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ATRANKOS IŠVADA 

DĖL  JURBARKO RAJONO KALNĖNŲ ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO I SKLYPO 

NAUJO PLOTO ĮSISAVINIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

 

1.Informacijos pateikėjas: UAB <<GJ Magma>>, Vaidevučio g. 18, LT-08402, Vilnius, Lietuva, 

įmonės kodas 121428749, leidimo tirti žemės gelmes Nr. 82, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, 

el-paštas gjmagma@gmail.com. 

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Tabas", Smukučių k, Jurbarkų sen. Jurbarko r. 

sav., LT-74102. Įmonės kodas 302718073. Tel. nr. 8 620 80 083. El. paštas: 

jurbarkokarjerai@gmail.com. 

3.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Jurbarko rajono Kalnėnų žvyro ir smėlio telkinio I 

sklypo naujo ploto žvyro ir smėlio išteklių naudojimas. 

Planuojama veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo pakeitimo 2005-06-21 Nr. X-258 2 priedo sąrašo, 2.3 punktą.  

4.Numatoma ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas): Planuojamas plotas yra 

Jurbarko rajone, Jurbarkų seniūnijoje, Smukučių ir Jokymiškių kaimuose, apie 4,2 km į vakarus, 

šiaurės vakarus nuo Jurbarko miesto centro. Planuojamas įsisavinti plotas patenka į 9 žemės 

sklypus, priklausančius naudingųjų išteklių gavyba suinteresuotiems privatiems asmenims. 

Kadastriniai žemės skl. Nr. 9434/0004:18, 9434/0004:102, 9434/0004:103, 9434/0004:132, 

9434/0004:135, 9434/0004:136, 9434/0004:148, 9434/0004:149, 9434/0004:192  betarpiškai 

šliejasi prie baigiamo išeksploatuoti karjero. Artimiausia gyvenamoji sodyba nuo išteklių ribos yra 

nutolusi 20 m į rytus. Šios sodybas savininkas yra asmeniškai informuotas apie planuojamą ūkinę 

veiklą, derino prašymą geologinės žvalgybos darbams ir yra suinteresuotas naudingųjų iškasenų 
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gavybos plėtimu  šiame telkinyje. Kitos sodybos nuo planuojamos teritorijos nutolusios didesniais 

atstumais (daugiau nei 50 m).    

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Kalnėnų žvyro ir smėlio telkinio I sklypo 

naujuose plotuose naudingųjų iškasenų gavybą planuojama  tęsti detaliai išžvalgytų išteklių ribose.   

Planuojamas naudoti  plotas sudarytas iš dviejų 2015 m. žvalgybos išteklių apskaičiavimo blokų I – 

14,47 ha bei II – 1,48 ha bei piečiau esančio 1,94 ha ploto (žvyro ir smėlio išteklių kiekis – 107 

tūkst. m
3
), išžvalgyto ankstesniais metais. Bendras planuojamas įsisavinti plotas apima 17,89 ha, 

kuriame  žvyro ir smėlio išteklių kiekis sudaro 2939 tūkst. m
3
. Žvyras ir smėlis bus naudojamas 

stambiųjų statybinių užpildų (žvirgždo skaldos, frakcionuoto žvirgždo ir frakcionuoto smėlio 

gamybai). Karjere dirbs du ekskavatoriai, du krautuvai ir po vieną sijotuvą, karjerinį sunkvežimį bei 

buldozerį. Produkcijai išvežti bus reikalingi 4 (28 t keliamosios galios) savivarčiai. Prieš pradedant 

gavybos darbus, dirvožemis buldozeriu  sustumiamas į pylimus, kurie bus formuojami išorinėse 

telkinio dalyse, palei išteklių apskaičiavimo kontūrą. Iš telkinio vidinėje dalyje sustumtų pylimų 

dirvožemis bus kraunamas ekskavatoriumi į sunkvežimius ir pervežamas į aplink karjerą 

formuojamus pylimus. Nuėmus dirvožemio sluoksnį bus nuimami likę dangos gruntai (priesmėlis, 

priemolis), plotuose, kur jo storos sudaro per 0,7 m. Metines nuodangos darbų apimtis bus galima 

užbaigti per 15 pamainų. Nuėmus dangos sluoksnį, pradžioje krautuvu bus kasamas sausas klodas ir 

pilamas į sijojimo mašiną išrūšiavimui. Kasant žaliavą iš apvandeninto klodo daugiakaušiu 

ekskavatoriumi , ji bus išrūšiuojama į dvi frakcijas iš karto, o po to dar papildomai pilama į sijojimo 

mašiną, kitoms frakcijoms gauti. Išrūšiuota produkcija bus krautuvu kraunama į sunkvežimius. 

Planuojamą 100 tūkst. m
3
 produkcijos kiekį bus galima išvežti 4 didelės keliamosios galios 

sunkvežimiais, kurie turės padaryti iš viso 28 reisus per pamainą. Sunkvežimiai iš karjero teritorijos 

tiesiogiai išvažiuos į plentą Jurbarkas-Tauragė. Produkcija išvežama dengtais sunkvežimiais. Kaip 

papildoma priemonė gretimas teritorijas nuo karjero atriboti numatoma palei išorinį žemės sklypo 

kontūrą supilti iki 3 m aukščio dirvožemio pylimus. Visi karjere dirbsiantys taršos šaltiniai bus 

mobilūs. Jiems dirbant karjere nepastovioje vietoje pagrindiniai taršos veiksniai, galintys sukelti 

neigiamą poveikį visuomenės sveikatai yra triukšmas ir į orą iš vidaus degimo variklių išmetami 

teršalai. Šie rodikliai gyvenamojoje aplinkoje neviršys higienos normų. Iškasto karjero šlaitai bus 

nulėkštinti, užpilti dangos padermėmis ir dirvožemiu, apsėti žole bei apsodinti krūmais ir medžiais 

šlaitų erozijai sumažinti. Karjeras bus rekultivuotas į vandens telkinį, o neapvandeninta karjero 

dalis į mišką. Visa teritorija sudarys vientisą baseiną su greta šiuo metu jau esančiu, susiformavusiu 

eksploatuojamo karjero vietoje. Vandens baseino gylis sudarys vidutiniškai apie 10 m. 
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‘
. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms 

reikšmingumas: Planuojama veikla nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma 

teritorija yra Kalnėnų miško pušies genetinis draustinis, nuo planuojamo naudoti ploto nutolęs 2,3 

km į pietvakarius. Planuojamas atidaryti karjeras yra išsidėstęs greta Natura 2000 teritorijos 

Karšuvos giria (LTJUR0008) svarbios buveinių apsaugai.  Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, 

susipažinusi su informacija apie planuojamą veiklą, 2015m. gegužės 19 d. raštu Nr. (4)-V3-962 

(7.21) pateikė išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas  negali  daryti  reikšmingo  

poveikio „Natura 2000" teritorijai  ir  šiuo  atžvilgiu  neprivaloma atlikti  planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo.  

6. Pastabos, pasiūlymai : Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie 

priimtą atrankos išvadą turi pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše nustatyta tvarka. 

Užsakovas 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.  

Vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis patvirtintomis Aplinkos 

ministro 2014m. vasario17 d. įsakymu Nr.D1-145, turi būti paruoštas žemės gelmių naudojimo 

planas.  

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi priimant išvadą:. 

7.1. Planuojamas objektas nepatenka į saugomas teritorijas, apsaugos zonas.  

7.2. Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas, yra greta „Natura 

2000“ teritorijos. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2015m. gegužės 19 d. raštu Nr. (4)-V3-962 

(7.21) pateikė išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas  negali  daryti  reikšmingo  

poveikio „Natura 2000" teritorijai  ir  šiuo  atžvilgiu  neprivaloma atlikti  planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo. 

7.3. Visa kasybos technika dirbs  už suformuotų dirvožemio pylimų , pakopos kasybos apačioje. 

7.4. Sunkvežimiai išvežantys produkciją bus dengiami tentais. Greta išvežimo kelio iki plento nėra 

nei vienos gyvenamosios sodybos.  

7.5. Reikšmingas neigiamas poveikis neprognozuojamas, planuojama veikla yra greta jau 

veikiančio karjero, bus naudojamasi jau sukurta infrastruktūra. 

Priimta atrankos išvada: Planuojamai ūkinei  veiklai – Jurbarko rajono Kalnėnų žvyro ir smėlio 

telkinio I sklypo naujo ploto naudojimas - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio  



 

nuostatomis suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos 

turi teisę Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikti atsakingai institucijai pasiūlymus persvarstyti 

atrankos išvadą. Kiti planuojamos ūkinės veiklos proceso dalyviai:  planuojamos ūkinės veiklos 

organizatorius (užsakovas), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, poveikio aplinkai 

vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti 

atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą. 

 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūros 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  

Kauno skyriaus vedėja Donata Bliudžiuvienė 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donata Bliudžiuvienė 8 37 401292, el.p. donata.bliudziuviene@aaa.am.lt  


