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Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą Šiaulių rajono
Trauleinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo atrankos dokumento
Plano rengimo organizatorius – UAB „Šiaulių karjerai“, įm. k. 144892445, Žemaitės g. 58-26,
LT-76301, Šiauliai, tel. 8-687-07779, e-paštas paulius.racas@gmail.com, direktorius Paulius Račas
Plano pavadinimas – Šiaulių rajono Trauleinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies.
Plano tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu
paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės
interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 85-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749.
Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR
vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.
Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra,
Nacionalinio visuomenės sveikatos centras, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Šiaulių teritorinis padalinys, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos
ministerijos, Šiaulių rajono savivaldybės administracija.
Priimtas sprendimas ir motyvai – Aplinkos apsaugos agentūra, Nacionalinio visuomenės
sveikatos centras, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis
padalinys ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pritarė pateiktam
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentui ir nurodė, kad vertinimą atlikti neprivaloma.
Šiaulių rajono savivaldybės administracija nurodė, kad rekomenduoja vertinimą atlikti.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuomone, rengiamo plano įgyvendinimas turės
tiesiogines, ilgalaikes ir neigiamas pasekmes aplinkai (oro tarša, triukšmas, kraštovaizdžio keitimas,
miškų plotų mažėjimas, augalų ir gyvūnų buveinių naikinimas), kultūros vertybėms ir visuomenės
sveikatai, kad planas susijęs su intensyviu žemės naudojimu, galimu aplinkos oro kokybes ribinių
verčių viršijimu, taip pat šis planas įtakoja kitus savivaldybes planus ir programas (Šiaulių rajono
savivaldybės susisiekimo sistemos specialųjį planą, bendrąjį planą).
Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniuose, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų
brėžinyje, planuojama teritorija nerodoma, kaip naudingųjų iškasenų teritorija, nepaisant to fakto,
kad jau nuo 2004 metų telkinys visą laiką be sustojimo yra eksploatuojamas, kai tuo tarpu Šiaulių
rajono bendrasis planas buvo parengtas tik 2008 metais.
Tokiu būdu susidaro paradoksali situacija: telkinys jau senai eksploatuojamas, žemės sklypas
detaliuoju planu suformuotas naudingųjų iškasenų gavybai (detalusis planas buvo suderintas Šiaulių
rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijoje, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos), atliktos visos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, planuojama ūkinė veikla leistina.
Šiuo metu rengiamas žemės gelmių naudojimo planas, kuriuo tikslas sutvarkyti senos eksploatacijos
metu suformuotą sąvartą vakarinėje dalyje ties mišku ir plėtra šiaurinėje dalyje 1,65 ha plote žemės
sklype kad. Nr. 9118/0008:49. Dėl galimybės plėsti karjerą šiame plote buvo atliktos privalomosios
poveikio aplinkai vertinimo procedūros, apie kurias buvo informuota Šiaulių rajono savivaldybės
administracija. Jų metu jokių pastabų, pasiūlymų iš savivaldybės sulaukta nebuvo. Gavybos apimtys
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karjere nesikeis ir kaip ankstesniais metais sieks 80 tūkst. m3/metus. Nesikeis nei transporto srautas,
nei pati technika. Produkcija iš Trauleinių smėlio ir žvyro telkinio bus išvežama jau esamais, šiuo
metu naudojamais keliais. Pagal poveikio aplinkai vertinimo dokumentacija numatytas žvyrkelio
ruožų laistymas. Sunkvežimiai ir toliau judės tik viešo naudojimo keliais, kuriuose nėra jokių
apribojimų sunkiajam transportui. Kad nesusidarytų papildomo dulkėtumo pervežimo metu,
sunkvežimių kėbulai turi būti dengiami tentais.
Detalios geologinės žvalgybos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų
pagrindu Lietuvos geologijos tarnyba UAB „Šiaulių karjerai“ išdavė leidimą Nr. KN-15-49p
naudoti Trauleinių telkinio smėlio ir žvyro pagal sudarytos ir pateikiamos kartu su leidimu
naudojimo sutarties sąlygas, o 2015-11-24 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos priėmė sprendimą Nr. S39-15 dėl specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo
tikslų.
Užbaigus kasybą, antrame etape yra numatyta įvertinti galimybes integruoti išeksploatuoto karjero
teritoriją į gamtinę aplinką, numatant racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą bei
planuojamos teritorijos tvarkymo režimo sprendinius atlikus rekultivaciją. Kaip ir ankstesniais
metais telkinyje planuojama kasti natūralų gamtinį smėlį bei žvyrą žemės sklype skirtame karjerui ir
jo priklausiniams išdėstyti (formuojamo sklypo plotas 9,6862 ha), kuriam nustatoma pagrindinė
naudojimo paskirtis kasybos laikotarpiui – kita (naudingųjų iškasenų teritorijos - N). Kitam į
planuojamą teritoriją patenkančiam (formuojamo sklypo plotas 13,8101 ha) žemės sklypui
nustatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – miškų ūkio paskirties žemė, naudojimo būdas - ūkinių
miškų sklypai (M4). Šiame sklype naudingosios iškasenos eksploatacija nevyks.
Išeksploatavus išteklius, preliminariai planuojama, kad žemės sklypų paskirtis bus pakeista į
vandens ūkio, miškų ūkio ir/arba žemės ūkio žemę. Tikslesni sprendimai bus priimti specialiojo
plano rengimo etape, sprendinių konkretizavimo stadijoje.
Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus motyvus priimamas sprendimas, kad strateginis
pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo
motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima per 10 darbo
dienų nuo šio skelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Šiaulių karjerai“ ir naudojimo plano
rengėjui UAB „GJ Magma“ darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. (10 darbo dienų nuo šio
skelbimo dienos).
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