INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO
DOKUMENTĄ
Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo
procese nuostatais ir 2019 m. spalio 29 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
priimtu sprendimu dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo Nr.
S26-19, informuojama apie Radviliškio rajono Verdulių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies
naudojimo plano rengimo pradžią.
Naudojimo plano rengimo pagrindas: 2019 m. spalio 29 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos sprendimas Nr. S26-19
Planavimo organizatorius: UAB „Šiaulių plentas“, įm. kodas 244693070, Išradėjų g. 11, LT-78149
Šiauliai, tel. 8 41 540601, faks. 8 41 540608, el. paštas: info@splentas.lt
Naudojimo plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos sprendimai“, įm. kodas 304147449, Totorių g. 3,
LT-44237 Kaunas, tel.: 8-610-63653, el. paštas: zemetvarkos.sprendimai@gmail.com. Teritorijų
planavimo vadovas – Tadas Survila, tel. 8-620-39437, el. paštas: zemetvarkos.sprendimai
@gmail.com
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 sklypuose kad. Nr.
7120/0006:169, 7120/0006:184 ir 7120/0006:198;
2. pagal poreikį atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras;
3. nustatyti žemės sklypams pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui – kitą (naudingųjų
iškasenų teritorijos);
4. nurodyti žemės sklypams specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
5. suprojektuoti kapitalinius, nuodangos, gavybos ir rekultivavimo darbus karjere;
6. numatyti žaliavos transportavimo ir karjero vidaus kelius;
7. nustatyti reikalavimus karjero darbų saugiam vykdymui;
8. numatyti karjero įrengimui skirtų žemės sklypų naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą po karjero
rekultivavimo.
Planavimo terminai: pradžia 2019 metų IV ketvirtis – pabaiga 2020 metų II 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

