Informacija apie priimtą sprendimą dėl Jonavos rajono savivaldybės Bartonių V telkinio
žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau SPAV):

SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Detalus planas“ į.k. 302490417 buveinės adresas
Darbininkų g. 5, Jonava, tel. 867382022, direktorė Deimantė Daškevičienė, info@dplanas.lt.
SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Bartonių V telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo
planas.
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.
SPAV atrankos dokumentų rengėjas: UAB „Detalus planas“, direktorė Deimantė Daškevičienė.
Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Bartonių V telkinio žvyro išteklių
dalies naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo
priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV
atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus
raštu galima planavimo organizatoriui – UAB „Detalus planas“, atsakingas asmuo - direktorė
Deimantė Daškevičienė, tel. 867382022, info@dplanas.lt, adresas: Pakrantės g. 13, Stašėnų k,
Jonavos r., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (atvykti galima tik iš anksto
susitarus nurodytu telefonu).

Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo
subjektų ES valstybių narių ir kitų užsienio valstybių
informavimo tvarkos aprašo
1 priedas
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų
dėl Jonavos rajono savivaldybės Bartonių V telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano
atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažyma
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Institucijos, teikusios išvadas,
pavadinimas ir adresas
2
Aplinkos apsugos agentūra
A. Juozapavičiaus g. 9, LT09311 Vilnius,
el.p.: aaa@aaa.am.lt
Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros
ministerijos
Kauno skyriui
Rotušės a 29
LT-44033 Kaunas
kaunas@kpd.lt
Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras prie
Sveikatos apsaugos
ministerijos, Kalvarijų g. 153,
Vilnius
Tel. (8 5) 212 40 98
Faks. (8 5) 261 2707
El. p. info@nvsc.lt
Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba
prie Aplinkos ministerijos
Antakalnio g. 25, 10312
Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284
el. p.: vstt@vstt.lt
Jonavos rajono savivaldybės
administracija
Žeimių g. 13, LT-55158,
Jonava
Tel. (8 349) 50154,
el. p. administracija@jonava.lt

Pasiūlymai
3
2020 07 20 raštas Nr. (30.2)A4E- 6320 išvada- specialiajam
planui SPAV neprivalomas.

Išvadų motyvuotas įvertinimas
4
-nesukels reikšmingų neigiamų pasekmių
paviršiniams
vandens
telkiniams,
gamtiniam karkasui bei aplinkos orui.

2020 07 15 raštas Nr. (9.38K)2K-957 išvada- atlikti SPAV
nebūtina.

-planuojamoje
teritorijoje
ar
jos
gretimybėse kultūros paveldo objektų ar
jų apsaugos zonų nėra

2020 07 08 gautas elektroninis
atsakymas: Informuojame, kad
Jūsų dokumentas 2020-07-03
užregistruotas Nr. 1-91243.

2020 07 17 raštas Nr. (4)-V3783(7.23)- išvada- SPAV atlikti
neprivaloma.

-nedidelis planuojamos veiklos mastas
-planuojamoje teritorijoje saugomų rūšių
bei EB svarbos buveinių nėra

2020-07-14 raštas 6B-22-3350
išvada- dėl SPAV atrankos
pastabų ar pasiūlymų neturime.

-

Plano ar programos rengimo organizatorius UAB „Detalus planas“ direktorė Deimantė
Daškevičienė 2020 07 24

UAB „Detalus planas“ į.k. 302490417
Buveinės adresas Darbininkų g. 5. Jonava,
tel. 867382022

SPRENDIMAS
dėl starteginio pasekmių aplinkai vertinimo planuojant naudoti Bartonių V telkinio žvyro
išteklių dalį
2020 07 24
Planavimo organzatorius, UAB „Detalus planas“ vadovaudamasi, planų ir programų strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aptašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2014 12 23 nutarimu nr.
1467 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
“pakeitimo“ 15 punktu, Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
tvarkos aprašo, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2004 08 27 įsakymu nr. D1-456 13 punktu,
Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų LR
Vyriausybės 1996 09 18 nutarimu nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir
dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ 6.1 p.,
atsižvelgdamas į atrankos dėl srateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų pateiktas išvadas Aplinkos apsugos agentūros 2020 07 20 raštas Nr. (30.2)-A4E- 6320 išvada- specialiajam planui
SPAV neprivalomas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kauno skyriaus
2020 07 15 raštas Nr. (9.38-K)2K-957 išvada- atlikti SPAV nebūtina, Valstybinė saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2020 07 17 raštas Nr. (4)-V3-783(7.23)- išvada- SPAV atlikti
neprivaloma, Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2020-07-14 raštas 6B-22-3350 išvadadėl SPAV atrankos pastabų ar pasiūlymų neturime. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie
Sveikatos apsaugos ministerijos: 2020 07 08 gautas elektroninis atsakymas: Informuojame, kad
Jūsų dokumentas 2020-07-03 užregistruotas Nr. 1-91243, tačiau per 10 darbo dienų nesulaukta
jokio rašto.
nusprendžia:
Jonavos rajono savivaldybės Bartonių V telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planui strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo neatlikti.

Planavimo organzatorius, UAB „Detalus planas“
direktorė Deimantė Daškevičienė

