„Klaipėdos rajono savivaldybės Kantvainių žvyro ir smėlio telkinio smėlio
išteklių dalies naudojimo atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo“.
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UAB „YIT Lietuva“
mon s kodas: 133556411; PVM mok tojo kodas LT335564113; Karaliaus Mindaugo pl. 25,
LT-44307 Kaunas; Tel.: 8-37-452358; el. paštas: info@yit.lt

UAB „J. Jonyno ecofirma“
mon s kodas 221328810; PVM mok tojo kodas LT213288113; Antakalnio g. 42-42, LT-10304
Vilnius; Tel.: 8-686-31513; telefaks. +370-5-243 77 34; el. paštas ecofirma@ecofirma.lt

APLINKOS APSAUGOS AGENT RAI

PLANUOJAMOS KIN S VEIKLOS ORGANIZATORIAUS IR POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO DOKUMENTACIJOS RENG JO DEKLARACIJA

Mes, žemiau pasiraš , UAB “YIT Lietuva” generalinis direktorius K stutis Vanagas,
atstovaujantis Klaip dos rajono savivaldyb s Kantvaini sm lio telkinyje planuojamos kin s
veiklos – sm lio gavybos – organizatori ir UAB „J. Jonyno ecofirma“ direktorius Jonas Jonynas,
atstovaujantis aukš iau min tos planuojamos kin s veiklos poveikio aplinkai dokumentacijos
reng j , vadovaudamiesi „Planuojamos kin s veiklos atrankos d l poveikio aplinkai vertinimo
tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-16 d. sakymu Nr.
D1-845, 44 punkto nuostatomis, patvirtiname, kad Aplinkos apsaugos agent ros Poveikio aplinkai
vertinimo departamentui išvados pri mimui teikiamos UAB „J. Jonyno ecofirma“ parengtos
„Klaip dos rajono savivaldyb s Kantvaini žvyro ir sm lio telkinio sm lio ištekli dalies
naudojimo atranka d l poveikio aplinkai vertinimo“ dokumentacijos reng jas atitinka Lietuvos
Respublikos Planuojamos kin s veiklos poveikio aplinkai vertinimo statymo 5 straipsnio 1
dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus.
Planuojamos kin s veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos reng jo išsilavinim
patvirtinan io dokumento kopija pateikiama P V PAV atrankos dokumentacijos 21 priede.

UAB “YIT Lietuva” generalinis direktorius

K stutis Vanagas

UAB „J. Jonyno ecofirma“ direktorius

Jonas Jonynas
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Sutartiniai ženklai:
Detaliai išžvalgyt telkini ribos
Parengtiniai išžvalgyt telkini ribos
Prognozini ištekli plot ribos
Planuojam naudoti Kantvaini sm lio ir žvyro
telkinio plot ribos

Kantvaini žvyro ir sm lio telkinio apylinki apžvalginis žem lapis M 1:50.000
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Juodikiai
41,5 m

2247

2202

Juodikiai
1160 m
1430 m

1505 m
752 m

398 m

1500 m

Kad. Nr. 5503/0009:155

Butkai

837 m
Kad. Nr. 5503/0008:211

Kantvainiai
UAB „Kontvainiai“
kiaulininkyst s
kompleksas ir
srut – skysto
m šlo rezervuarai

Agluon nai
1045 m

2207

Sutartiniai ženklai:
Detaliai išžvalgyt ištekli apskai iavimo kont ras

Produkcijos išvežimo kelias

Prognozini ištekli riba

Produkcij išvežan io transporto jud jimo kryptys

Žem s sklyp ribos

Gyvenamas namas

Klaip dos rajono savivaldyb s Kantvaini sm lio ir žvyro telkinio dislokacijos vietos planas M 1:15.000
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APLINKOS APSAUGOS AGENTRA
Biudžetin

staiga, A. Juozapaviiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini. asmen. registre, kodas 188784898

UAB „YIT Lietuva“
El. p. info@yit.lt

2019-09-

Nr. (30.2)-A4E-

= 2019-08-29

Nr. COS-YIT-2019KA-693

Kopija
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos
ministerijos

  RAJONO     II,

  NEDERINIMO

 II ŽVYRO IR

Aplinkos apsaugos  A- (toliau –  A-2 pagal ,& C;D E - ; A .
-E+&D suderinti :   rajono :  . F . II, G  . II žvyro ir &   , .
planus su , +. kuriuose planuojama atnaujinti E, . +<D ribomis, leidimui iš Lietuvos
geologijos tarnybos gauti.
Pagal ,D  9-&C;D 2019-01-02 vykdant UAB „YIT Infra Lietuva“ -- C;D
UAB „YIT Infra Lietuva“ Lietuvos Respublikos - .  & . registre buvo - - kaip
UAB „YIT Lietuva“. Pagal reorganizacijos D +  UAB „YIT Lietuva“ - &  D UAB „YIT
Infra Lietuva“ -D teises ir pareigas, finansinius -;&  ,  ir :   rajono
G  . II žvyro ir &  :  . žvyro ir &  bei F . II žvyro ir &  telkiniuose
UAB „YIT Infra Lietuva“ -  kasybos sklypus. UAB „YIT Lietuva“   ; laiku apie &
-- C;D informuoti Lietuvos geologijos - +<D ši 2019-02-18 panaikino 2018-05-14 išduoto
patikslinto Leidimo naudoti &  &. išteklius bei ertmes Nr. 37p-12  ;&D kuris buvo
,J  J UAB „YIT Infra Lietuva“ naudoti :   rajono G  . II žvyro ir & 
telkinio žvyro E, .  (4,74 ha), :  . žvyro ir &  telkinio &  E, . 
(19,53 ha), F . II telkinio žvyro ir &  E, .  (19,36 ha).
Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos A,
veiklos poveikio
aplinkai vertinimo +& (toliau – PAV +& 2 3 straipsnio 3 dalimi, atranka  poveikio
aplinkai vertinimo ir (ar) planuojamos A,
veiklos poveikio aplinkai vertinimas turi <A atlikti
iki +&  -  leidimo 1 +<D   dokumento, leidimo naudoti  
išteklius arba ertmes, taršos integruotos prevencijos ir , -
leidimo, taršos leidimo ir ,.
+&  -+. &.2 išdavimo. Jeigu atranka  poveikio aplinkai vertinimo ir (ar)
poveikio aplinkai vertinimas neatlikti, leidimas neišduodamas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos +& 15 straipsnio 4 dalimi,
+&  -  leidimai 1 +<D leidžiantis dokumentas, leidimas naudoti  
išteklius arba ertmes, taršos integruotos prevencijos ir , - leidimas, taršos leidimas ir kituose
+&  nurodyti leidimai), kuriuos išduodant nustatyta pareiga kartu su prašymu leidimus
E  institucijai pateikti atsakingosios institucijos - &D  planuojamos A,
veiklos poveikio aplinkai, pagal ,- planuojama A, veikla atitinka 
,. reikalavimus
(toliau šiame straipsnyje – sprendimas) ar atrankos  poveikio aplinkai vertinimo ED kad
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau – Atrankos išvada), gali <A išduodami esant
    atsakingosios institucijos sprendimui ar Atrankos išvadai. Ši = +& nuostata
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2
netaikoma, jeigu fizinis ar juridinis asmuo turi    +<D   ,& D ar 
naudoti   išteklius arba ertmes,       Atrankos išvados arba sprendimo
galiojimo metu.
Informuojame, kad vadovaujantis PAV +& 2 priedo 2.4  , numatant ,.
 .;. E,  . +<D (kai kasybos sklypas – mažesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha)
reikia atlikti - ,D  poveikio aplinkai vertinimo PAV +& nustatyta tvarka.
=- J tai, kas aukE E + ir tai, kad UAB „YIT Lietuva“  ;  leidimo
naudoti &  &. išteklius neturi, o planuojama :  . F . II, G  . II žvyro ir
&   , . E, . dalies gavyba patenka PAV +& 2 priedo 2.4  , taikymo - 
 A- ,. :   rajono :  . žvyro ir &  telkinio dalies, F . II žvyro ir
&  telkinio dalies bei G  . II žvyro ir &  telkinio dalies   . su , +. kuriuose
planuojama atnaujinti E, . +<D ribomis nederina.
Vadovaujantis PAV +& 3 straipsnio 3 dalimi bei 2 priedo 2.4  , iki leidimo
naudoti &
 &. išteklius išdavimo, UAB „YIT Lietuva“ planuojamam :  .
F . II, G  . II žvyro ir &   , . E, . dalies naudojimui turi <A atlikta atranka
 poveikio aplinkai vertinimo.
K  ,+&D A turite  J  ,.   A- (A.  g. 9, Vilnius 09311) per 6
&   nuo &. E, ;& dienos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo +&
nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui 
 +<
- ;.
piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip &. žmogaus  . ir  . viešojo
administravimo srityje per vienerius metus nuo šio atsakymo ,& dienos (Gedimino g. 56,
01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo , - -. +& nustatyta tvarka.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

Laima F- ,  tel. 8 46 250256, el. p. laima.prudnikoviene@aaa.am.lt
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