos plote numatoma naudoti ekskavatorių, buldozerį ir autosavivartį. Pastarųjų 

skleidžiamas triukšmo lygis neviršys nustatytų normatyvų. Artimiausios sodybos nuo 

planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusios 205 – 520 m atstumu, vakarų kryptimi. 

Įvertinus hidrogeologines sąlygas planuojamos ūkinės veiklos vietoje, nustatyta, kad 

esamo gruntinio vandens srauto kryptis yra orientuota rytų kryptimi, dėl to šio telkinio 

eksplaotacija neturės ženklios įtakos artimiausių sodybų šachtinių šulinių vandens lygiui 

bei kokybei. Planuojamas išteklių gavybos telkinys patenka, pagal Panevėžio ra jono 

savyvaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, į naudingųjų iškasenų išžvalgytas 

teritorijas. Baigus smėlio gavybą, telkinys bus rekultyvuotas į vandens telkinį.  
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. 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 vert inimo 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 vandens lygiui ir kokybei.  

 

8.Atrankos išvada. 

Planuojamai ūkinei veiklai – Panevėžio rajono Pagiegalos žvyro ir smėlio 

telkinio eksploatavimas,  poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedėjas Raimondas Palionis 
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