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Susirinkimui pirmininkavo naudojimo plano koregavimo projekto rengėjas UAB „GJ Magma“ 
karjerų projektavimo grupės vadovas Audrius Armanavičius. Jis taip pat užregistravo susirinkimo 
dalyvius bei pateiktus pasiūlymus (dalyvių registracijos lapas pridedamas prie protokolo).    
 Susirinkusiems dalyviams naudojimo plano koregavimo projekto rengėjas UAB „GJ Magma“ 
karjerų projektavimo grupės vadovas Audrius Armanavičius prisistatė Pakruojo rajono Klovainių 
telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano koregavimo dokumentaciją.  
 Buvo pateikta informacija apie koreguojamo naudojimo plano esamą padėtį, numatomų atlikti 
kasybos ir rekultivavimo darbų technologiją ir terminus ir pagrindinį viešo susirinkimo aptarimo 
objektą - viešojo naudojimo Iv kategorijos kelio „Moniūnai-Getautai“ kertančio AB „Klovainių 
skalda“ kasybos sklypą nukasimo ir atstatymo terminai.  
 
 Prasidėjus diskusijai G.M. (Pakruojo rajono savivaldybės administracija) pasiteiravo, kas yra 
koreguojama ir kaip skiriasi šiame naudojimo plano koregavime kelio Moniūnai-Getautai kertančio 
AB „Klovainių skalda“ kasybos sklypą nukasimas ir atstatymas nuo 2017 metais patvirtinto Pakruojo 
rajono Klovainių telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano. Buvo paaiškinta, kad 2017 metais 
patvirtintame naudojimo plane šio kelio nukasimas buvo suprojektuotas jau pastačius naują kelią 
esantį šiauriau šio Moniūnai-Getautai“ kelio kertančio AB „Klovainių skalda“ kasybos sklypą ir 
judėjimas šiuo keliu nebūtų pertruktas.  
 Buvo pasiteirauta Klovainių ir Rozalimo seniūnų, kaip dažnai šis kelias yra naudojamas. Jie 
abu paminėjo, kad šis kelias yra mažai naudojamas ir praktiškai nėra prižiūrimas, o žiemos periodu 
iš viso nebuvo valomas.  
 AB „Klovainių skalda“ pozicija buvo išsakyta tokia, kad šio kelio įrengimas pagal 2017 metų 
naudojimo plano sprendinius, sukeltų šiek tiek nepatogumų eksploatuojant dolomito telkinį, todėl 
bendrovė, atsižvelgdama į kelio naudojimo dažnumą, paruošė naudojimo plano koregavimą su 
minėto kelio nukasimu po šio projekto patvirtinimo ir atstatymu po maždaug 10 metų toje vietoje, 
kur numatyta 2017 metais patvirtinto naudojimo plano sprendiniuose. 
 G.M. pasiteiravus ar koregavimo projektas buvo patalpintas Valstybiniame teritorijų planavimo 
ir statybos inspekcijos informacijos planavimo internetinėje svetainėje (toliau TPDRIS) ir kas turi jį 
derinti, buvo paaiškinta, kad patalpinti TPDRIS nenumato dabar galiojantys teisės aktai, nes tai yra 
naudojimo plano koregavimas o ne keitimas, nes 2017 metais patvirtinto Pakruojo rajono Klovainių 
telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano sprendiniai nesikeičia. Koregavimo projektas turi 
būti suderintas su užsakovu ir Pakruojo rajono savivaldybės administracija, bei patvirtintas Lietuvos 
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, tačiau AB „Klovainių skalda“ savo iniciatyva 
suorganizavo oficialų viešinimą, norėdama atsiklausti bendruomenių ir Pakruojo rajono savivaldybės 
pozicijų šiuo klausimu. 
 Toliau susirinkime diskutuojant prieštaraujančių dėl kelio Moniūnai-Getautai“ kertančio AB 
„Klovainių skalda“ kasybos sklypą nebuvo, tik J.G. iš Klovainių miestelio pasiūlė, kad ūkininkų, 



turinčių žemės aplink Klovainių dolomito telkinį, sunkioji technika, nukasus minėtą kelią, nevažinėtų 
per Klovainių miestelį. Jo pasiūlymas buvo, kad AB „Klovainių skalda“ galėtų patvarkyti 
privažiavimą, apeinantį Klovainių miestelį. AB „Klovainių skalda“ generalinis direktorius V.U. 
neprieštaravo su pasiūlymu ir pasakė, kad AB „Klovainių skalda“ kreipsis į Nacionalinės žemės 
tarnybos Pakruojo skyrių ir išnagrinės visus galimus variantus ūkinės technikos aplink Klovainių 
miestelį apvažiavimui. Pavykus rasti kažkokią alternatyvą, AB „Klovainių skalda“ prisidės prie 
apvažiavimo įrengimo.  
 Pabaigoje D.P. (Klovainių bendruomenės pirmininkė) užsiminė AB „Klovainių skalda“ 
generaliniam direktoriui V.U., kad bendrovė galėtų prisidėti prie paplūdimio, esančio prie Klovainių 
karjerų, įrengimo. AB „Klovainių skalda“ generalinis direktorius paminėjo, kad bendrovė gali 
prisidėti prie paplūdimio įrengimo, tačiau reikia daugiau iniciatyvos iš pačios bendruomenės. 
 Baigiant susirinkimą AB „Klovainių skalda“ generalinis direktorius V.U. paminėjo, kad šis 
Pakruojo rajono Klovainių telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano koregavimo viešinimas 
surengtas gera valia susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracija ir AB „Klovainių 
skalda“, kad informuoti, išgirsti prieštaravimus ar pasiūlymus ir galutinai susitarti su vietiniais 
gyventojais dėl viešojo naudojimo Iv kategorijos kelio „Moniūnai-Getautai“ kertančio AB 
„Klovainių skalda“ kasybos sklypą nukasimo ir atstatymo, nors pagal galiojančius teisės aktus to 
daryti ir neprivalo.  
 Pasiteiravus Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovų G.M. ir G.Š., kada laukti jų 
sprendimo, buvo patikinta, kad lauks viešo susirinkimo protokolo iki rugsėjo pabaigos ir sulaukus 
spalio pabaigoje Pakruojo rajono savivaldybės administracijos taryboje priims sprendimą. 
Buvo informuota, kad susirinkimo protokolas bus parašytas per artimiausias dienas ir su juo 
visuomenė galės susipažinti pas koregavimo projekto dokumentacijos rengėją UAB „GJ Magma“ 
patalpose, adresu Vaidevučio g.18, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., taip pat 
susirinkimo protokolas bus pakabintas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, Klovainių ir 
Rozalimo seniūnijų skelbimo lentose ir AB „Klovainių skalda“, UAB „GJ Magma“ bei Pakruojo 
rajono savivaldybės administracijos internetinėse svetainėse iki Pakruojo rajono savivaldybės 
administracijos tarybos sprendimo. Visuomenė po susirinkimo gali teikti motyvuotus pasiūlymus 
viso koregavimo projekto rengimo metu, dokumentų rengėjui ir užsakovui. Susirinkimo dalyviai 
siūlymų raštu susirinkimo metu nepateikė. Iki susirinkimo pradžios, dėl koregavimo projekto, 
pasiūlymų ir pastabų taip pat nebuvo gauta (registracijos lapas pridedamas). 

Baigiant susirinkimą Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 
G.Š. konstatavo, kad susirinkimo metu Klovainių seniūnijoje buvo sudarytos visos sąlygos susipažinti 
su Pakruojo rajono Klovainių telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano koregavimo projektu, 
tačiau nei vienas visuomenės atstovas neprieštaravo projekto vykdymui. Taip pat G.Š. paminėjo, kad 
informaciniai pranešimai apie rengiamą susitikimą su visuomene buvo paskelbti laikraštyje „Auksinė 
varpa“ rugpjūčio 20 ir 24 d., Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, Klovainių ir Rozalimo 
seniūnijų skelbimo lentose ir AB „Klovainių skalda“, UAB „GJ Magma“ bei Pakruojo rajono 
savivaldybės administracijos internetinėse svetainėse.  
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