Projektas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠILUTĖS RAJONO LAPYNŲ II TELKINIO SMĖLIO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO
PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ
2021 m.

d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi,
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo
planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d.
įsakymu Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11
punktu bei atsižvelgdamas į žemės gelmių naudojimo plano organizatoriaus UAB „Prokalina“
įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2021 m. birželio 21 d. prašymą Nr. 126LM,
n u s p r e n d ž i u pradėti rengti Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklių naudojimo
planą, kurio planavimo tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą,
kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei
valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas per 1 mėnesį Lietuvos administracinių ginčų komisijai
(Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti direktorių

Parengė
S. Alekna

Jolanta Čyžienė

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
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Šilutės rajono savivaldybės administracijai

2021-

- Nr.

(7)-1.7-

Į
DĖL SPRENDIMO RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO
DOKUMENTĄ PROJEKTO PASKELBIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies
nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė
sprendimo Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimo pradžios
projektą.
Vykdydami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių
naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, prašome minėtą įsakymo projektą
patalpinti Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainėje bei nurodyti, kad:
1. Susipažinti
su
sprendimo
ir
planavimo
tikslų
dokumentais
(https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. liepos 23 d.
2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S.
Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2021 m. liepos 23 d.
Apie pateikiamų duomenų patalpinimą prašome informuoti Tarnybą elektroniniu paštu
saulius.alekna@lgt.lt.
Dėkojame už supratimą ir bendradarbiavimą.
PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo
projektas, 1 lapas.
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pavaduojanti direktorių
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Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Šilutės seniūnijai
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(7)-1.7-

DĖL SPRENDIMO RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ
PROJEKTO PASKELBIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies
nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė
sprendimo dėl Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimo pradžios
projektą.
Vykdydami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių
naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, prašome minėtą įsakymo projektą
patalpinti Šilutės seniūnijos skelbimų lentoje bei nurodyti, kad:
1. Susipažinti
su
sprendimo
ir
planavimo
tikslų
dokumentais
(https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. liepos 23 d.
2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S.
Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2021 m. liepos 23 d.
Apie pateikiamų duomenų patalpinimą prašome informuoti Tarnybą elektroniniu paštu
saulius.alekna@lgt.lt.
PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo
projektas, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti direktorių

S. Alekna, tel. +370 674 46783, el. p. saulius.alekna@lgt.lt

Jolanta Čyžienė
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Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Saugų seniūnijai

2021-

- Nr.

(7)-1.7-

DĖL SPRENDIMO RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ
PROJEKTO PASKELBIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies
nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė
sprendimo dėl Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimo pradžios
projektą.
Vykdydami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių
naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, prašome minėtą įsakymo projektą
patalpinti Saugų seniūnijos skelbimų lentoje bei nurodyti, kad:
1. Susipažinti
su
sprendimo
ir
planavimo
tikslų
dokumentais
(https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. liepos 23 d.
2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S.
Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2021 m. liepos 23 d.
Apie pateikiamų duomenų patalpinimą prašome informuoti Tarnybą elektroniniu paštu
saulius.alekna@lgt.lt.
PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo
projektas, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti direktorių

S. Alekna, tel. +370 674 46783, el. p. saulius.alekna@lgt.lt

Jolanta Čyžienė

S. Alekna, tel. +370 674 46783, el. p. saulius.alekna@lgt.lt

