MB „SPECIALUS PLANAS“
Liepų g. 6-3, Vėžaičiai, Klaipėdos raj. sav., mob. tel. 868494950
El.paštas: vytautas.satkus@gmail.com
INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ
DĖL SKUODO RAJONO BAKSČIŲ TELKINIO SMĖLIO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO
PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS
DOKUMENTO
Plano rengimo organizatorius – UAB „Mosėdžio smiltis“, įmonės kodas
173856733, adresas Skuodo r. sav. Bobiliškių k. 1A, LT-98264, tel Nr.+37069999625, el.p.
66nijole@gmail.com, direktorė Nijolė Višinskienė;
Plano rengėjas – MB „Specialus planas“, įmonės kodas 304217538, adresas
Liepų g. 6-3, Vėžaičiai, LT-96210 Klaipėdos r., tel Nr.+37068494950, el. p.
vytautas.satkus@gmail.com.
Plano pavadinimas – Skuodo rajono Baksčių telkinio smėlio išteklių
naudojimo planas.
Plano tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių kasimą,
kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių
bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014 – 12 –
23 d. LR. vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr.1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais
teisės aktais.
Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą ir jų išvados:
1. Aplinkos apsaugos agentūra: 2017.12.22. d. raštas Nr.(28.8)-A4-13264, atrankos
išvada – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas;
2. Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos skyrius: 2017.12.29 d. raštas
Nr.(9.38.-KL)2KL-1692, rašte teigiama, jog KPD Klaipėdos skyrius rengiamam
žemės gelmių naudojimo planui planuojamos ūkinės veiklos strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo paveldosauginiu apsektu nereikalauja;
3. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM: ši institucija laiku nepateikė SPAV
atrankos išvados;
4. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos skyrius: 2017.12.28 d.
raštas Nr.2.3-4578(17.5.3.3.22), atrankos išvada – strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas neprivalomas;
5. Skuodo rajono savivaldybės administracija: 2017.12.13 d. raštas Nr.(4.1.26)-R2-2113,
atrankos išvada – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.
Priimtas sprendimas ir motyvai – gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų
išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, remdamasis SPAV atrankos dokumente pateiktais
plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo įvertinimo rezultatais bei aplinkybe,
kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos prie AM
leidimas naudoti Skuodo rajono Baksčių telkinio smėlio išteklius, UAB „Mosėdžio smiltis“
direktorius priėmė sprendimą, kad SPAV nebus atliekamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija,
priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, galima pas plano rengėją
auksčiau nurodytais kontaktais darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. 10 darbo dienų nuo šio
skelbimo dienos. Teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima
planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.
Apie parengto specialaus plano susipažinimo tvarką bus informuojama
papildomai norminių teisės aktų nustatytais terminais teritorijų planavimo dokumentų
rengimo informacinėje sistemoje, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM interneto svetainėje
ir Mosėdžio seniūnijos skelbimų lentoje.

