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SPRENDIMAS
DĖL ROPĖJOS SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO NAUDOJAMO PLOTO
IŠPLĖTIMO POVEIKIO APLINKAI
2021-05Nr. (30.1)-A4E1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).
AB ,,Silikatas", Savanorių pr. 124, LT-03153, Vilnius, įm. kodas 221968760, mob. tel.
+370 687 24678, el. paštas vytautas@silikatas.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).
UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. +370 5 231 8178, el. p.
gjmagma@gmail.com.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodant Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo punktą(-us) ir (arba) nurodant
atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas
(data, rašto Nr.) arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali
būti reikšmingas (data, rašto Nr.).
Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto
išplėtimas. Poveikio aplinkai vertinimas atliktas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo, 2.6 p. „kitų naudingųjų iškasenų gavyba (kai
kasybos sklypas – 25 ha ir didesnis)” ir 10 p. „ ... planuojamos ūkinės veiklos pakeitimas ar
išplėtimas tais atvejais, kai toks pakeitimas ar išplėtimas atitinka šiame priede nustatytus ribinius
dydžius, jeigu jie yra nustatyti“.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, savivaldybė, seniūnija; miestas, miestelis,
kaimas ar viensėdis; gatvė).
Šiuo metu PŪV organizatorius pagrinde naudoja Kaišialakių-Pagirių smėlio ir žvyro telkinio
dalies išteklius. Tačiau pastarajame telkinyje suteiktame kasybos sklype baigiantis ištekliams,
kasybą planuojama perkelti į kitą įmonės valdomą kasybos sklypą Ropėjos smėlio ir žvyro
telkinyje, kuris yra Vilniaus apskrityje, Trakų rajono savivaldybės rytiniame pakraštyje, nuo Trakų
miesto centrinio pašto nutolęs 16,9 km į pietryčius, Paluknio seniūnijoje, Pakrempės kaime. Išteklių
gavyba numatoma vykdyti 1987 metais išžvalgytame, pradėtame eksploatuoti telkinyje (bendras
kasybos darbais paveiktos žemės plotas sudaro 37,35 ha). Planuojamas naudoti plotas apima apie
120,4 ha. ir patenka į 3 Lietuvos Respublikai priklausančius žemės sklypus: du žemės sklypai yra
miškų ūkio (kad. Nr. 7954/0008:54, 7954/0009:123), vienas (kad. Nr. 7954/0009:10) kitos
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paskirties (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), išnuomotas PŪV
organizatoriui pagal 1998-04-03 nuomos sutartį Nr. 149. Žemės sklypo kad. Nr. 7954/0009:10
paskirtis buvo pakeista 2009 m., už išteklių kontūro planuojant statyti silikatinių gaminių gamyklą.
Tam dar 2007 metais buvo parengta informacija atrankai dėl PAV, o LR AM Vilniaus regiono
aplinkos apsaugos departamentas 2007-04-17 d. priėmė atrankos išvadą Nr. VR-1.7-1202, kad
PAV neprivalomas.
Planuojamame naudoti plote jokia pramoninė ir sandėliavimo bei su tuo susijusi veikla
nebuvo ir šiuo metu neplanuojama vykdyti. Išteklių gavyba bus vykdoma tik minėtų 3 žemės sklypų
dalyse, kurios patenka į įmonei Lietuvos geologijos tarnybos prie LR AM 2002-12-23 išduotu
leidimu Nr. 38p – 02 suteiktą kasybos sklypą. Planuojamą naudoti telkinį sudaro ankstesniais
metais pradėtas eksploatuoti karjeras (kad. Nr. 7954/0009:10), o likusią dalį IV grupės ūkiniai
miškai. Bendras miško žemės plotas sudaro apie 102 ha. PAV ataskaitos duomenimis didelė į
planuojamą naudoti plotą patenkančio miško dalis (apie 43 ha) yra iškirsta plynais kirtimais.
Telkinys yra išsidėstęs miškingoje, visiškai neurbanizuotoje vietovėje, planuojamą išteklių
gavybai naudoti plotą iš visų pusių supa miško žemė. Artimiausia Skurbutėnų kaimo sodyba nuo
planuojamo naudoti ploto yra nutolusi 1,505 km į šiaurę. Aplink telkinį nėra išsidėsčiusių
visuomeninės paskirties, rekreacinių, kurortinių, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės
infrastruktūros teritorijų. Artimiausia visuomeninės paskirties teritorija yra neformaliojo švietimo
įstaiga VšĮ „Unikalus šokis“, esanti Vilniaus rajono savivaldybėje, nuo planuojamo naudoti ploto
nutolusi 4,7 km į pietryčius. Artimiausios rekreacinės teritorijos, suplanuotos Trakų rajono
bendrojo plano sprendiniuose, yra nutolusios 6,5 km į šiaurės vakarus ir pietvakarius.
Ropėjos smėlio ir žvyro telkinys rajono bendrajame plane atspindėtas kaip detaliai
išžvalgytas eksploatuojamas naudingųjų iškasenų telkinys. Atliekant PAV procedūras, Trakų
rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. S1E–59 buvo patvirtintas naujas
rajono teritorijos bendrasis planas, kuriame PŪV Ropėjos telkinys pažymėtas kaip detaliai
išžvalgytas eksploatuojamas smėlio ir žvyro telkinys (kodas 857). PŪV telkinyje atitinka naujai
patvirtinto rajono bendrojo plano sprendinius. Telkinio naudojimui nenumatyta jokių papildomų
apribojimų, draudžiančių smėlio ir žvyro išteklių įsisavinimą Ropėjos telkinyje. Planuojamas
naudoti plotas patenka į rajono bendrajame plane išskirtą gamtinio karkaso teritoriją. Pagal
Gamtinio karkaso nuostatas nedraudžiama įrengti karjerus šiose teritorijose. Šioje vietovėje
gamtinis karkasas neapima vientisų upių aukštupių, vandenskyrų ir pan. PAV ataskaitos
duomenimis telkinio teritorijoje nėra jokių kalvynų, pelkynų ir kitų gamtinio karkaso elementų
didinančių jo vertę.
Planuojamas išplėsti Ropėjos smėlio ir žvyro telkinys nepatenka į saugomas teritorijas.
Artimiausia saugoma teritorija yra Baltosios Vokės biosferos poligonas, nutolęs 865 m į pietus.
Artimiausia Natura 2000 saugoma teritorija svarbi buveinių apsaugai yra Papio ežeras
(LTSAL0005), o paukščių apsaugai Baltosios Vokės šlapžemės (LTSALB003), kurios nuo
planuojamo naudoti ploto nutolusios tokiu pačiu atstumu kaip ir biosferos poligonas.
Artimoje telkinio aplinkoje nėra nei vienos upės, ežero, tvenkinio ar melioracijos griovio.
Artimiausias Krempos upelis (Nr. 12010513), kurio beveik visa vaga ištiesinta, išteka už 1,005 km
į pietvakarius ir už 2,06 km į pietryčius nuo telkinio įteka į Vokės upę (Nr. 12010510).
Telkinyje ir jo artimoje aplinkoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių
vertybių. Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra Bažnyčia ir varpinė (Unikalus objekto kodas
kultūros vertybių registre – 1769), kuri nuo telkinio nutolusi 2,34 km į šiaurę.
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (pagrindiniai techniniai ir ekonominiai
rodikliai, svarstytos alternatyvos ir pan.).
AB „Silikatas“ valdomame kasybos sklype Kaišialakių Pagirių žvyro ir smėlio telkinio
dalyje, pasibaigus smėlio ištekliams, gavybą planuojama perkelti į Ropėjos smėlio ir žvyro telkinį.
Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, gautą iš Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos (PAV ataskaitos 12 ir 13 priedai), nei Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, nei
Vilniaus apskrityje nėra nenaudojamų ne miško žemėje smėlio ir žvyro telkinių, kurių žaliava būtų
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tinkama silikatiniams dirbiniams, išskyrus Ropėjos smėlio ir žvyro telkinį. Kasybą į naujus plotus
planuojama išplėsti, kadangi PŪV organizatoriui suteiktame kasybos sklype Ropėjos telkinyje ne
miško žemėje yra labai mažai likę smėlio išteklių, tinkamų silikatinių plytų gamybai, kuri yra
pagrindinė įmonės produkcija. Smėlio išteklių storis įmonei suteiktame kasybos sklype ne miško
žemėje, kuris patenka į įmonei išnuomotą žemės sklypą, kinta nuo 0 iki 2,9 m, o daugelyje vietų
nesiekia net 1 m (PAV ataskaitos 1 grafinis priedas). Intensyviausiai kasyba su pertraukomis
Ropėjos smėlio ir žvyro telkinyje, įmonei suteiktame kasybos sklype, buvo vykdoma 2002 – 2007
metais.
Naudingųjų iškasenų gavyba telkinyje susidės iš šių etapų: 1. Klodo atidengimas; 2. Smėlio
ir žvyro iškasimas iš klodo bei pradinis apdirbimas. 3. Žaliavos išvežimas; 4. Iškastų plotų
rekultivavimas. Prieš pradedant išteklių gavybą bus iškirstas miškas bei atliekami nuodangos
darbai. Smėlis ir žvyras bus kasamas ir kraunamas krautuvu į sijojimo mašinos bunkerį, kurioje
išrūšiuojamas, atskiriant stambesnes frakcijas, netinkamas silikatinių plytų ir blokų gamybai.
Smėlis tinkantis plytų ir blokų gamybai bus pakraunamas į sunkvežimius ir išvežamas tiesiai į plytų
gamyklą, o stambesnės frakcijos realizuojamos. Žaliava iš telkinio kaip ir ankstesniais metais bus
išvežama pro vietinės reikšmės (IV kategorijos, 8 m pločio) žvyrkelį, aplenkiant gyvenamąsias
teritorijas, link krašto kelio Kirtimai – Pagiriai – Baltoji Vokė. Baigus išteklių gavybą, kurioje nors
telkinio dalyje, seks karjero rekultivavimo darbai.
Pagal paskutinius markšeiderinių matavimų duomenis telkinyje yra likę 22377 tūkst. m3
naudingųjų smėlio ir žvyro išteklių, iš jų 7661 tūkst. m3 smėlio tinkamo silikatiniams dirbiniams,
7749 tūkst. m3 smėlio, 6967 tūkst. m3 žvyro išteklių. Per metus vidutiniškai planuojama iškasti apie
90 tūkst. m3 išteklių, tinkamų silikatiniams dirbiniams. Esant planuojamoms vidutinėms metinėms
gavybos apimtims telkinyje, silikatinio smėlio išteklių įmonei pakaktų apie 85 metus. Kasybą
karjere planuojama vykdyti šiltuoju metų laikotarpiu apie 9 mėn. (skaičiavimams imamos 173
pamainos), o žaliavą išvežti visus metus, esant tinkamoms oro sąlygoms (skaičiavimuose
priimamos 231 pamainos). Gavyba vyks 5 darbo dienas per savaitę, darbo laikas bus intervale nuo
7 val. ryto iki 18 val.
Telkinyje, vykdant išteklių gavybą bei perdirbimą, dirbs tik mobilūs mechanizmai su vidaus
degimo varikliais, varomi dyzeliniu kuru, išskyrus daugiakaušį ekskavatorių, kuris naudoja elektros
energiją. Esant planuojamoms gavybos apimtims per metus bus sudeginama 21,3 t dyzelinio kuro.
Daugiakaušis ekskavatorius sunaudos apie 10 MW elektros energijos. Pagrindiniai gavybos,
nuodangos, išrūšiuotos žaliavos pakrovimo į sunkvežimius darbai bus atliekami krautuvu Hyundai
HL965 (198/269 kW/AG, kaušo talpa 4 m3). Visa iškasta žaliava bus perdirbama mobiliame
sijotuve Powerscreen Chieftain, atskiriant stambiąsias frakcijas, netinkamas silikatinių plytų ir
blokų gamybai. Sijojant žaliavą nekyla dulkių, nes apdirbamas smėlis-žvyras turintis savaime daug
natūralios drėgmės. Ekskavatorius CAT 318C L (97/130 kW/AG, kaušo talpa 1,1 m3) pagrinde bus
naudojamas žaliavos gavyboje iš apvandeninto klodo sekliausių vietų. Iš apvandeninto, gilesnio
klodo smėlis ir žvyras bus kasamas daugiakaušiu ekskavatoriumi ROHR BAGGER GMBH K 110
R varomu elektros varikliu (našumas 150 m3/val.). Nuodangos darbuose, nuimant dirvožemį,
kasybos aikštelės palyginimui, rekultivavimo, kelių tvarkymo ir kituose paviršiaus lyginimo
darbuose bus naudojamas buldozeris CAT D6K (93/125 kW/AG). Žaliava iš karjero į plytų
gamyklą bus išvežama didelės keliamosios galios sunkvežimiais Renault Kerax 440.42 (321/436
kW/AG, keliamoji galia 21 t).
Prieš pradedant darbus telkinyje, plote, reikalingam vykdyti kasybos darbus sekančiais
metais, bus iškirsti medžiai. Esant planuojamoms metinėms gavybos apimtims apie 90 tūkst. m3
per metus, bus atidengtas apie 2 ha plotas, skaičiavimuose priimant, kad I gavybos pakopa sudarys
5 m. Miškas bus kertamas palaipsniui pagal suderintus miškotvarkos projektus, kol bus atidengtas
visas karjero plotas. Miško kirtimo darbus organizuos miško valdytojas VĮ „Valstybinė miškų
urėdija“. Iškirtus mišką, seks nuodangos darbai, kurių metu dirvožemis bus nuimamas buldozeriu
ir sustumiamas į pylimus, kurie formuojami palei išteklių apskaičiavimo kontūrą arba saugomas
vidinėje telkinio dalyje, sustumtose laikinose sąvartose (vidutinės metinės dirvožemio nuėmimo
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apimtys skaičiavimams priimamos apie 8000 m3). Slenkantis gavybos frontui vidinėje telkinio
dalyje sąvartose sukauptas dirvožemis krautuvu bus nukasamas ir pervežamas į palei telkinio
pakraštį formuojamus pylimus arba tiesiai į rekultivuojamus plotus. Telkinio pakraščiuose
suformuotų dirvožemio pylimų aukštis sieks iki 3 m, o pagrindo plotis sudarys iki 11 – 12 m.
Smėlio ir žvyro gavybai iš sauso klodo vykdyti planuojama naudoti krautuvą. Iš apvandeninto
klodo sekliausių vietų žaliava bus kasama atvirkštinio kasimo ekskavatoriumi ir pilama į pylimus
nusausėjimui ir tik po to perdirbama. Žaliavos gavybai iš giliausių klodo vietų planuojama naudoti
daugiakaušį ekskavatorių.
Baigus naudingųjų iškasenų gavybą didžiojoje karjero dalyje susiformuos vidutiniškai apie
10 m gylio vandens baseinas. Karjero šlaitai rekultivavimo metu buldozeriu bus nulėkštinami iki
20o. Rekultivuojant iškastus plotus, bus panaudotas palei išorinį karjero perimetrą sustumtas į
pylimus dirvožemis bei retai pasitaikantys nuodangos darbų metu nuimti mineraliniai gruntai.
Neapvandenintą karjero dalį, baigus naudingųjų iškasenų gavybą ir atlikus šlaitų lėkštinimo bei
kitus gruntų paskleidimo darbus, numatoma apsodinti mišku.
Informacija apie atliekų susidarymą ir tvarkymą
Vykdant smėlio ir žvyro gavybą bei perdirbimą nesusidarys gamybinės atliekos. Nuodangos
gruntai bus naudojami karjero rekultivavimui (šlaitų lėkštinimui, sekliausių vandens baseinų vietų
užpylimui ir kt.). Tai nėra atliekos, o laikinai saugomi (pylimuose ar sąvartose) ir vėliau iškastų plotų
rekultivavimui panaudojami gruntai. Pavojingų medžiagų naudojimas ar saugojimas karjere
nenumatomas. Vykdant išteklių gavybą šalia konteinerinių patalpų, skirtų darbuotojų reikmėms,
bus pastatytas mišrių buitinių atliekų konteineris, kurio turinys periodiškai bus išvežamas atliekų
tvarkymu užsiimančios įmonės. Periodinis mechanizmų techninis aptarnavimas bus vykdomas
specializuotuose remonto centruose ir nesusidarys papildomų atliekų karjere.
Informacija apie PŪV poveikį vandeniui
PŪV teritorijoje vandens telkinių, melioracinių sistemų bei hidrotechninių įrenginių nėra.
Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenimis PŪV teritorija nepatenka į
vandens telkinių apsaugos zonas ir juostas. PŪV teritorijoje vandens gręžinių nėra. Artimiausios
geriamojo gėlo vandens vandenvietės - Pakalnių vandenvietė (Nr. 2396) nuo PŪV teritorijos
nutolusi apie 0,77 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi bei Velbiškių vandenvietė (Nr. 3054)
nutolusi 3,14 km atstumu rytų kryptimi.
Pagal poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitoje pateiktą informaciją vanduo
technologiniuose procesuose nebus naudojamas ir gamybinių nuotekų nesusidarys.
Informacija apie PŪV poveikį aplinkos orui
Į aplinkos orą teršalai pateks iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių. Įmonė užtikrina, kad
karjere dirbs tik tvarkingi, geros techninės būklės mechanizmai ir išteklių gavybos ir perdirbimo
darbuose bus naudojami pažangūs kasybos mechanizmai, kurie daug mažiau teršia aplinką nei seno
„draglain“ tipo ekskavatoriai ar KAMAZ ir MAZ modelių sunkvežimiai. Išskiriamų teršalų kiekiai
PAV ataskaitoje apskaičiuoti pagal Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus
degimo varikliais, vertinimo metodiką1. PAV ataskaitoje apskaičiuoti teršalų kiekiai: 3,13 t/metus
anglies monoksido, 1,08 t/metus angliavandenilių, 0,62 t/metus azoto junginių, 0,02 t/metus sieros
dioksido ir 0,12 t/metus kietųjų dalelių.
Įmonė, eksploatuosianti karjerą, nuolatos prižiūrės išvežimo žvyrkelio atkarpą iki rajoninio
kelio ir užtikrins gerą jos būklę. Sunkvežimių, išvežančių žaliavą iš karjero, kėbulai papildomo
dulkėtumo išvengimui bus dengiami tentais.
Informacija apie PŪV poveikį klimatui
Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, atsižvelgiant į PŪV pobūdį, reikšmingo
neigiamo PŪV poveikio klimatui dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų nenumatoma.
Informacija apie PŪV poveikį dirvožemiui, žemės gelmėms
Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr.125 „Dėl teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš
mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodikos patvirtinimo“.
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PŪV teritorijos dalis, kuri planuojama naudoti kasybos darbams, patenka į 1987 metais
išžvalgytame, pradėtame eksploatuoti telkinyje, 120,4 ha plote. Ankstesniais metais bendras
kasybos darbais paveiktos žemės plotas sudaro 37,35 ha. Planuojamas naudoti plotas apimą
didžiąją dalį šiuo metu Lietuvos geologijos tarnybos prie LR AM 2002-12-23 d. išduotu leidimu
Nr. 38p – 02 įmonei suteikto kasybos sklypo (124,29 ha).
Ropėjos silikatinio ir statybinio smėlio bei žvyro telkinio dangą sudaro skurdus, plonas
dirvožemis ir retai kur aptinkami itin smulkūs smėlio lęšiai. Dangos storis kinta nuo 0,3 iki 1,9 m,
vidutiniškai sudaro 0,3 m. Telkinio teritorijoje ir aplink jį vyrauja velėniniai jauriniai, smėlio,
priemolio, priesmėlio dirvožemiai. Žemės ūkio naudmenų našumo balas yra labai žemas ir siekia
vos 31. Nuodangos darbų metu visas nuimtas dirvožemio sluoksnis bus saugomas formuojamuose
pylimuose palei karjero pakraštį, laikinose sąvartose vidinėje karjero dalyje arba išvežamas tiesiai
į rekultivuojamus plotus. Telkinio naudingąjį klodą sudaro dvi iškasenų rūšys: smėlis, tinkantis
silikatinių dirbinių gamybai (viršutinis sluoksnis, slūgsantis aukščiau gruntinio vandens lygio) ir
apvandenintoje sluoksnio dalyje aptinkamas įvairus žvirgždingas smėlis ir žvyras, tinkantis
statyboms, betonui ar kelių tiesimui bei taisymui.
Iškasus naudingąjį klodą didžiojoje karjero dalyje susidarys vandens telkinys, kurio šlaitai
bus nulėkštinti. Nuodangos darbų metu nuimtas dirvožemis ir likę dangos gruntai, baigus išteklių
gavybą, bus panaudoti karjero rekultivavimui. Gruntams susigulėjus neapvandenintoje karjero
dalyje bus sodinamas miškas.
Informacija apie PŪV poveikį kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei ir saugomoms
teritorijoms
Ropėjos smėlio ir žvyro telkinys nepatenka į Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane
išskirtas vertingiausias ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietoves.
Planuojamas naudoti plotas remiantis vizualinės struktūros vertikaliosios ir horizontaliosios
sąskaidos veiksniais priskirtas tipui – V1H0 ( PAV ataskaitos 2.3 pav.). Šio tipo kraštovaizdis
skirstyme turi vieną iš žemiausių verčių. Pagal vizualinės struktūros dominantiškumą
nagrinėjamame plote esantis kraštovaizdis priskirtas d kategorijai, kur kraštovaizdžio erdvinėje
struktūroje nėra raiškių horizontalių ir vertikalių dominančių. Šioje vietoje kraštovaizdžio natūrali
struktūra jau senai pakeista veikiančiame karjere keletą dešimtmečių vykdant naudingųjų iškasenų
gavybą. PŪV teritorijoje eksploatuojant naudinguosius išteklius gavyba ir toliau bus
koncentruojama vienoje vietoje, naudojantis ankstesniais karjero veikimo metais sukurta
infrastruktūra, įrengtu atskiru išvežimo keliu.
PŪV teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra Baltosios
Vokės biosferos poligonas, nutolęs 865 m į pietus. Artimiausia Natura 2000 saugoma teritorija
svarbi buveinių apsaugai yra Papio ežeras (LTSAL0005), o paukščių apsaugai Baltosios Vokės
šlapžemės (LTSALB003), kurios nuo planuojamo naudoti ploto nutolusios tokiu pačiu atstumu
kaip ir biosferos poligonas.
Planuojamą naudoti telkinį sudaro ankstesniais metais pradėtas eksploatuoti karjeras, o
likusią dalį IV grupės ūkiniai miškai. Bendras miško žemės plotas sudaro apie 102 ha.
Planuojamame naudoti plote plynais kirtimais šiuo metu yra iškirsta apie 43 ha. Neiškirstuose
miško plotuose, esančiuose PŪV teritorijoje, pagrinde dominuoja 90 – 140 metų amžiaus pušynai
(PAV ataskaitos 15 tekstinis priedas). Ūkine prasme tai yra pribręstantys ir brandūs pušynai, kurie
artimiausiu metu ūkiniuose miškuose taip pat bus kertami.
Miško žemė kitomis naudmenomis bus paverčiama remiantis miškų įstatymu, kurio 11
straipsnio, 1 punkto, 4 dalyje numatyta „naudingųjų iškasenų eksploatavimo teritorijoms formuoti
ir naudoti, kai nėra galimybės šių iškasenų eksploatuoti ne miško žemėje savivaldybės teritorijoje
arba kai baigiamas eksploatuoti pradėtas naudoti telkinys ar jo dalis, dėl kurių yra išduotas leidimas
naudoti naudingąsias iškasenas;“. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis bus
kompensuojamas Lietuvos vyriausybės nutarime nustatyta tvarka sumokant kompensaciją.
Planuojamame naudoti plote išskirta EB svarbos Vakarų taigos (9010) buveinė yra sudaryta
iš 4 pavienių plotų, kurios bendras užimamas plotas šiuo metu sudaro apie 31,6 ha. PŪV teritorijoje
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išskirta Vakarų taigos buveinė atitinka natūralios buveinės charakteristikas, tačiau neatitinka jai
keliamų minimalaus ploto reikalavimų2 ir planuojamame naudoti plote inventorizuotoms
buveinėms nenumatytas specialus apsaugos režimas – buveinės neįrašytos į Vietovių, atitinkančių
gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą3, skirtą pateikti Europos
Komisijai.
Siekiant kuo išsamiau įvertinti galimą veiklos poveikį, buvo atliktas atskiras biologinės
įvairovės vertinimas planuojamoje išplėsti Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio karjero dalyje
(vertinimą atliko 2020 m. dr. Leonas Jarašius, Žydrūnas Sinkevičius). PŪV plote vyrauja brandūs
pušies medynai (49 ha) ir sodinti pušies su beržų jaunuolynai (24.3 ha), kitą ploto dalį užima
kirtavietės, kuriose vykdyti pagrindiniai kirtimai, ir suformuotas retas medynas. Teritorijoje
esantys miškai priskiriami IV A grupei, normalaus kirtimo amžiaus ūkiniai miškai. Kertinių miško
buveinių PŪV teritorijoje nėra. Artimiausia kertinė miško buveinė Nr. 742601 nuo pietinės PŪV
teritorijos dalies ribos yra nutolusi apie 1500 metrų.
Remiantis EB svarbos natūralių buveinių kartografavimo duomenimis (www.geoportal.lt),
EB svarbos buveinės Vakarų taiga (9010) bendras plotas – 34,0 ha. Tyrimų metu, atlikus pakartotinį
buveinių vertinimą, buvo nustatyta, jog buveinės Vakarų taiga (9010) bendras užimamas plotas
šiuo metu sudaro apie 31,6 ha. Buveinių plotas nagrinėtoje teritorijoje sumažėjo dėl vykdytos
ūkinės veiklos plynų arba atrankinių kirtimų rytinėje ir pietinėje PŪV teritorijos dalyse. Didesni ar
mažesni šio tipo buveinių masyvai supa PŪV teritoriją beveik iš visų pusių.
Planuojamo eksploatuoti Ropėjos smelio ir žvyro telkinio teritorijoje saugomų rūšių
informacinėje sistemoje (SRIS - https://sris.am.lt/ ) pateikiami duomenys apie vienos rūšies,
įrašytos į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504, radavietę - kalninę arniką,
tačiau botaninio vertinimo metu kalninė arnika nebuvo aptikta. Lauko tyrimų metu buvo aptikta į
Lietuvos Respublikos saugomų rūšių sąrašą įtrauktos rūšies - vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla
patens), radavietė, tačiau augalo populiacija negyvybinga, ją sudaro tik 1 žydintis individas. PŪV
teritorijos botaniniame-zoologiniame vertinime nurodoma, kad atlikus apžvalginius tyrimus
nustatyta, jog Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio teritorija, kaip laukinės augalijos ištekliai nėra
vertinga.
Informacija apie PŪV poveikį materialinėms vertybėms
Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, poveikio materialinėms vertybėms dėl PŪV
sukeliamo triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, spinduliuotės, potvynių ir pan., taip pat poveikio
materialinėms vertybėms dėl jų paėmimo, sunaikinimo ar planuojamų žemės naudojimo
apribojimų, susijusių su planuojama ūkine veikla pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo
sąlygas, nenumatoma.
Informacija apie PŪV poveikį nekilnojamosioms kultūros vertybėms
Atsižvelgiant į PAV ataskaitoje pateiktą informaciją apie PŪV vietą ir atstumus iki
artimiausių Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, PŪV
poveikio nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir vietovėms), jų
vertingosioms savybėms nenumatoma.
Informacija apie PŪV poveikį visuomenės sveikatai
Telkinys yra išsidėstęs miškingoje, visiškai neurbanizuotoje vietovėje. Artimiausia
Skurbutėnų kaimo sodyba nuo planuojamo naudoti ploto yra nutolusi 1,505 km į šiaurę. PAV
ataskaitoje pateikiama, kad PŪV metu galimas triukšmo padidėjimas telkinio teritorijoje darbo
metu (nuo 700 iki 1800 val.) dėl kasybos, krovos darbų ir išgautos žaliavos išvežimo iš teritorijos.
Planuojama, kad telkinio eksploatavimo metu žaliava bus išvežama sunkiasvorėmis autotransporto
priemonėmis kaip ir ankstesniais metais vietinės reikšmės (IV kategorijos, 8 m pločio) žvyrkeliu,
LR Aplinkos Ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 219 „Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3 LR Aplinkos Ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. D1-210 „Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių
apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“.
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aplenkiant gyvenamąsias teritorijas, link krašto kelio Kirtimai – Pagiriai – Baltoji Vokė. Žaliavai
iš karjero išvežti numatoma vidutiniškai 33 reisai per dieną, kuriuos atliks 4 sunkvežimiai. Telkinio
naudingo klodo gavyba vyks iki 18 valandos, kai leidžiami aukščiausi triukšmo lygiai.
Specializuota technika dirbs nekoncentruotai (pasiskirsčiusi atskiruose telkinio plotuose ir
palaipsniui judėdama iš vienos vietos į kitą), todėl triukšmo padidėjimas dienos laikotarpyje (nuo
700 iki 1800 val.) bus nepastovus. Triukšmo sklaidą papildomai ribos karjerą supantis miško
masyvas.
Pagal PAV ataskaitoje pateiktus skaičiavimus, PŪV mechanizmų keliamas triukšmas
artimiausioje gyvenamoje aplinkoje, dėl esamo didelio atstumo nuo PŪV teritorijos, iš viso nebus
girdimas. PAV ataskaitoje nurodyta, kad prognozuojamas PŪV sukeliamas ekvivalentinis
triukšmas 37 m atstumu nuo karjero pakraščio sieks 54,84 dBA ir neviršys Lietuvos higienos
normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011
m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
patvirtinimo“, reglamentuojamos ribinės triukšmo vertės dienos metu (Ldiena) (55 dBA).
Informacija apie PŪV riziką dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų
PAV ataskaitoje atliktas PŪV galimų avarijų rizikos vertinimas. Nustatytos potencialiai
pavojingos operacijos: kasyba ties aukštais šlaitais, gruntų griūtis nuo aukšto stataus šlaito,
transporto eismas.
6. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti,
sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti. Pateikiamas šių priemonių aprašymas,
nurodant kokiame planuojamame ūkinės veiklos etape jos bus numatytos ir įgyvendintos.
6.1. PŪV metu bendrovė naudos pažangią kasybos techniką, pritaikytą dirbti dideliuose
karjeruose, kuri sunaudoja daug mažiau kuro žaliavos tūrio vienetui iškasti ar perdislokuoti.
Žaliavos gabenimui iki gamybinės linijos bus naudojamas transporteris, kuris leidžia išvengti
vidinių pervežimų karjere. Šis technologinis sprendimas, eliminuoja žaliavos pervežimą
sunkvežimiais, leidžia sumažinti oro taršą daugiau nei dvigubai, lyginant su kitais stambesniais
karjerais.
6.2. Siekiant išsaugoti derlingąjį dirvožemio sluoksnį, PAV ataskaitoje numatyta veiklos
vykdymo etape, prieš naudingųjų iškasenų gavybą, dirvožemį sustumti į kaupus PŪV teritorijos ribose.
Ilgesniam laikui pylimuose ar sandėliavimo vietose sukauptas dirvožemis bus apsėjamas žolių
mišiniu, apsaugojant jį nuo defliacijos.
6.3. Siekiant išvengti aplinkos taršos, transporto priemonių techninis aptarnavimas nebus
atliekamas PŪV teritorijoje.
6.4. Planuojamą naudoti plotą, kaip ir šiuo metu veikiantį karjerą, planuojama rekultivuoti
dalimis, kai tik bus pilnai iškasti ištekliai kurioje nors telkinio dalyje. Karjero šlaitai bus nulėkštinti,
o dugnas išlygintas. Tokiu būdu rekultivuojamas karjeras bus labiau priderintas prie supančių
natūralių reljefo formų, o poveikis visam kraštovaizdžio tipui bus labai minimalus.
6.5. Telkinio pakraščio juostoje bus formuojami dirvožemio pylimai (aukštis sieks iki 3 m,
plotis 11 – 12 m), kurie sumažins į aplinką sklindantį triukšmą iš karjero.
6.6. Bendrovė, eksploatuosianti karjerą, nuolatos prižiūrės išvežimo žvyrkelio atkarpą iki
rajoninio kelio ir užtikrins gerą jos būklę. Sunkvežimių, išvežančių žaliavą iš karjero, kėbulai
papildomo dulkėtumo išvengimui bus dengiami tentais.
6.7. Siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui, PAV ataskaitoje numatyta,
kad veiklos nutraukimo etape, baigus naudingųjų iškasenų gavybą, PŪV teritorija bus laiku ir tinkamai
rekultivuota. Karjero šlaitai rekultivavimo metu bus nulėkštinami iki 20o. Antropogeniniam
poveikiui kompensuoti ir ekosistemai atkurti, PŪV teritoriją planuojama rekultivuoti į vandens
telkinį ir mišką.
7. Trumpas aplinkos stebėsenos (monitoringo) priemonių aprašymas, jei taikoma.
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Atsižvelgiant į PAV ataskaitoje atlikto vertinimo rezultatus, nustatyta, kad nėra poreikio
vykdyti PŪV aplinkos stebėseną (monitoringą).
8. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (pobūdis, data, rašto Nr.).
8.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamentas 2020-05-11 raštu Nr. (10-11 14.3.2E)2-20711 pritarė PAV programai.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamentas 2021-01-06 raštu Nr. (10-11 14.3.3 Mr)2-4358. pateikė išvadą, kad PAV ataskaitai
ir PŪV galimybėms pritaria.
8.2. Trakų rajono savivaldybės administracija 2020-05-21 raštu Nr. AP3E-1550 pritarė PAV
programai.
Trakų rajono savivaldybės administracija 2021-01-06 raštu Nr. AP3E-25 pateikė išvadą, kad
PAV ataskaitai pritaria. Trakų rajono savivaldybės administracija 2021-03-18 rašte Nr. AP3E-809
(toliau - Raštas) papildomai nurodė, kad pritardama PAV ataskaitai, vertino aplinkybę, kad yra
parengtas, paviešintas, suderintas ir patikrintas Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano keitimas, kuris numatomas patvirtinti 2021 m. kovo 25 d. vyksiančiame Trakų rajono
savivaldybės tarybos posėdyje ir Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo
dokumente Ropėjos smėlio ir žvyro telkinys yra pažymėtas kaip eksploatuojamas naudingųjų
iškasenų telkinys ir neeksploatuojamas naudingųjų iškasenų telkinys ir apribojimai dėl naudingųjų
iškasenų telkinio naudojimo etapiškumo, eiliškumo ar kitokie apribojimai nenumatyti. Rašte Trakų
rajono savivaldybės administracija pažymi, kad nekeičia savo pozicijos dėl pritarimo PŪV PAV
programai ir PŪV PAV ataskaitai.
8.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2020-04-30
raštu Nr. 9.4-7-670(11.7.168) nurodė, kad pasiūlymų PAV programai neturi ir PAV ataskaitos
nagrinėjime nedalyvaus.
8.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius 2020-04-30
raštu Nr. (9.38-VE)2V-1181 pateikė išvadą, kad informacija pakankama, PŪV žemės sklypai
nepatenka į Kultūros vertybių registre registruoto nekilnojamojo objekto teritoriją ar jo apsaugos
zoną; ataskaitos nenagrinės.
8.5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) 202006-18 raštu Nr. (3)-V3-678 (7.21) pateikė nuomonę, kad PŪV yra pakankamu atstumu nutolusi nuo
saugomų teritorijų ir jose saugomų gamtinių vertybių ir PŪV įgyvendinimas reikšmingos neigiamos
įtakos neturės, PAV procese Tarnyba nedalyvaus.
8.5. Aplinkos apsaugos agentūra 2020-06-26 raštu Nr. (30.1)-A4E-5558 patvirtino PAV
programą.
9. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (kur, kada, kaip informuota ir dalyvavo
visuomenė, apibendrintas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų pobūdis pagal temas).
Visuomenė apie parengtą PAV programą informuota Trakų rajono savivaldybės
administracijos skelbimų lentoje (2020-04-03) ir internetiniame puslapyje www.trakai.lt (202004-03), Trakų rajono savivaldybės administracijos Paluknio seniūnijos skelbimų lentoje (2020-0403), 2020-04-10 laikraštyje „Trakų žemė“ Nr. 15 (1117), 2020-04-08 respublikiniame laikraštyje
„Vakaro žinios“, PAV dokumentų rengėjo UAB „GJ Magma“ internetiniame puslapyje
www.gjmagma.lt (2020-04-02), Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje www.gamta.lt (202004-07).
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita paskelbta Trakų rajono
savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (2020-11-03) ir Trakų rajono savivaldybės
internetiniame puslapyje www.trakai.lt (2020-11-05), Trakų rajono savivaldybės administracijos
Paluknio seniūnijos skelbimų lentoje (2020-11-06) ir Paluknio miestelio skelbimų lentoje (202011-06), rajoniniame laikraštyje „Trakų žemė“ (2020-11-06 d. Nr. 45 (1147)), respublikiniame
laikraštyje „Vakaro žinios“ (2020-11-06), PAV dokumentų rengėjo UAB „GJ Magma“
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internetiniame puslapyje www.gjmagma.lt (2020-11-03). Viešas PAV ataskaitos pristatymas
visuomenei įvyko nuotoliniu būdu 2020-12-07 d. 18 val., naudojantis Google Meet programa.
PAV dokumentų rengėjas visuomenės pasiūlymų dėl PAV ataskaitos ir PŪV negavo.
Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje www.gamta.lt visuomenei apie gautą PAV
ataskaitą paskelbė 2021-01-12. Per nustatytą terminą pasiūlymų dėl PAV ataskaitos ir PŪV iš
suinteresuotos visuomenės negauta.
10. Tarpvalstybinės konsultacijos (kur, kada, kaip vyko tarpvalstybinės konsultacijos,
gautų pasiūlymų pobūdis).
Planuojamai ūkinei veiklai tarpvalstybinės konsultacijos netaikomos.
11. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio
aplinkai vertinimu:
11.1. Saugomai rūšiai – vėjalandei šilagėlei, prieš įgyvendinant ūkinę veiklą, parengti
individualų apsaugos planą, pagal kurį augalą būtų galima perkelti į kitą vietą išsaugant, gausinant
ir prižiūrint jo populiacijos būklę.
11.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Žemės gelmių
naudojimo planų rengimo taisyklėmis4, turi būti parengtas žemės gelmių naudojimo planas, kuriuo
bus suformuotas žemės sklypas (-ai), skirtas (-i) naudingųjų iškasenų gavybai, nustatant jam kitą
naudojimo paskirtį (naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorija). PŪV užsakovas privalo
užtikrinti, kad PŪV bus vykdoma žemės sklype, kurio žemės naudojimo paskirtis, būdas atitiks
teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
11.3. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis turi būti kompensuojamas LRV 2011
m. rugsėjo 28 d. nutarime Nr. 1131 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir
kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai
kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ nustatyta
tvarka, sumokant kompensaciją.
11.4. PŪV užsakovas privalo savo lėšomis įgyvendinti PAV ataskaitoje ir šio sprendimo 6
punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo
pasekmėms likviduoti.
11.5. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už PAV
ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant
taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti
veiklą.
11.6. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.
12. Motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai:
12.1. PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PŪV poveikio aplinkai vertinimo subjektai,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo 10 straipsnio nuostatomis, pateikė teigiamas išvadas dėl PAV ataskaitos ir planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai.
12.2. PAV ataskaitos rengėjas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
tvarkos aprašo5 reikalavimus tinkamai atliko visuomenės supažindinimą su PAV ataskaita.
Visuomenės pastabų ir pasiūlymų dėl PAV ataskaitos ir PŪV galimybių negauta.
12.3.Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2020-06-18 raštu Nr.
(3)-V3-678(7.21) pateikė nuomonę, kad PŪV yra pakankamu atstumu nutolusi nuo saugomų
Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario
17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo".
5 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
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teritorijų ir juose saugomų gamtinių vertybių bei PŪV įgyvendinimas neturės reikšmingos
neigiamos įtakos.
12.4. PAV ataskaitoje nurodoma, kad bendrovės iki dabar naudotas Kaišalakių Pagirių
karjeras yra baigiamas išnaudoti ir bendrovės tolimesnei ūkinei veiklai vykdyti yra būtinas naudoti
naujas naudingųjų iškasenų, tinkančių gaminti silikatinius gaminius, telkinys. Pagal PAV
ataskaitoje pateiktą informaciją, gautą iš Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos,
nei Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, nei visoje Vilniaus apskrityje nėra ne miško žemėje
nenaudojamų smėlio ir žvyro telkinių, kurių žaliava būtų tinkama silikatiniams dirbiniams, išskyrus
Ropėjos smėlio ir žvyro telkinį. PŪV teritorijos dalyje buvo vykdoma kasyba ankstesniais
laikotarpiais. Išteklių gavyba ir toliau bus vykdoma PŪV organizatoriui Lietuvos geologijos
tarnybos prie LR AM 2002-12-23 d. išduotu leidimu Nr. 38p – 02 suteiktame kasybos sklype.
12.5. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant poveikį aplinkai mažinančias
priemones ir vykdant sprendimo 11 punkte nustatytas sąlygas, PŪV įgyvendinimas nesukels
reikšmingo neigiamo poveikio dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, aplinkos orui,
vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, materialinėms vertybėms,
nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai; PŪV sukeliamų
biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai;
reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl PŪV ekstremaliųjų įvykių ir
situacijų rizikos.
12.6. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV metu susidarančių atliekų tvarkymas
atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų atliekų tvarkymą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
12.7. Pagal PAV ataskaitoje atliktą PŪV poveikio aplinkos orui įvertinimą iš mobilių
aplinkos oro taršos šaltinių ir atsižvelgiant į PAV ataskaitoje numatytą poveikį aplinkai mažinančių
priemonių naudojimą, reikšmingo PŪV poveikio aplinkai dėl aplinkos oro taršos nenumatoma.
12.8. Technogeninei apkrovai sumažinti bus naudojami našūs šiuolaikiniai mechanizmai,
kurie vienam grunto tūrio vienetui iškasti, pakrauti ir pervežti sunaudoja žymiai mažiau (daugiau
nei 2 kartus) dyzelinio kuro, nei seno „draglain“ tipo ekskavatoriai ar vidutinės keliamosios galios
(8 – 10 t) KAMAZ ar MAZ modelių sunkvežimiai.
12.9. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV metu triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių verčių (55 dBA), nustatytų
gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, remiantis Lietuvos higienos
norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“ 6.
12.10. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją apie PŪV vietą ir atstumus iki artimiausių
Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, PŪV poveikio
nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir jų vertingosioms savybėms nenumatoma.
12.11. Pagal PAV ataskaitoje atliktą PŪV galimų avarijų rizikos vertinimą, reikšmingos PŪV
rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų nenumatoma.
13. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pobūdis (nurodoma,
ar planuojama ūkinė veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos,
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų
reikalavimus.).
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, priimamas
sprendimas: pagal parengtą PAV ataskaitą AB „Silikatas“ planuojama ūkinė veikla – Ropėjos
smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimas - atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės
Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu
Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.
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sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų
reikalavimus.
14. Nurodoma sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
apskundimo tvarka.
Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,
01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per
vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.
Direktorius

Algirdas Mikalauskas, tel. 8 686 59493, el. p. algirdas.mikalauskas@aaa.am.lt

Rimgaudas Špokas
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ORIGINALAS NEBUS
SIUNČIAMAS
Vilnius, 2021-07-07 d. Nr. 126

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
DĖL ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO
TIKSLŲ
AB „Siliktas“ turi Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduotą leidimą Nr.
38p-02 naudoti Vilniaus apskrities Trakų rajono Ropėjos telkinio smėlio ir žvyro išteklius. Šiuo
leidimu AB „Silikatas“ yra skirtas kasybos sklypas, kuris didžiąją dalimi išsidėstęs valstybinėje
žemėje, Trakų r. sav., Paliknio sen., Pakrempės k. trijuose suformuotuose žemės sklypuose, kurių
kadastriniai Nr. 7954/0009:10, 7954/0008:54 ir 7954/0009:123 (1 priedas). Įmonė planuoja
suformuoti naudingųjų iškasenų teritoriją visuose trijuose sutikimo teise suteikusiuose žemės
sklypuose detaliai apskaičiuotų išteklių kontūre, kurie patenka į skirto kasybos sklypo plotą (3
priedas). Tam tikslui turi būti parengtas žemės gelmių naudojimo planas. Valstybinės žemės,
kurioje yra AB „Silikatas“ skirto kasybos sklypo dalis, patikėtinis yra Nacionalinės žemės tarnybos
prie ŽŪM Trakų skyrius arba Valstybės įmonė valstybinių miškų urėdija. Abi šios institucijos
neprieštarauja, kad AB „Silikatas“ vykdytų Vilniaus apskrities Trakų rajono Ropėjos telkinio
smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano organizatoriaus funkcijas (7 ir 8 priedai). AB
„Silikatas“ sutinka būti specialiojo plano rengimo ir planavimo organizatoriumi, o vykdyti
planavimo organizatoriaus teises ir pareigas įgaliojimu įmonė suteikė UAB „GJ Magma“ (1 ir 2
priedai).
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 763824) 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d.
įsakymu
Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“
patvirtintų Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių aktualia redakcija ir suteiktu
įgaliojimu prašome priimti įsakymą dėl Trakų rajono Ropėjos telkinio telkinio smėlio ir žvyro
išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų, prieš tai paskelbti
sprendimo projektą Trakų rajono savivaldybės ir Lietuvos geologijos tarnybos prie AM
interneto svetainėse.
Informaciją apie sprendimo projektų paskelbimą ir priimtą sprendimą prašome pateikti
UAB „GJ Magma“.
PRIDEDAMA:
1. AB „Silikatas“ įgaliojimas UAB „GJ Magma“;
2. UAB „GJ Magma“ įgaliojimas Audriui Armanavičiui;
3. Trakų rajono Ropėjos telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano planuojamos
teritorijos situacijos planas;
4. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašai;
5. Žemės sklypo nuomininko sutikimas dėl specialiojo plano rengimo ir planavimo
organizatoriaus funkcijų vykdymo;
6. Žemės sklypo subnuomininko sutikimas dėl specialiojo plano rengimo ir planavimo
organizatoriaus funkcijų vykdymo;
7. NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus sutikimas dėl specialiojo plano rengimo ir
planavimo organizatoriaus funkcijų vykdymo;
8. Valstybinės įmonės Valstybinių miškų urėdija sutikimas dėl specialiojo plano rengimo ir
planavimo organizatoriaus funkcijų vykdymo;
Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402. Tel., 8-5-2318178, faks., 8-5-2784455, el.-paštas gjmagma@gmail.com
Įmonės kodas 121428749, A/s LT27 7044 0600 0102 7230 AB „SEB Vilniaus bankas“

Uždaroji akcinė bendrovė
<<GJ Magma>>
9. AAA sprendimas dėl Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo poveikio
aplinkai.

Pagarbiai,
UAB „GJ Magma“ karjerų projektavimo grupės vadovas

Audrius Armanavičius
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