UZdaroii akcine bendrove ..Kesberta". im. kodas 271120210. Samapoles g. 4. LaukiSkiq k. LT
59306 Priemi r.

-

(naudoj imo plano organizatorius)

Prienq rajono Armanavos smelio ir Lvtryo telkinio i5tekliq naudojimo plano
rensrmo

PLANAVIMO DARBV PROGRAMA
1. Naudojimo plano rengimo pagrindas: 2018-09-24 Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos
ministerijos sprendimas Nr. S29- 1 8
2.

Naudojimo plano rengdjas: uldaroji akcine bendrove,,Kelprojektas", im. kodas 234004210, I. Kanto
g.25,LT-44296 Kaunas

3.

Planuojamos teritorijos adresas: Prienq rajono sav., Stakli5kiq seniDnija, Armanavos kaimas

4.

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalq ir saugq Zemes gelmiq i5tekliq iSkasim4, kasybos metu
paveiktq plotq rekultivavim4, suderinti fizinlqir juridiniq asmenq, savivaldybiq bei valstybes interesus
del teritorijos naudojimo ir veiklos pletojimo joje s4lygq

5. Planavimo uZdaviniai:
1. suplanuoti s4lygas racionaliam Zemes gelmiq iStekliq naudojimui Zemes sklype kad. Nr.
6968/0003:281;

2. atlikti strateginio
3.
4.
5.
6.
7.
8.

pasekmiq aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos proceduras;
nustaty'ti Zemes sklypui pagrinding naudojimo paskirtikasybos laikotarpiui -kit4 (naudingqjq i5kasenq
teritorijos);
nurodyti speciali4sias Zemes naudojirno s4lygas;
suprojektuoti kapitalinius, nuodangos, gavybos ir rekultivavimo darbus karjere;
numatlti Zaliavos transportavimo kelius;
nustatyti reikalavimus karjero darbq saugiam vykdymui;
numatyti Zemes sklypo naudojimo paskirti ir naudojimo biid4 po karjero rekultivavimo.

6. Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis
7. Vie5inimo tvarka: supaprastinta
8. Planavimo terminai:. pradlia2018 metq IV ketvirtis -pabaiga2019 metq II ketvirtis

Direktorius

Robertas Grabauskas

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ARMANAVOS SM LIO IR ŽVYRO
TELKINIO, ESANČIO PRIENŲ RAJONO SAV., STAKLIŠKIŲ SENIŪNIJOJE,
ARMANAVOS KAIME, IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO PLANĄ
Naudojimo plano rengimo pagrindas: 2018-09-24 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos sprendimas Nr. S29-18
Planavimo organizatorius: Uždaroji akcinė bendrovė „Kesberta“, įm. kodas 271120210, Samapolės
g. 4, Laukiškių k. LT-59306 Prienų r., tel.: 8-614-32587, el. paštas: kesberta@hotmail.com
Naudojimo plano reng jas: Uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, I.
Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel.: 8-37-223186, el. paštas: info@kelprojektas.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:
1. suplanuoti sąlygas racionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui žemės sklype kad. Nr.
6968/0003:281;
2. atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos procedūras;
3. nustatyti žemės sklypui pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui – kitą (naudingųjų
iškasenų teritorijos);
4. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
5. suprojektuoti kapitalinius, nuodangos, gavybos ir rekultivavimo darbus karjere;
6. numatyti žaliavos transportavimo kelius;
7. nustatyti reikalavimus karjero darbų saugiam vykdymui;
8. numatyti žemės sklypo naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą po karjero rekultivavimo.
Planavimo terminai: pradžia 2018 metų IV ketvirtis – pabaiga 2019 metų II ketvirtis
Apie susipažinimą su parengto žemės gelmių naudojimo plano sprendiniais bus informuojama
atskirai. Informaciją teikia ir pasiūlymus priima planavimo organizatorius ir naudojimo plano
rengėjas.

