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A I  Š  K  I  N  A M  A S  I  S     R  A Š  T  A S  
   

ĮV A D A S   
  

Pakruojo rajono Klovainių telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo planas buvo 
patvirtintas 2017 m. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu 
Nr. 1-3 (2.3. tekstinis priedas), jis yra užregistruotas žemės gelmių ir teritorijų planavimo 
dokumentų registruose. Pasikeitus ekonominei padėčiai šalyje ir pasikeitus gavybos tempams AB 
„Klovainių skalda“, eksploatuojanti Klovainių dolomito išteklių telkinį, nusprendė pakoreguoti 
kasybos ir rekultivavimo tempus. Tai galima parengus Klovainių dolomito telkinio   išteklių    
naudojimo plano (specialaus plano) koregavimą.  

 
Pasikeitus telkinio eksploatacijos tempams kasybos ir rekultivavimo darbų pobūdis nesikeičia, 

koreguojasi tik šių darbų atlikimo greitis (2.2 tekstinis priedas). Tai sąlygoja greitesnį skirto 
Klovainių telkinio dolomito išteklių ploto dalies išeksploatavimą ir tuo pačiu rekultivavimą. 

 
Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 8 dalį (aktuali 2022-05-01 redakcija). 

„Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai rengiami, koreguojami, keičiami, derinami, 

tikrinami ir tvirtinami vadovaujantis šiuo įstatymu, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų 

rengimą organizuojančių subjektų veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir Vyriausybės įgaliotų 

institucijų vadovų kartu su aplinkos ministru patvirtintomis tam tikromis specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, kuriose nustatoma specialiojo teritorijų planavimo 

dokumento organizavimo, rengimo, koregavimo, keitimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo tvarka. 

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai keičiami sprendimą rengti tą teritorijų planavimo 

dokumentą priėmusios valstybės ar savivaldybės institucijos sprendimu dėl dokumento keitimo, 

laikantis šiame įstatyme nustatytų specialiojo teritorijų planavimo proceso reikalavimų ir taikant 

tą pačią dokumento tvirtinimo procedūrą. Sprendimą dėl specialiojo teritorijų planavimo 

dokumento koregavimo pradžios ir planavimo tikslų priima planavimo organizatorius.“  
 
Remiantis paryškintomis įstatymo nuostatomis, AB „Klovainių skalda“ priėmė sprendimą 

dėl Klovainių dolomito telkinio   išteklių    naudojimo specialiojo plano koregavimo sudarydama 
sutartį su šio plano rengėju – UAB „GJ Magma“ (2.1 tekstinis priedas) ir pateikdama techninę 
užduotį dėl koregavimo turinio (2.2 tekstinis priedas). 

 
Pakruojo rajono Klovainių telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo planas ne 

KEIČIAMAS, o – koreguojamas, remiantis žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 
(toliau Taisyklių), patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. 
įsakymu Nr. D1-145, VII skyriaus 39 punkto nuostatomis: “Naudojimo planas turi būti 

koreguojamas, kai numatoma keisti: 39.1. bent vieną iš pagrindinių karjero kasybos darbų sistemos 

elementų (karjero atidengimo būdas, kasviečių, pakopų, karjero vidaus kelių, kasybos atliekų 

įrenginių, laikinųjų sąvartų ir kt. parametrai ir (ar) išdėstymas bei šių kasybos darbų sistemos 

elementų tarpusavio sąryšis);“  
 
Šiuo Klovainių dolomito telkinio žemės gelmių išteklių naudojimo plano koregavimu 

keičiami nuodangos ir kasybos  darbų frontų slinktis, kasybos ir rekultivavimo darbų tempai, 
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vietinės reikšmės kelio, esančio Pakruojo rajono savivaldybės apskaitoje nukasimo ir atstatymo 
laikas.  

 

Taisyklių 41 punktas nustato koreguojamo žemės gelmių išteklių naudojimo plano dokumento 
turinį sekančiai: „Naudojimo plano koregavimą sudaro aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma 

koregavimo priežastis bei aprašomi pakeitimai, atliekami atitinkamoje Naudojimo plano dalyje. 

Pakeitimai iliustruojami brėžiniais, sudarytais pagal Taisyklių reikalavimus.“ 
 

Toliau Taisyklės reglamentuoja parengto koreguoto žemės gelmių išteklių naudojimo plano 
derinimo ir tvirtinimo procedūras sekančiai: 

“42. Atlikus Naudojimo plano koregavimą, Taisyklių 41 punkte nurodyti dokumentai turi būti 

suderintai su: 

42.1. planavimo organizatoriumi (visais atvejais); 

42.2. Aplinkos apsaugos agentūra, saugomos teritorijos direkcija, kai į planuojamą teritoriją 

patenka jos administruojamos saugomos teritorijos ir joms nustatytos apsaugos zonos, taip pat 

saugomos teritorijos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos, priskirtos Valstybinės 

saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu, ir savivaldybės 

administracija Taisyklių 39.2 papunktyje nurodytu atveju.  

43. Koreguotas Naudojimo planas, suderintas pagal Taisyklių 42 punkto reikalavimus, 

pateikiamas tvirtinti Lietuvos geologijos tarnybai.“  
 

Nors koreguotas Klovainių dolomito telkinio išteklių naudojimo planas parengtas pagal 
Taisyklių 39.1 papunktį, jis teikiamas derinti Pakruojo r. sav. administracijai dėl to, kad šiuo 
planavimo dokumentu koreguojamas vietinės reikšmės kelio, kertančio šio telkinio kasybos sklypą 
nukasimo ir atstatymo laikas.  

 

Klovainių dolomito telkinio išteklių naudojimo plano (specialiojo plano) pagrindinis brėžinys 
nesikeičia. Pagal teritorijų planavimo įstatymo nuostatas TPDRIS svetainėje viešinami tiktai 
sprendiniai susiję su teritorijų planavimu. Parengto Klovainių dolomito telkinio išteklių naudojimo 
plano (specialiojo plano) koregavimo sprendiniai karjero viduje sudaro komercinę paslaptį, todėl 
nėra viešinami. Tokios procedūros nenumato ir aukščiau pareiktos Taisyklių nuostatos apie žemės 
gelmių išteklių koreguotų naudojimo planų  derinimo ir tvirtinimo tvarką. 

 

AB „Klovainių skalda“ turi Šiaulių apskrities Pakruojo rajono Klovainių telkinio dolomito  
išteklių dalies Lietuvos geologijos tarnybos 2019-09-25 leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir 
ertmes Nr. KN-19-41p (2.4. -2.6. tekstiniai priedai) ir būdama planavimo organizatore (2.8. tekstinis 
priedas), įgalioja UAB „GJ Magma“ būti šio plano koregavimo rengėja (2.9. tekstinis priedas). 

 

Žemės gelmių naudojimo plano koregavimas atliekamas kasybos ir rekultivacijos dalims, 
nekeičiant rekultivavimo būdo. 
 

Sudarant  naudojimo plano koregavimą panaudota ši pradinė informacija: 
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2. Pakruojo rajono Klovainių telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo planas. /UAB „GJ 
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3. Technologinio projektavimo normos. //Leningradas, 1977. 
4. Techniniai-projektiniai sprendimai 409-023-43, patvirtinti TSRS SMPM 1978 m. 09.19 d. 
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6. Žemės gelmių naudojimo planų rengimo, patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 

2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 taisyklės. 
7. В.Ш.Амбрамсон, В.С.Аксенов, И.К.Андронников и др. Нормы технологического 

проектирования предприятий промышленности нерудных материалов. //Стройиздат, 
Ленинград, 1977. 

8. Geomorfologinis rajonavimas. // Lietuvos TSR atlasas, Maskva, 1981, 5-55 p. 
9. A. Basalykas. Lietuvos TSR fizinė geografija. // II tomas, Vilnius, "Mintis", 1965, 465 p. 
10. Gasiūnienė V., Girdžiusas B., Stonytė B. Pakruojo rajono Klovainių dolomitų telkinio 

žvalgybos suvestinė ataskaita (rusų k.). Vilnius, 1983.   
11. ОП „Гранитас“ Минавтошоссдора Литовской ССР. Разработка и рекультивация 

месторождения доломитов “Клованяй”. Объект No 2570. //Минск, 
СОЮЗГИПРОСТРОМ, 1985. 

12. A.Armanavičius, Pakruojo rajono Klovainių dolomito telkinio dalies papildomos geologinės žvalgybos 
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I .  E S A M O S  BŪK LĖ S  V E R T I N I M A S   
  

Planuojama teritorija yra šiaurinėje Lietuvos dalyje, Pakruojo rajone, 7,7 km į pietryčius nuo 
Pakruojo miesto centro, 2,2 km į pietus nuo Klovainių miestelio centro, už 1 km nuo pastarojo 
miestelio pakraščio, 2,4 km į šiaurės rytus nuo Rozalimo miestelio centro, Klovainių seniūnijos 
Beržinių ir Getautų kaimuose bei Rozalimo seniūnijos Moniūnų bei Rokokonių kaimuose (1.1.1 
pav.).  

 

1.1.1 pav. Planuojamos teritorijos situacijos planas 
(pagrindas yra TOP50LKS-SR informaciją, 2004.  Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) 

 

PLANUOJAMA  

TERITORIJA 
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Planuojama teritorija apima žemės sklypus kad. Nr. 6530/0004:84, 6530/0004:320, 
6530/0004:18, 6530/0004:317, 6530/0004:327, 6530/0004:335, 6530/0004:337, 6570/0007:62, 
6570/0007:82, 6570/0007:109, 6570/0007:111, 6570/0007:96, 6570/0007:88, 6570/0007:102, 
6513/0004:48, 6513/0004:118, 6513/0004:65, 6513/0004:18, 6570/0007:104, 6513/0004:81, 
6570/0007:127, 6570/0007:165, 6570/0007:74, 6570/0007:97, 6570/0007:98, 6570/0007:126, 
6570/0007:166, 6570/0007:163, 6570/0007:103 ir valstybinę žemę. Šie žemės sklypai nuosavybės 
teisė priklauso AB „Klovainių skalda“ ir Lietuvos Respublikai, pastaruosius žemės sklypus AB 
„Klovainių skalda“ naudoja nuomos pagrindais (2.7.tekstinis priedas).  

 
2017 m patvirtinto Pakruojo rajono Klovainių telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo 

plano teritorijų planavimo sprendiniai ir kasybos ir rekultivavimo darbų pobūdis ir sistemos 
nesikeičia, koreguojasi tik kasybos ir rekultivavimo darbų tempas, kaip ir 2021 metų patvirtintame 
Pakruojo rajono Klovainių dolomito telkinio dalies naudojimo plano koregavime [13]. Kadangi 
koreguojasi eksploatacinių darbų tempas, tuo pačiu koreguojasi ir viešojo naudojimo Iv kategorijos 
kelio „Moniūnai-Getautai“ nukasimo ir atstatymo terminai. Šio kelio perkėlimo projektinis 
sprendinys (konfigūracija ir padėtis) iš patvirtinto Pakruojo rajono Klovainių telkinio dolomito 
išteklių dalies naudojimo plano NESIKEIČIA, keičiasi tik jo nukasimo ir atstatymo tempai. Todėl 
Pakruojo rajono Klovainių telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo planas ne KEIČIAMAS, o – 
koreguojamas.  

 
Taip pat buvo koreguojamas 2021 metais patvirtintas Pakruojo rajono dolomito telkinio dalies 

naudojimo planas [13]. 
 
Žemės gelmių naudojimo plano koregavimo pagrindu priimtas AB „Klovainių skalda“ 2021 

III ketvirtyje atliktas markšeiderinių darbų planas, nes tuo metu pasirašyta šių darbų atlikimo 
sutartis (2.1. tekstinis priedas). Šių darbų metu apskaičiuota, kad AB „Klovainių skalda“ išskirtame 
kasybos sklype 2021-10-01 d. dolomito yra likę 18144 tūkst. m3, šie kiekiai ir priimti 
skaičiavimams.  

 
 

 

  

  


