ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
PANEVĖŽIO SKYRIUS
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT -09311 Vilnius,
Duomenys k aupiami ir saugomi J uridi nių asmenų regi stre, k odas 188784898.
Sk yriaus duomenys: Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys, tel. (8 45) 58 1431, faks. 8 7066 2000,
el.p. panevezio.sk yrius@aaa.am.lt, http://gamta.lt.

Nerijus Vaitoška
Liekupio g. 23
Paliūniškio k.,
Panevėžio r.
Panevėžio rajono savivaldybės
administracijai
Panevėžio visuomenės sveikatos centrui
Panevėžio apskrities priešgaisrinei
gelbėjimo valdybai
Kultūros vertybių apsaugos departamento
Panevėžio teritoriniam padaliniui

Į

2014-12-18
2014-12-12

Nr. (15.5)-A4-8439
Nr. informaciją

ATRANKOS IŠVADA DĖL PANEVĖŽIO RAJONO PAGIEGALOS SMĖLIO TELKINIO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė – Nerijus Vaitoška, Naujoji g. 23, Paliūniškio k., Panevėžio r., tel.:
8 603 70619, el. el. paštas: n.vaitoska@gmail.com.
2. Užsakovas – Nerijus Vaitoška, Naujoji g. 23, Paliūniškio k., Panevėžio r., tel.: 8 603
70619, el. el. paštas: n.vaitoska@gmail.com.
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. 6626/0002:149, plotas 4,95 ha, numatoma vykdyti smėlio gavybą. Tikslus kasybos
plotas bus nustatytas rengiant šio sklypo Žemės gelmių naudojimo planą. Smėlio gavybą
numatoma vykdyti dviem gavybos pakopomis – viena sausa, o kitą - apvandeninta.
Planuojama per metus išgauti iki 50 tūkst. m 3 smėlio išteklių ir šį telkinį naudoti du metus.
Šaltuoju metų laiku smėlio gavyba nebus vykdoma. Kasybos plote numatoma naudoti
ekskavatorių, buldozerį ir autosavivartį. Pastarųjų skleidžiamas triukšmo lygis neviršys
nustatytų normatyvų. Artimiausia sodyba nutolusi apie 50 m į pietus, už vietinės reikšmės
žvyrkelio. Prognozuojama, kad pagal planuojamo eksploatuoti telkinio hidrogeologines
sąlygas, smėlio gavyba artimiausių sodybų šulinių vandens lygiui ir kokybei neigiamos
įtakos neturės. Planuojamas smėlio gavybos telkinys patenka, pagal Panevėžio rajono
savyvaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, į naudingųjų iškasenų prognozines
teritorijas. Baigus smėlio gavybą, telkinys bus rekultyvuotas į vandens telkinį.
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 Pagiegalos smėlio telkinio
eksploatavimas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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