1 pliedas
Zemes gelmiq naudojrmo planq rengimo taisykliq

Akmenos rajono Karpenq telkinio klinties istekliq dalies
Zem6s gelmiq naudojimo plano rengimo

PLANAVIMO DARBU PROGRAMA
geologijos tarnybos prie Aplinkos
Naudojimo plano rengimo pagrindas: 2021 m. vasario 9 d. Lietuvos
telkinio klinties istekliu dalies zemes gelmiq
ministerijos direktoriaus lsakymas Nr. l-76 del Akmenes rajono Karpenq
naudojimo plano rengimo pradZios ir planavimo tikslq'

Konstitucijos pt.23-235, vilnius,
Naudojimo ptano rengejas: UAB GIK projektai, kodas 125647110, adresas
1e1.8 662

38817, el. p. info@gikprojektai.lt.

planuojamos teritorijos adresas: Akmenes r. sav., Naujosios Akmenes kaimiSkoji sen., Aukstqjq k', Zemes
naudojimo paskirtis - kita (naudingqiq
sklypai kad. Nr. 3223lOOOlt21, kad. Nr. 322310001:28, kuriq pagrindine
iSkasenq teritorijos). Bendras planuojamos teritorijos plotas - apie284,98ha'
planavimo tikslai: suprojektuoti racionalq ir saugq Zemes gelmiq iSkasim4, kasybos metu paveiktq. plotq
interesus del teritorijos naudojimo ir
rekultivavim4, suderinti fiziniq ir juridiniq *.nq, ,urriiutdybiq be-i valsiybes
veiklos pletojimo joje s4lYgq'
Planavimo uZdaviniai:
Nr. 322310001:21 ir kad'
- pertvarkyti i planuojam4 teritorij4 patenkandius kitos paskilties Zemds sklypus kad.
Nr. 322310001:28 padalinti i kelis
Nr. 32t3l0001:28. Esant poreikiui Zemes sklypus kad' Nr' 322310001:21 ir kad.
klinties telkinio dali ir eksploatuojam4 karjer4,
Zemes sklypus, atskiriant jau rekultivuot4 (rekultivuojam4) Karpenq
gyventojq, gretirnq Zemds sklypq savininkq ir
nepaLeidZiant gretimq Zemes sklypq ribq, atsiZvelgiant i vieios
naudotojq

interesus;
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mi5kai),esandiqteritorijoje,
-miSkoZemg(bendrasplotas -apie2,33ha,Valstybinesreik5meslVgrupeslkiniai
naudmenq plotai bus
Zemds
rnisko
Paverdiamq
naudrrenotnis.
kurioje planuojama vykdy,ti kasybE, paversti kitomis
tikslinami rengiant Zemds gehniq naudojirno plan4;
i5 naujo suprojektuoti kasyb4'
- kitos paskirties Zemes sklypuose kad. Nr. :zz:loo01'.21,kad. Nr. 322310001:28
nurnatyli karjero priklausiniq iSdestym4 ir kt.
procedUras;
- esant poreikiui, atlil(ti strateginio pasekrriq aplinkai vertinimo (SPAV)
- nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, atsiZvelgiant i pefivarkomuose Zem6s
planuojarn4
sklypuose
-'

vit oyti veit<I4 (naudingqjq

iSkasenq gavyba atviru kasiniu (karjeru));

- lvertinti komunikacijq privedimo ar irengimo galirnybes;

-sudarytis4lygasracionaliamirsaugiamgamtosi5tel<liqnaudojimui;
- uZtikrinti susisiekirr4 ir zaliavos i3veZim4, nebloginant vietinio keliq tinklo bDkles;
esam4 garntirrg aplink4;
- lverti,ti naujai formuojamo kra5tovaizdlio (rekultivuoto karjero) integravim4 i
tvark4;
atlikimo
darbq
- pritaiky,ti racionaliausiE paZeisto ploto rekultivacijos b[d4, nurnatyti
[kinq veikl4 (uzbaigus
planuojam4
- numatyti zemes sklypq'naudojimo paskirt! ir nauiojirno bDd4 baigus vykdyti
rekultivavirr4).
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiarrasis'
parengto Zernes gelmiq naudojimo
Vie5inimo tvarka: vie5inirnas supaprastinta tvarka. Apie susipaZinim4 su
priima planavimo organizatorius ir
pasillymus
ir
teikia
plano sprendiniais bus infonnuojarna papiiclomai. Informacij4
Zemes gelmiq naudojimo plano rengejas.

Planavimo terminai:

Direktorius
(paLeigos)

2o2O

n.lv

ketvirtis -2021 m. III ketvirtis.

Alsirdas

Rimkus-

(vardas ir pavarde)

Informacija apie teritorijų planavimą
Vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 , informuojame, kad
pradedamas rengti Akmenės rajono Karpėnų telkinio klinties išteklių dalies žemės gelmių
naudojimo planas.
Planuojama teritorija – Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Aukštųjų k.,
žemės sklypai kad. Nr. 3223/0001:21, kad. Nr. 3223/0001:28, kurių pagrindinė naudojimo paskirtis –
kita (naudingųjų iškasenų teritorijos). Bendras planuojamos teritorijos plotas – apie 284,98 ha.
Planavimo pagrindas - 2021 m. vasario 9 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl Akmenės rajono Karpėnų telkinio klinties išteklių dalies
žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ Nr. 1-76.
Planavimo organizatorius –
AB “Kalcitas”, įmonės kodas: 153012125, adresas:
J.Dalinkevičiaus g. 2K, LT-85118, Naujoji Akmenė, tel.: 8 425 56826
Plano rengėjas – UAB GIK projektai, kodas 125647110, adresas Konstitucijos pr. 23-235,
Vilnius, tel.8 662 38817, el. p. info@gikprojektai.lt
Planavimo tikslas - suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių 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:
- pertvarkyti į planuojamą teritoriją patenkančius kitos paskirties žemės sklypus kad. Nr.
3223/0001:21 ir kad. Nr. 3223/0001:28. Esant poreikiui žemės sklypus kad. Nr. 3223/0001:21 ir kad.
Nr. 3223/0001:28 padalinti į kelis žemės sklypus, atskiriant jau rekultivuotą (rekultivuojamą) Karpėnų
klinties telkinio dalį ir eksploatuojamą karjerą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų ribų, atsižvelgiant
į vietos gyventojų, gretimų žemės sklypų savininkų ir naudotojų interesus;
- miško žemę (bendras plotas - apie 2,33 ha, Valstybinės reikšmės IV grupės ūkiniai miškai), esančią
teritorijoje, kurioje planuojama vykdyti kasybą, paversti kitomis naudmenomis. Paverčiamų miško
žemės naudmenų plotai bus tikslinami rengiant žemės gelmių naudojimo planą;
- kitos paskirties žemės sklypuose kad. Nr. 3223/0001:21, kad. Nr. 3223/0001:28 iš naujo
suprojektuoti kasybą, numatyti karjero priklausinių išdėstymą ir kt.
- esant poreikiui, atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras;
- nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, atsižvelgiant į pertvarkomuose
žemės sklypuose planuojamą vykdyti veiklą (naudingųjų iškasenų gavyba atviru kasiniu (karjeru));
- įvertinti komunikacijų privedimo ar įrengimo galimybes;
- sudaryti sąlygas racionaliam ir saugiam gamtos išteklių naudojimui;
- užtikrinti susisiekimą ir žaliavos išvežimą, nebloginant vietinio kelių tinklo būklės;
- įvertinti naujai formuojamo kraštovaizdžio (rekultivuoto karjero) integravimą į esamą gamtinę
aplinką;
- pritaikyti racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą, numatyti darbų atlikimo tvarką;
- numatyti žemės sklypų naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą baigus vykdyti planuojamą ūkinę
veiklą (užbaigus rekultivavimą).
Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2020 m. IV ketvirtis – 2021 m. III ketvirtis.
Apie susipažinimą su parengto žemės gelmių naudojimo plano sprendiniais bus informuojama
papildomai. Informaciją teikia ir pasiūlymus priima planavimo organizatorius ir žemės gelmių
naudojimo plano rengėjas.

