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(naudojimo plano organizatorius)

Moldtq rajono Rimuiiq II smdlio ir Zvyro telkinio iStekliq dalies
naudojimo plano rengimo

PLANAVIMO DARBV PROGRAMA
1. Naudojimo plano rengimo pagrindas: 2018-05-14 Lietuvos geologijos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos sprendimas Nr. 515-18 ,,Del Zemes gelmiq
naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslq nustatymo".

2. Naudojimo plano rengdjzrs: UAB ,,J. Jonyno ecofirma", kodas: 221328810, adresas:
Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva. Telefax: 8-5-2437734, tel.: +370-686-31513.
El. pa5tas : ecofirma@ecoflrma.lt
3. Planuojamos teritorijos adresas: laisvos valstybines Zemes fondo Zemeie suformuoti kitos
paskirties (naudingqjq iSkasenq teritorijos) Zemes sklyp4 bei.ji pertvarkyti Rimudiq II smelio ir
Zvyro telkinio iStekliq dalies gavybai atviru kasiniu (karjeru), atsiZvelgiant i vietos gyventojq,
gretirnq Zemes sklypq savininkq ir naudoto.iq interesus. suprojektuoti racionalq ir saugrl Zemes
gelmiq iStekliq iSkasim4, kasybos metu paveiktq plotq rekultivavim4, suderinti fiziniq ir juridinirtr
asmenq, savivaldybitl bei valstybes interesus del teritorijos naudojimo ir veiklos pletojimo joje
s4lygl+ (bendras planuoj amos teritorij os plotas 5,7 6 ha).

4. Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalq ir saugq Zemes gelmiq i5tekliq iSkasim4, kasybos
metu paveiktq Zemes plotq rekultivavim4, suderinti fiziniq ir juridiniq asmenq, savivaldybes bei
valstybes interesus del teritorijos naudo'iimo ir veiklos pletojimo joje s4lygq.
5. Planavimo uZdaviniai:
suplanuoti s4lygas racionaliam Zemes gelmiq i5tekliq naudojimui laisvos valstybines Zemes

-

-

fondo Lemeje;
atlikti strateginio pasekmiq aplinkai vertinimo (SPAV) procedlras;
nustatyti Zemes sklypui pagrinding naudoiimo paskirti kasybos laikotarpiui - kit4
(naudingqjq iSkasenq teri tori j os);
nurodyti speciali4sias Zemes naudojimo s4lygas;'
suptojektuoti kapitalinius, nuodangos, gavybos ir rekultivavimo darbus karjere;
numatyti Zaliavos transportavimo kelius;
nustatyti reikalavimus karjero darbq saugiam vykdymui;
numatyti Zemes sklypo naudojimo paskirti ir naudojimo bud4 po karjero rekultivavimo.

6. Planavimo proceso etapai: parengiamasi's. rengimo ir baigiamasis.

7. Vie5inimo tvarka: viesinimas atliekamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2013 m. gruodZio 18 d. nutarimu Nr. 1267 patvirtintais Visuomenes
inlbrmavimo, konsultavirno ir dalyvavimo priimairt sprendimus del teritorijq planavimo
nuostatais.
8. Planavimo

terminai: 2018 m. III ketvirtis

- 2018 m. IV ketvirtis.
Gediminas Pranskfinas

(vardas ir pavarde)

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu, visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo
procese nuostatais ir 2018-05-14 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos priimtu
sprendimu dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo Nr. S15-18,
informuojama apie Molėtų rajono Rimučių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano
rengimo pradžią.
Naudojimo plano rengimo pagrindas: 2018-05-14 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos sprendimas Nr. S15-18.
Planavimo organizatorius: UAB „Melingos keliai“, įmonės kodas: 167600971, Vilniaus g. 102,
LT-33114 Molėtai, tel: +370 38351383, fax: +370 38351483.
Naudojimo plano rengėjas: UAB „J.Jonyno ecofirma“, įm. kodas: 221328810, Antakalnio g.
42-42, LT-10304, Vilnius, tel. 8-686-31513, faks.: 8-5-243 77 34, el. paštas: ecofirma@ecofirma.lt.
Teritorijų planavimo vadovė – Laimutė Murauskienė, tel. 8-601-78743.
Planavimo tikslai: laisvos valstybinės žemės fondo žemėje suformuoti kitos paskirties
(naudingųjų iškasenų teritorijos) žemės sklypą bei jį pertvarkyti Rimučių telkinio smėlio ir žvyro išteklių
dalies gavybai atviru kasiniu (karjeru), atsižvelgiant į vietos gyventojų, gretimų žemės sklypų savininkų ir
naudotojų interesus, 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 žemės gelmių išteklių naudojimui laisvos valstybinės žemės
fondo žemėje;
– atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras;
nustatyti žemės sklypui pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui – kitą (naudingųjų
iškasenų teritorijos);
–
–
–
–
–

nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
suprojektuoti kapitalinius, nuodangos, gavybos ir rekultivavimo darbus karjere;
numatyti žaliavos transportavimo kelius;
nustatyti reikalavimus karjero darbų saugiam vykdymui;
numatyti žemės sklypo naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą po karjero rekultivavimo.
Planavimo terminai: 2018 m. III ketvirtis – 2018 m. IV ketvirtis.

Apie susipažinimą su parengto žemės gelmių naudojimo plano sprendiniais bus informuojama
atskirai. Parengtas teritorijų planavimo dokumentas bus viešinamas supaprastinta tvarka.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymai ir pastabos gali būti teikiami naudojimo plano rengėjui
visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su parengtu naudojimo planu
pabaigos.

Teritorijų planavimo vadovė

Laimutė Murauskienė

