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naudojimoplano rengimo
PLANAYIMO DARBU PROGRAMA
1. Naudojimo plano rengimo pagrindas: 2018 m. rugsejo l3 d. Lietuvos geologijostarnybosprie
Aplinkos ministerijospriimtas sprendimasNr 527-18.
2. Naudojimo plano reng6jas: UAB GIK projeklai, kodas 125647110,adresasKonstitucijos pr.
23, Vilnius, tel. +370 662 3881?,el. p. info@bpimone.lt
3. Planuojamos teritorijos adresas: Utenos apskr., Anykidiq r. sav., Kurkliq sen., Silines k.,
Janapoliok., Antanuvkos vs., Kurkliq mstl. Bendrasplanuojamosteritorijos plotas apie 39,19 ha.
4. Planavimo tikslai: suprojektuotiracionalq ir saugq Zemesgelmiq i5tekliq iSkasim4,kasybos
metu paveiktq plotq rekultivavim4, suderinti fiziniq ir juridiniq asmenq, savivaldybiq bei valstybes
interesusdel teritorijos naudojimo ir veiklos pletojimo joje selygq.
5. Planavimouidaviniai:
- valstybineje Zerneje suformuoti kitos paskirties (naudingrfq i5kasenq teritorijos) Zemes skllpus
AnykSdiq r. Kurkliq sen.Kurkliq toyro telkinio i5tekliq dalies naudojirmri;
- esant galimybei isiterpusius valstybines Zemes plotus prijungtr prie Zemes sklypo kad. Nr.
3434/0002:183;
- Kurklig ixyro telkinio i5tekliq gavybai atviru kasiniu (karjeru) planuojamoje teritorijoje esandi4mi5ko
Zemgpaversti kitomis naudmenomis;
- nustat5rtiteritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugosprioritetus, atsiZvelgiant i pertvarkomame iemes
sklype planuojam4vykdytr veikl4 (naudingqjq i5kasenqgavyba atviru kasiniu (karjeru));
- ivertinti komunikacijq privedimo ar irengimo galimybes;
- sudaryti s4lygasracionaliam ir saugiamgamtosi5tekliq naudojimui;
- uZtikrinti susisiekim4ir Zaliavosi5veZim4,nebloginant vietinio keliq tinklo btikles;
- ivertinti naujai formuojamo kraltovaizdZio (rekultivuoto karjero) integravim4 i esam4gamting aplink4;
- pritailcyti racionaliausi4paZeistoploto rekultivacijos bfldq, numaQfiidarbq atlikimo tvark4;
,- numatJrtiZemesskllpr+ naudojimo paskirtis ir naudojimo btd4 baigus vykdyh planuojam4 trking veikl4
(uZbaigusrekultivavimq).
rengimo ir baigiamasis.
6. Planavimo procesoetapai: parangiamasis,
7. \te5inimo tyarka: vie5inimas supaprastinta tvarka. Apie susipaZinin4 su parengto Zemes
gelmitl naudojimo plano sprendiniais bus informuojama papildomai. Infomracij4 teikia ir pasiulymus
priima planavimo organiz.alsliusir Zemesgelmiq naudojimo plano rengejas.
8. Planavimo terminai: 2018 m. III ketv. -2019 m. III ketv.
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Informacija apie teritorijų planavimą
Vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 , informuojame, kad
pradedamas rengti Anykščių rajono Kurklių žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas.
Planuojama teritorija – Utenos apskr., Anykščių r. sav., Kurklių sen., Šilinės k., Janapolio k.,
Antanuvkos vs., Kurklių mstl. Bendras planuojamos teritorijos plotas apie 39,19 ha.
Planavimo pagrindas - 2018 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos priimtas sprendimas Nr. S27-18.
Planavimo organizatorius – UAB “Kurklių karjeras”, įmonės kodas: 154152660, adresas:
Kurklių k. LT-29015 Kurklių sen. Anykščių r. sav. tel.: 8 616 05689 el. p.: info@karjeras.lt
Plano rengėjas – UAB GIK projektai (buvusi - B. Pinkevičiaus IĮ), kodas 125647110, adresas
Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel. +370 662 38817, el. p. info@bpimone.lt.
Planavimo tikslas - 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:
- valstybinėje žemėje suformuoti kitos paskirties (naudingųjų iškasenų teritorijos) žemės sklypus
Anykščių r. Kurklių sen. Kurklių žvyro telkinio išteklių dalies naudojimui;
- esant galimybei įsiterpusius valstybinės žemės plotus prijungti prie žemės sklypo kad. Nr.
3434/0002:183;
- Kurklių žvyro telkinio išteklių gavybai atviru kasiniu (karjeru) planuojamoje teritorijoje esančią
miško žemę paversti kitomis naudmenomis;
- 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;
- sudaryti sąlygas racionaliam ir saugiam gamtos išteklių naudojimui;
- 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 sklypų naudojimo paskirtis ir naudojimo būdą baigus vykdyti planuojamą ūkinę
veiklą (užbaigus rekultivavimą).
Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2018 m. III ketv. – 2019 m. III ketv.
Apie susipažinimą su parengto žemės gelmių naudojimo plano sprendiniais bus informuojama
papildomai. Informaciją teikia ir pasiūlymus priima planavimo organizatorius ir žemės gelmių
naudojimo plano rengėjas.

