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ATRANKOS IŠVADA
DĖL PLANUOJAMO NAUDOTI KALNĖNŲ SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Informacijos pateikėjas. (pavadinimas, adresas, tel.) UAB „GJ Magma“ Vaidevučio g. 18, LT08402, Vilnius, tel. 8 5 2318178, faks. 8-5-2784455.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. Aušra Strokova, gyv. Jurbarke, Kęstučio g. 28-7, mob. tel.
8 654 36432; UAB „Milmeda“, Kęstučio g. 28-7, Jurbarkas, LT-74165.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Smėlio gavyba Kalnėnų smėlio telkinio naujame plote.
Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas).
Jurbarko rajonas, Jurbarkų seniūnija, Kalnėnų kaimas, 4 km į vakarus nuo Jurbarko centro,
7,5 km į rytus nuo Smalininkų miestelio. Plotas kuriame planuojama išteklių gavyba
patenka į penkis žemės sklypus. Visi žemės sklypai yra miškų ūkio paskirties, priskirti IV
grupei – ūkiniams miškams.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Kalnėnų smėlio telkinio naujas plotas,
detaliai išžvalgytas 2010 metais, užima 7,45 ha plotą. Jame, Lietuvos geologijos tarnybos
patvirtinta 428 tūkst. m 3 smėlio išteklių tinkamų autokelių remontui bei tiesimui. Šiame
telkinyje planuojama iškasti apie 10 tūkst. m 3 žaliavos per metus. Planuojamas telkinio
eksploatacijos laikas – apie 35-40 metų. Telkinys yra privatiems asmenims
priklausančiame miško paskirties žemės sklype, išdegusio , bei po to iškirsto, miško plote.
Greta telkinio nėra gyvenamų sodybų, artimiausia sodyba nutolusi 700 m. į rytus. Smėlis
planuojamas kasti ekskavatoriumi, o išvežti autosavivarčiais. Žaliavai išvežti karjere
keliai nebus tiesiami, tik buldozeriu bus nuprofiliuojamas ir sutankinamas smėlio
sluoksnis. Ekskavatoriaus darbo vieta bus karjero dugne ir nuo aplinkos atskirta karjero
bortu. Gruntinis vanduo telkinyje tyrimų metu buvo aptiktas tik dviejuose lokaliuose
nedideliuose ploteliuose apatinėje smėlio klodo dalyje. Apvandeninto naudingo klodo

storis siekia vidutiniškai tik 0,04 m, todėl numatoma, kad būsimas karjeras bus sausas.
Išeksploatavus karjerą, jis bus rekultivuojamas į mišką.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumas. Numatomas eksploatuoti smėlio karjeras yra Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000“ ribose, todėl buvo atliktos procedūros aprašytas tokių teritorijų
reikšmingumo nustatymo tvarkos apraše. 2012 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: Planuojama ūkinė veikla neatitinka žemės sklypo naudojimo paskirties, taip
pat neatitinka Jurbarko rajono Bendrojo plano sprendinių.
Miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis gali būti tik tada, kai yra patvirtinti Lietuvos
Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodyti teritorijų planavimo dokumentai
(šiuo atveju - teritorijos Bendrasis planas).
Informuojame, kad numatant miško žemę paversti kitomis naudmenomis, vadovautis Lietuvos
Respublikos Miškų įstatymu (Žin. 2011, Nr. 74-3548) ir Miško žemės pavertimo kitomis
naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131.
Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145, paruošti žemės
gelmių naudojimo planą.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą. Numatomo įrengti smėlio karjero
teritorija nepasižymi kultūrinėmis, istorinėmis vertybėmis.
Iš Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos gautas raštas 2014-05-28 Nr. (7)-1.7-1701
„Dėl informacijos apie nenaudojamus smėlio telkinius suteikimo“, kuriame teigiama, jog
vadovaujantis Žemės gelmių registro duomenimis, Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nėra ne
miško žemėje detaliai išžvalgytų nenaudojamų smėlio telkinių.
Telkinio paviršius yra plynai iškirstas sudegęs miškas ir po veiklos uždarymo teritorija bus
rekultivuojama apsodinant želdiniais ir įrengiant mišką.
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.
Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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