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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ
Esama teritorija yra Kelmės rajono savivaldybėje, Užvenčio seniūnijoje, Dvarčiaus kaime.
Planuojama teritorija patenka į detaliai išžvalgytą Kelmės r. Užvenčio žvyro telkinio plotą. Leidimas
naudoti minėto telkinio žvyro ištekius yra išduotas VĮ „Šiaulių regiono keliai“. Nagrinėjamos
teritorijos pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir ūkinės veiklos būdas - kita paskirtis (naudingųjų
iškasenų eksploatavimas).
Detaliojo plano organizatorius – Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Suinteresuotas asmuo – VĮ „Šiaulių regiono keliai“.
Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-29 įsakymu
Nr. T-270 „Dėl teritorijos, esančios Dvarčiaus kaime, Užvenčio rajone, detaliojo plano parengimo“;
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-21 įsakymu Nr. A – 866 „Dėl
teritorijos, esančios Dvarčiaus kaime, Užvenčio rajone, detaliojo plano tikslų patikslinimo“; Detaliojo
teritorijų planavimo organizatoriaus 2012 m. rugsėjo 20 d. sutartis su suinteresuotu asmeniu - VĮ „
Šiaulių regiono keliai“ Nr. SŽ-532/14-172; Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus 2012-11-05 išduotu planavimo sąlygų sąvadu Nr.
(18.9)-SR-71) parengtas teritorijos Kelmės rajono savivaldybėje, Užvenčio seniūnijoje, Dvarčiaus
kaime detalusis planas.
Planavimo tikslai – suformuoti žemės sklypą – kitos paskirties naudingųjų iškasenų
teritoriją, skirtą naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų) eksploatavimui; nustatyti žemės
sklypo privalomuosius teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus, naudojimo ir veiklos jame sąlygas,
teises ir prievoles, statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimus, žemės servitutus.
Teritorijos detalusis planas rengiamas atsižvelgiant į tai, kad VĮ „Šiaulių regiono keliai“
išsinuomotas 2,1927 ha ploto žemės sklypas unikalus Nr. 5414-0002-0099 (Užvenčio žvyro telkinys)
baigiamas eksploatuoti, todėl šiuo detaliuoju planu formuojamas naujas sklypas, kurio paskirtis –
kita, žemės naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos, žemės naudojimo pobūdis –
naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų).
Užvenčio žvyro karjeras yra šiaurės vakarinėje Kelmės rajono dalyje, 0,9 km į šiaurę nuo
Užvenčio bažnyčios. Vakariniu telkinio pakraščiu praeina krašto kelias Nr. 194 Užventis-TryškiaiViekšniai, už 500 m į pietus nuo karjero prateka Ventos upė. Vietovėje vyrauja ganyklos ir dirbami
laukai, išeksploatuota centrinė Užvenčio žvyro karjero dalis rekultivuota į mišką ir dalyje jo
natūraliai susidarė vandens telkinys.
Teritorijoje atmosferos, dirvožemio užteršimo šaltinių, gamtos paminklų, istorijos ir kultūros
paveldo paminklų (turimų duomenų, pagrindžiamų archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių
buvimo tikimybę) nėra. Planuojama teritorija nepatenka į saugomas gamtos teritorijas. Visos
saugomos teritorijos bei „Natura 2000“ teritorijos nuo Užvenčio žvyro karjero nutolusios daugiau
kaip dviejų kilometrų atstumu. Planuojama ūkinė veikla neturės įtakos saugomoms ir „Natura 2000“
teritorijoms. Arčiausiai planuojamos teritorijos yra šios nekilnojamosios kultūros vertybės: Užvenčio,
Dvarčiaus kapinynas, nuo karjero nutolęs ~230 m., Užvenčio buvusi dvaro sodyba, nuo karjero
nutolusi ~270 m., ir Sodyba, nuo karjero nutolusi ~ 290 m., todėl prieš vykdant žemės judinimo
darbus šioje teritorijoje reikėtų atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus. Eksploatuojant karjerą
aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai gali būti stabdomi LR Nekilnojamo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo 9 str. 3d. nustatyta tvarka. Planuojamoje teritorijoje statinių nėra.
Iš komunikacijų teritorijoje yra tik orinė elektros perdavimo linija 0,4 kv galingumo.
II. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI:
Esama teritorija Kelmės rajono savivaldybėje, Užvenčio seniūnijoje, Dvarčiaus kaime.
Detaliuoju planu suformuojamas kitos paskirties žemės sklypas, kurio naudojimo būdas - naudingųjų
iškasenų teritorijos, žemės naudojimo pobūdis – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių

(karjerų), nustatomi žemės sklypo privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimai, naudojimo
ir veiklos jame sąlygos, teisės ir prievolės, bei statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimai, žemės
servitutai:
Suformuotas 30000 m2 ploto žemės sklypas (01), kurio paskirtis – kita, žemės naudojimo
būdas – naudingų iškasenų teritorijos, žemės naudojimo pobūdis – naudingų iškasenų gavybos atvirų
kasinių (karjerų).
Planuojamame žemės sklype Nr.1 geologų išžvalgytoje - 25,45 ha teritorijoje naudingų
iškasenų ištekliai sudaro 1232 tūkst. m 3 (žvyro ištekliai- 9,9 ha plote 420 tūkst. m³). Kasyba šiame
telkinyje planuojama vykdyti 9 mėnesius per metus. Naudingos iškasenos bus išgaunamos viena
pakopa, kartu kasant sausą ir apvandenintą naudingą sluoksnį (kur jis yra). Iškasenų kiekis, per vieną
sezoną, remiantis Užvenčio telkinio išteklių naudojimo sutartimi nėra ribojamas, tačiau planuojama,
kad per metus bus iškasama apie 1000 m3. Artimiausi gyvenamieji namai yra už ~180 m į vakarus
nuo karjero, tai į viršnorminę taršos zoną nepateks nei vienas gyvenamasis namas Aplink iškasenų
gavybos teritoriją ties išorine eksploatuojamo ploto riba bus formuojamos karjero dangos gruntų
sąvartos, kurios tarnaus kaip triukšmo slopinimo priemonė, to pasėkoje triukšmo lygis gretimybių
gyventojams labai nepakis. Iškasenų gavybai bus naudojamas ekskavatoriaus, buldozeris bei
sunkvežimis, krautuvas, draglainas bei autosavivartės, tačiau vis paminėti įrenginiai kartu vienoje
kasybos aikštelėje nedirbs. Kasybos darbai bus vykdomi viena pamaina, darbo dienomis. Naudingųjų
iškasenų išvežimui bus panaudoti vietiniai keliai, kurie sausringuoju metų laikotarpiu bus laistomi.
Pabaigus naudingųjų iškasenų gavybą, telkinys bus rekultivuotas. Karjero eksploatacija planuojama
20 metų su galimybe šį laikotarpį pratęsti. Ši zona nustatoma tik karjero eksploatavimo laikotarpiui.
Nuimtas dirvožemio sluoksnis karjero įrengimo ir eksploatavimo metu laikinai sandėliuojamas
planuojamame žemės sklype Nr.1 ir panaudojamas rekultivavimui, atstatant augalinį sluoksnį ir
suformuoto reljefo apželdinimui. Iškasto karjero šlaitai bus nulėkštinti, užpilti gruntu ir dirvožemiu,
apsėti žole bei apsodinti krūmais ir medžiais šlaitų erozijai sumažinti. Visame sausame karjero dugne
bus sodinamas miškas. Nulėkštinti iškasto karjero šlaitai bus panašaus polinkio kaip ir dabartinio
reljefo, todėl mišku apsodintas iškastas karjeras natūraliai įsilies į supantį landšaftą, kurio estetinė
vertė pakils.
Visi reglamentai, techniniai sklypų duomenys, specialiosios žemės naudojimo sąlygos
(apribojimai), servitutai ir kt. pateikiami pagrindiniame brėžinyje bei aprašomojoje lentelėje.
TERITORIJOS INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA:
Formuojamas žemės sklypas yra kaimo teritorijoje, todėl inžinerinė infrastruktūra nėra
išvystyta. Numatomai ūkinei veiklai - žvyro gavybai, kurios apimtys nėra didelės ir gavyba bus
vykdoma mobiliais kasybos įrenginiais, inžineriniai tinklai gavybos metu nereikalingi, todėl galima
inžinerinių tinklų plėtra bei inžinerinės infrastruktūros koridoriai nenumatomi. Buitinės, higieninės ir
sanitarinės patalpos bus įrengtos atvežtose mobiliosiose (kilnojamo tipo) patalpose. Esama orinė
elektros perdavomo linijaiki rekultyvavimo paliks minimoje terirorijoje, žvyro karjero eksploatacijai
ji netrukdys.
PRIVAŽIAVIMAI:
Įvažiavimai į sklypus numatomi iš vietinės reikšmės kelių. Žemės sklypas Nr.1 ribojasi su
vietinės reikšmės keliu- žvyrkeliu, (Dvarčiaus gatve) kuris nutiestas į šalia esantį vietinės reikšmės
kelią. Šiam vietinės reikšmės keliui taikomas 10 m apsaugos zona. Šis vietinės reikšmės kelias sausu
oru bus laistomas. Vidaus keliai karjere nerengiami.
Dokumento ryšys su ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais ir
galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Kelmės rajono bendrojo plano sprendiniai, kuriais vadovaujantis ir buvo priimti šio detaliojo
plano sprendiniai. Pagal Kelmės rajono savivaldybės bendrąjį planą sklypai patenka į Ug zoną.
Teritorija, nagrinėjama detaliuoju planu, yra šalia Užvenčio miesto, Dvarčiaus ir Girnikų
kaimų teritorijos bendrojo plano narinėjamos teritorijos.
Teritorijos požymiai ir prioritetai. Žemės ūkio konversija į kitą paskirtį. Miestų ir miestelių
įtakos zonų teritorijos skirtos ekstensyviai gyvenamajai veiklai, kartu su jai aptarnauti reikalinga
socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra, su gyvenamąją aplinka suderinamomis darbo vietomis.

Leistina kita naudojimo paskirtis, būdai ir pobūdžiai. Leistina bet kuri ūkinė veikla,
suderinama su gyvenamąja veikla. Teritorijos taršioms veikloms plėtoti numatomos gyvenamųjų
vietovių teritorijų planavimo dokumentuose (miestų ir miestelių bendruosiuose, kaimų detaliuosiuose
planuose). Bendruoju atveju, jei nėra parengti teritorijų planavimo dokumentai, taršios veiklos
plėtojamos esamų ar buvusių pramonės įmonių, taip pat buvusių kolūkių gamybinių centrų
teritorijose.
Reglamentai. Užstatymo reglamentai nustatomi gyvenamųjų vietovių teritorijų planavimo
dokumentais (miestų ir miestelių bendraisiais ir kaimų detaliaisiais planais). Bendruoju atveju, jei
nėra parengti teritorijų planavimo dokumentai, gyvenamosios statybos užstatymo aukštingumui
nustatomas apribojimas - ne didesnis kaip 3 aukštai. Užstatymo intensyvumas ir tankis nustatomi,
vadovaujantis statybą reglamentuojančiais teisės aktais.
Aplinkosauga:
1.
Pagal Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas sąlygas planavimo
organizatorius turėjo pateikti informaciją dėl teritorijoje Dvarčiaus kaime, Užvenčio seniūnijoje,
Kelmės rajono savivaldybės būsimo karjero planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo,
juos pateikė minėtų dokumentų rengėjas – UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas, tel.
(8~37) 407548 ir 2012 m. kovo 5 d. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas išdavė išvadą
Nr. SR-S-306(7.1), kad poveikio aplinkai vertinimas nebūtinas.
2.
Dirvožemio pylimų iki 3-4 m aukščio sustūmimas greta kasybos sklypo išorinio
perimetro ir apsėjimas daugiametės žolės mišiniu;
3.
Ekskavatoriaus ir krautuvo darbo vietos dislokacija už šių barjerų;
4.
Karjere dirbs Europos sąjungos reikalavimus atitinkantys savaeigiai mechanizmai;
5.
Sausros metu numatomas žaliavos išvežimo kelių laistymas;
6.
Gamybinės bazės įrengimas pagal visus higienos reikalavimus;
7.
Darbuotojų sukauptų buitinių atliekų išvežimas į sąvartyną;
8.
Veikla neturi, o ir neturės neigiamos įtakos gamtovaizdžiui.
9.
Inžineriniai tinklai minėtam objektui nereikalingi.
10. Projektą įgyvendinus eksploatacijos metu nesusidarys dideli atliekų kiekiai.

2.1. POVEIKIS TERITORIJOS VYSTIMO DARNAI IR PLANUOJAMOS VEIKLOS
SRIČIAI
2.1.1.Rezultatai, kurių tikimasi įgyvendinus sprendinius
Įgyvendinus sprendinius planuojama teritorija bus naudojama pagal paskirtį. Nagrinėjama
teritorija patenka į detaliai išžvalgyto Užvenčio žvyro karjero plotą. Šis geologinės žvalgybos plotas
buvo suderintas su visomis Vyriausybės įgaliotomis institucijomis ir darbai užregistruoti Lietuvos
geologijos tarnyboje.
2.1.2. Poveikis planuojamos teritorijos plėtrai
Planuojama teritorija rajono plėtrai poveikio neturės.
2.1.3. Prognozuojamas poveikio efektas
Įvertinus vietovės situaciją galima teigti, kad karjeras įtakos gyvenamajai ir rekreacinei
aplinkai neturės.
2.1.4. Galimas tiesioginis ir netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis
Žvyras bus panaudojamas kelių rekonstravimo ir tiesimo darbams atlikti.
2.1.5. Veiklos sritis ar sritys, kurios patirs teigiamą konkretaus sprendinio
įgyvendinimo poveikį
Įvertinant faktą, kad karjeras yra netoli numatomų rekonstruoti bei tiesti kelių, tai kasant iš
čia žvyrą pervežimo atstumai sutrumpėtų nei atvežant tokį pat žvyrą iš toliau esančių telkinių, o tai
sumažintų kelių tiesimo bei rekonstravimo darbų laiką ir sąnaudas.
2.1.6. Veiklos sritis ar sritys, kurios patirs neigiamą konkretaus sprendinio
įgyvendinimo poveikį
Nagrinėjant rajono vystymosi koncepciją trimis aspektais: aplinkos apsaugos, ekonominės bei
socialinės plėtros įgyvendinti sprendiniai duos tik teigiamą efektą.

2.2.

POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI

Sprendinių įgyvendinimo poveikis:
2.2.1. Planuojamos teritorijos oro kokybei
Oras bus teršiamas mechanizmų varomų dyzeliniais vidaus degimo varikliais. Metinis
išmetamų teršalų kiekis dėl nedidelio transporto priemonių skaičiaus yra neapčiuopiamai menkas.
2.2.2 . Planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei
Karjeras bus sausas ir vandenys nebus teršiami. Artimiausia Ventos upė teka prateka už
maždaug 500 m į pietus nuo karjero, todėl karjero eksploatavimas neturės neigiamų pasekmių
vandens kokybei.
2.2.3. Dirvožemio išteklių ir žemės ūkio naudmenų kokybei
Žemės paskirtis – kita. Teritorijoje numatyta naudingų iškasenų gavyba naudojant tam
tinkamas ir pritaikytas priemones ir pagal parengtą planą vykdant darbus, todėl veikla įtakos žaliavos
kokybei iš viso neturės.
2.2.4. Planuojamos teritorijos ekosistemoms ir biologinei įvairovei
Dalis teritorijos apsodinta medžiais, tačiau vykdant kasimo darbus jie bus išsaugoti. Teritorija
Bendrajame Kelmės rajono plane numatyta naudingų iškasenų gavybai.
2.2.5. Planuojamos teritorijos saugomoms gamtos vertybėms
Saugomų gamtos vertybių nėra.
2.2.6. Planuojamos teritorijos gamtinei rekreacinei aplinkai
Teritorija nepriklauso rekreacinėms teritorijoms.
2.2.7. Planuojamos teritorijos kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai
Patvirtintame teritorijų Detaliajame plane numatyta naudingų iškasenų teritorija.
2.2.8. Planuojamos teritorijos estetinei kokybei
Poveikio neturės.
2.2.9. Planuojamos teritorijos kultūros paveldo objektams
Teritorija nėra priskirta prie kultūros paveldo saugomų teritorijų.
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