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GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA
DĖL BARTONIŲ VII ŢVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUDOJIMO POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO
1. Perţiūrima atrankos išvada: Kauno RAAD 2014m. vasario 7 d. galutinė atrankos išvada
Nr.9(PAV)-D2 dėl Bartonių VII žvyro ir smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo.
11. Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei apie
atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma:

2014 m. vasario 14 d.

atrankos išvada buvo patalpinta Kauno RAAD tinklalapyje. Užsakovai skelbimą apie priimtą
galutinę atrankos išvadą paskelbė: 2014 m. vasario 13 d. Jonavos r. Dumsių seniūnijoje ir 2014 m.
Jonavos rajono savivaldybėje, 2014 vasario 19 d. rajoniniame laikraštyje „Alio Jonava“ ir 2014 m.
vasario 15 d. respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“.
2. Planuojamos ūkinės veiklos uţsakovas (informacijos pateikėjas): UAB „Detalus planas“ su
Česlovu Lukensku, gyv. Ateities g.1, Kultuvėnų k., Ukmergės r. (Uždaroji akcinė bendrovė
„Detalus planas“, Pakrantės g. 13, Stašėnų k., Jonavos r., asmuo kontaktams D.Daškevičienė tel. 8
673 82022).
3. Ūkinės veiklos pavadinimas: Bartonių VII žvyro ir smėlio telkinio naudojimas.
4. Ūkinės veiklos vieta : Jonavos raj. sav., Stašėnų k. (kad Nr.4630/0002:291, 4630/002:105,
4630/0002:303 ir 4630?0002:102). Bartonių VII žvyro ir smėlio telkinio nauji plotai yra apie 2.6
km į rytus nuo Bartonių kaimo, Jonavos rajono savivaldybės Dumsių seniūnijos teritorijoje, Stašėnų
kaimo laukuose, netoli Neries upės. Ribojasi iš dviejų kraštinių su jau išžvalgytu Bartonių VII žvyro
ir smėlio plotu, o 0.3 km į vakarus nuo Bartonių VII žvyro ir smėlio telkinio naujų plotų – šiuo
metu eksploatuojamas (4,1 ha kasimo plotas) Bartonių IV žvyro telkinys.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Nagrinėjamoje teritorijoje , keturiuose
žemės sklypuose , kurių bendras plotas 7,0184 ha, pakeitus žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio
į kitos paskirties žemę, nustačius teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą naudingų iškasenų
gavybos atviram karjerui įrengti, planuojama įrengti žvyro ir smėlio karjerą. Naudingų iškasenų
gavyba bus vykdoma detaliai išžvalgytame 5,9 ha kasybos plote. Prognoziniai žvyro-smėlio
telkiniai planuojamoje teritorijoje sudaro 466 tūks. m3 (Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos
ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr.1-166). Numatoma iškasti iki 25 tūks.
m3 žvyro-smėlio per metus. Bus naudojamas ekskavacijos būdas, gruntai pervežami automobiliais.
Susisiekimas su numatomu naudoti telkinio plotu geras – nedideliu atstumu į šiaurę nuo telkinio
išteklių apskaičiavimo kontūro (ties apjungiamais 3 sklypais), ribojantis šiaurinėmis sklypų
kraštinėmis praeina vietinės reikšmės žvyruotas kelias - Pakrantės gatvė - kuria išvežama
produkcija iš netoli esančių: Bartonių IV, Bartonių V ekploatuojamų plotų.
Planuojama eksploatacijos trukmė 20 metų, rekultivacijos trukmė iki 1 metų. Žvyro karjeras baigus
jo eksploataciją bus rekultivuojamas į nepratekamą paviršinį vandens telkinį, karjero šlaitai bus
nulėkštinti, užpilti gruntu ir dirvožemiu, apsėti žole bei apsodinti krūmais ir medžiais.
51.Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumas: Planuojamos ūkinės veiklos vieta nuo Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorijos BAST Neries upės nutolusi apie 125 m atstumu. Planuojamai ūkinei veiklai atliktas
poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo
administracinis teismas administracinėje byloje Nr.1-2602-428/2014 2014 vertinimas. Gauta 2013
m. spalio 11 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos išvada Nr.(4)-V3-2335 (7.16) teigianti, kad
planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo poveikio „Natura 2000“
teritorijose esančioms vertybėms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo.
6. Kas ir dėl kokių prieţasčių pateikė prašymą persvarstyti atrankos išvadą. Kauno apygardos
administracinis teismas administracinėje byloje Nr.1-2602-428/2014 2014-06-20 d. sprendimu
panaikino 2014-02-07LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau –
Departamentas) galutinę atrankos išvadą Nr. 9(PAV)-D2-442 ir įpareigojo Departamentą iš naujo
persvarstyti 2013 m. lapkričio 19 d. atrankos išvadą Nr. 89(PAV)-D2-3556 pagal Jonavos rajono
savivaldybės administracijos 2013 m. lapkričio 28 d. prašymą Nr. 6B-07-5886.
7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo perţiūrint atrankos išvadą: UAB
„Detalus planas“ advokatas A.Gruodis, UAB „Detalus planas“ direktorė Deimantė Daškevičienė ir
UAB „Detalus planas“ vadybininkas Andrius Daškevičius, Jonavos rajono savivaldybės
architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas ir

vyr. specialistė Auksė

Kumponienė , Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyriaus vyriausioji specialistė
atliekanti skyriaus vedėjos funkcijas Jurgita Liutkevičienė, Aplinkos apsaugos agentūros taršos
prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriaus vedėja Donata Bliudžiuvienė ir vyriausioji
specialistė Saulė Anisimovienė. Planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektų, PAV dokumentų rengėjo
(tuo pačiu ir planuojamos ūkinės veiklos užsakovo) ir atsakingos institucijos posėdis ir atrankos
išvados persvarstymas įvyko 2014 m. liepos 29 d. 10 val. Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamente, Rotušės a.12, Kaune. ( Posėdžio protokolas 2014 m. liepos 29 d. Nr. A7-54
pridedamas).
Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba 2014
m. liepos 25 d. raštu Nr.13J-121 informavo, kad PAV procedūrose nedalyvaus.
Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 2014 m.
rugpjūčio 8 d. raštu Nr.(1.29.-K)2K-1330, išreiškė savo nuomonę, kad poveikio aplinkai vertinimo
procedūrose interesų neturi.
8. Pastabos, pasiūlymai: Jonavos rajono bendrajame plane Bartonių naudingų iškasenų telkiniai
sutampa su plėtrai numatytų teritorijų ribomis, todėl vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais
naudingų iškasenų telkinių eksploatavimas galimas tik esant Lietuvos geologijos tarnybos išvadai
ir rajono savivaldybės tarybos pritarimui.
Rengiant žemės gelmių naudojimo planą turi būti išsamiai nagrinėjamas žaliavos transportavimo
klausimas numatant priemones neigiamo poveikio išvengimui gretimose teritorijose gyvenantiems
žmonėms, turi būti įvertintas galimas suminis esamos ir planuojamos veiklos neigiamas poveikis
aplinkai.
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 (Žin., 2005, Nr.93-3472, 2011, Nr.108-5122) 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.
9. Pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi priimant išvadą:
9.1.Visi planuojamos ūkinės veiklos subjektai, išskyrus Jonavos rajono savivaldybę, pasisakė, kad
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
9.2.Planuojamai ūkinei veiklai atliktas poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumo vertinimas. Gauta 2013 m. balandžio 24 d. Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos išvada Nr.(4)-V3-1055 teigianti, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas

negali daryti reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijose esančioms vertybėms ir šiuo atžvilgiu
neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.
9.3.Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma tęsti naudingųjų iškasenų gavybą naujame plote
greta šiuo metu veikiančių žvyro ir smėlio telkinių.
9.4.Produkcijai iš kasavietės išvežti karjere nereikės papildomai tiesti kelių. Bus naudojamasi jau
sukurta infrastruktūra.
9.5.Neigiamas poveikis aplinkai neprognozuojamas, išskyrus žaliavos transportavimo klausimus.
Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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