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Jonavos rajono Bartonių IV smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
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1. NAUDOJIMO PLANO RENGIMO PAGRINDAS:

2021-05-03 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įsakymas Nr. 1-174.
2. NAUDOJIMO PLANO RENGĖJAS:

UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g.18, LT- 08402, Vilnius, tel.85-2318178, faks.85 2784455,
el.p.gjmagma@gmail.com.
3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS:

Jonavos rajono sav., Šveicarijos seniūnija, Stašėnų k. žemės sklypai kad. Nr. 4630/0002:22 ir Nr.
4630/0002:136.
4. 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.
5. PLANAVIMO UŽDAVINIAI:

5.1)
5.2)
5.3)

5.4)
5.5)
5.6)
5.7)
5.8)
5.9)
5.10)
5.11)
5.12)
5.13)

sudaryti sąlygas racionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui žemės sklypuose kad. Nr.
4630/0002:22 ir Nr. 4630/0002:136;
nustačius būtinybę, atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras;
žemės sklypui kad. Nr. 4630/0002:22, nustatyti pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos
laikotarpiui – kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos), o baigus rekultivaciją pagal planavimo
sąlygose nurodytus reikalavimus, o žemės sklypą kad. Nr. 4630/0002:136 atidalinti į dvi dalis.
Daliai sklypo nustatyti pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui – kita (naudingųjų
iškasenų teritorijos), likusiai sklypo daliai palikti esamą naudojimo paskirtį, o baigus
rekultivaciją pagal planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus;
įvertinti galimybes integruoti išeksploatuoto karjero teritoriją į gamtinę aplinką, numatant
racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą bei planuojamos teritorijos tvarkymo režimo
sprendinius atlikus rekultivaciją;
nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, esant reikalui servitutus;
įvertinti telkinio geologinę sandarą, hidrogeologines savybes, naudingosios iškasenos
kokybės charakteristikas, geologinių išteklių kiekį, nulemiantį kasybos technologiją;
išnagrinėti kasybos sąlygas, apskaičiuoti išgaunamuosius išteklius;
apskaičiuoti karjero našumą, darbo režimą, karjero mechanizmus;
suprojektuoti kasybos darbų sistemą;
suprojektuoti karjero eksploatacijos eigą;
numatyti karjero vidaus kelius, žaliavos išvežimo kelią;
nustatyti reikalavimus kasybos darbų saugiam vykdymui;
numatyti rekultivacijos darbų atlikimo tvarką, technologiją ir atlikimo terminus;

