Informacija apie priimtą sprendimą dėl Kauno rajono savivaldybės Zapyškio IV smėlio ir
žvyro telkinio naujo ploto išteklių (29,10 ha) naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo (toliau-SPAV):
SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Kvesų karjeras“ (į. k. 300632832); adresas Tėviškės g. 1, Ringaudai, LT-53339 Kauno r. sav., koresp. adr. Palaukės g. 14, Vilemai, LT-53432
Kauno r. sav., tel.: 8 686 30653, el. p.: kvesukarjeras@gmail.com, direktorius Vytautas Kregždė.
SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių
(29,10 ha) naudojimo planas.
Planavimo 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.
SPAV atrankos dokumentų rengėjas: UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 235
kab., Vilnius, tel. 8 662 38817.
Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Zapyškio IV smėlio ir žvyro
telkinio naujo ploto išteklių (29,10 ha) naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis
norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV
atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus
raštu galima planavimo organizatoriui – UAB „Kvesų karjeras“ adresu - Palaukės g. 14, Vilemai,
LT-53432 Kauno r. sav., tel.: 8 686 30653, el. p.: kvesukarjeras@gmail.com ir SPAV atrankos
dokumentų rengėjui – UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 235 kab., Vilnius, tel.
8 662 38817, el. p. info@bpimone.lt., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 8 iki
17 val. Papildomai su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir
priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.
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Planavimo organizatorius UAB ,,Kvesq karjeras" vadovaudamasis, planq ir programq
strateginio pasekmiq aplinkai vertinimo tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2014 m. gruodZio 23 d. nutarimu Nr. 1467 ,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2004m. rugpjldio 18 d. nutarimo Nr. 967 ,,Del planq ir programq strateginio pasekmiq aplinkai
vertinim'o tvarkos apra5o patvirtinimo" pakeitimo", 15 punktu, Planq ir programq atrankos del
shateginio pasekmiq aplinkai vertinimo tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. rugpjfidio 27 d. isakymu Nr. Dl-456 1Zin., ZOO+, Nr. 136-4971), 13 punktu,
Visuomenes informavimo ir dalyvavimo teritorijq planavimo procese nuostatq, patvirtintq Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 1996 m. rugsejo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Del visuomenes informavimo,
konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus del teritorijq planavimo nuostatq patvirtinimo",
6.1, p., atsiZvelgdamas i atrankos strateginiam pasekmiq aplinkai vertinimo subjektq i5vadas (201806-20 Aplinkos apsaugos agentiiros ra5tas Nr. (30.2)- A4-5872, 2018-06-26 Valstybines saugomrl
teritorijq tarnybos prie Aplinkos ministerijos ra5tas Nr. (4)-V3-947(7.23), 2018-06-12 Kulhrros
paveldo departamento prie Kulfiros ministerijos Kauno skyriaus raStas Nr. (1 .29-k)2k-671, 201806-14 Nacionalinio visuomenes sveikatos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento
ra5tas Nr. (2-11 14.3.88)2-26008,2018-06-22 Kauno rajono savivaldybes administracijos ra5tas Nr.
sD-1041),

nusprendZia:

Kauno rajono savivaldybes Zapy5kio IV smelio t Lvyro telkinio naujo ploto i5tekliq
naudojimo planui strateginio pasekmiq aplinkai veftinimo neatlikti.

Strateginio pasekmiq aplinkai vertinimo
atrankos dokumento organizatorius
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