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ATRANKOS IŠVADA
DĖL NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ GAVYBOS ATNAUJINIMO MILŢEMIŲ ŢVYRO IR
SMĖLIO KARJERE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Informacijos pateikėjas (pavadinimas, adresas, tel.) UAB „Kelprojektas“, I.Kanto g. 25, LT44296, Kaunas., tel. (8-37) 205587.
Planuojamos ūkinės veiklos uţsakovas ĮI „Kėdainių karjerai“, Nevėžio g. 28, LT-58158 Paobelio
k., Kėdainių r., tel. 8-640-21768.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Naudingųjų iškasenų gavybos atnaujinimas Milžemių
žvyro ir smėlio karjere.
Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas)
Vilainių sen., Kėdainių raj., Milžemių kaimo apylinkėse. Numatomi naudoti Milžemių
telkinio nauji plotai patenka į laisvos valstybinės žemės plotą, kurio sklypo ribos
neįregistruotos. Artimiausia gyvenamoji teritorija Milžemių kaimas, nuo planuojamos
teritorijos nutolusi 50 m. pietryčių kryptimi.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Milžemių žvyro telkinyje planuojamas
naudingųjų iškasenų atnaujinimas buvusio karjero ribose 4,9 ha plote. Planuojamoje
teritorijoje iki 2003 metų buvo vykdyti gavybos darbai, čia natūraliai susiformavo salos, iš
telkinyje likusios bei nurašytos naudingosios iškasenos pusiasaliai ir apvandeninti plotai.
Likę telkinio ištekliai buvo išbraukti iš Žemės gelmių registro kaip praradę ekonominę
vertę. 2014 metais šiame plote buvo aprobuoti spėjamai vertingi žvyro ištekliai sudarantys
165 tūkst. m 3 , tinkantys automobilių kelių tiesimui ir remontui. Prieš pradedant gavybos
darbus bus atliekami kapitaliniai karjero įrengimo darbai – vykdomi karjero
nuodangos/naudingo sluoksnio kraigo valymo darbai ir kasvietės įrengimo darbai.

Naudingo sluoksnio gavybai bus naudojama technika – ekskavatorius, krautuvas,
savivarčiai automobiliai. Telkinio plotuose kur apvandeninto naudingojo sluoksnio storis
yra didesnis už ekskavatoriaus kasimo gylį, numatoma naudoti hidraulinį siurblį, kurio
pagalba naudingoji iškasena bus siurbiama bei vamzdžių pagalba išmetama į sausumą. Per
pamainą numatoma iškasti ir išvežti apie 80 m 3 žvyro, per metus apie 15 tūkst. m 3 žvyro.
Gavybos darbai planuojamoje teritorijoje bus nuo 3 iki 10 m žemiau esamo žemės lygio,
kadangi išoriniai karjero šlaitai yra suformuoti anksčiau vykdytų gavybos darbų. Sausuoju
metų laiku žvyruoti privažiavimo keliai bus laistomi sumažinant dulkių sklidimą į
aplinkines teritorijas. Drėgnuoju metų laiku keliai bus prižiūrimi taip, kad jais galėtų
naudotis vietiniai gyventojai važiuojantys lengvaisiais automobiliais. Pagal planuojamas
darbų apimtis per pamainą numatomi 4-6 sunkvežimių reisai.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumas. Numatoma eksploatuoti teritorija yra Europos ekologinio tinklo „Natūra
2000“ ribose, todėl buvo atliktos procedūros aprašytas tokių teritorijų reikšmingumo
nustatymo tvarkos apraše. 2014 metais, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos, įvertindama planuojamos ūkinės veiklos reikšmingumą „Natura
2000“ teritorijai, pateikė išvadą, kad šioje teritorijoje planuojama ūkinė veikla nedarys
reikšmingo poveikio saugomoms vertybėms ir veiklos poveikio aplinkai vertinimas yra
neprivalomas.
Pastabos, pasiūlymai: Ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis visų galiojančių normatyvinių
reikalavimų užtikrinančių leistiną poveikį aplinkai. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2014 m.
vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145, paruošti žemės gelmių naudojimo planą. Prieš rengiant
Milžemių telkinio naudojimo planą suformuoti žemės sklypas telkinio naujuose plotuose
esantiems ištekliams išgauti.
Apie priimtą atrankos išvadą pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Žin. 2005, Nr. 933472) 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.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą. Iš valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos ministerijos gauta išvada, jog planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas
nedarys reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijai. Po išteklių iškasimo, rekultivuotas
į vandens telkinį sklypas, bus naudojamas aplinkinių rajono gyventojų poilsiui ir rekreacijai.
Aplinkinėse teritorijose gyvenantiems vandens gyvūnams ir paukščiams pagerės gyvenimo sąlygos,
bus suformuotos teritorijos kur jie galės daugintis ir maitintis.
Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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