INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymu 2013
m. birželio 27 d. Nr. XII-407, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais,
2018-06-14 d. Lietuvos geologijos tarnybos priimtu sprendimu dėl žemės gelmių naudojimo
plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo Nr. S20-18 skelbiama apie Panevėžio rajono
Naurašilių II smėlio ir žvyro telkinio IV sklypo žvyro išteklių naudojimo plano rengimo

pradžią.
PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Panevėžio rajonas, Smilgių seniūnija, Naurašilių kaimas.
žemės sklypas kad. Nr. 6674/0001:49. Bendras planuojamos teritorijos plotas apie 9,06 ha.

Specialaus plano organizatorius: UAB „MT paslaugos", įmonės kodas 303045441, registruota
Pamarnakio k. 4, Pamarnakis, LT-38471 Panevėžio r. tel. 8615 80088, e-paštas mtpaslaugos@inbox.lt,
direktorius Tomas Dailidėnas.

Specialaus plano rengėjas:
UAB „Geobaltic", Savanorių 11a-76, LT-03116, Vilnius, tel.861032141, El. paštas: info@geobaltic.lt

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.

Planavimo uždaviniai:
-suplanuoti sąlygas racionaliam ir saugiam gamtos išteklių naudojimui žemės sklypo kadastro Nr.
6674/0001:49 dalyje;
- pertvarkyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą kad. Nr. 6674/0001:49 Naurašilių smėlio ir žvyro
telkinio smėlio išteklių dalies gavybai atviru kasiniu (karjeru), atsižvelgiant į vietos gyventojų, gretimų
žemės sklypų savininkų ir naudotojų interesus;
- žemės ūkio paskirties žemės sklypą kad. Nr. 6674/0001:49, padalinti į du žemės sklypus, vienam iš
jų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę (naudingųjų iškasenų
teritorijos), kitam - palikti esamą žemės ūkio paskirtį;
- nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, atsižvelgiant į pertvarkomame žemės
sklype planuojamą vykdyti veiklą (naudingųjų iškasenų gavyba atviru kasiniu (karjeru));
- įvertinti komunikacijų privedimo ar įrengimo galimybes;
- užtikrinti susisiekimą ir žaliavos išvežimą, nebloginant vietinio kelių tinklo būklės;
- įvertinti naujai formuojamo kraštovaizdžio (rekultivuoto karjero) integravimą į esamą gamtinę aplinką;
- pritaikyti racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą, numatyti darbų atlikimo tvarką;
- numatyti žemės sklypo naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą baigus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą (užbaigus rekultivavimą).

Planavimo terminai: pradžia 2018 m. IV ketvirtis – pabaiga (preliminariai) 2019 m. III ketvirtis.
Apie susipažinimą su parengto žemės gelmių naudojimo plano sprendiniais bus informuojama atskirai.
Informaciją teikia ir pasiūlymus priima planavimo organizatorius ir žemės gelmių naudojimo plano rengėjas.

