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Vietinės reikšmės kelias.
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Planuojamos teritorijos plotas (apie 586,26 ha)

Planuojamos teritorijos riba (apima žemės sklypa kad. Nr. 8857/9:229)

Žemės sklypo savininkas/ kadastrinis numeris

Esamų geodeziškai matuotų žemės sklypų ribos

Esamų preliminariai matuotų žemės sklypų ribos

Projektuojamų (formuojamų) žemės sklypų riba

Detaliai išžvalgytų išteklių plotai

Parengtiniai išžvalgytų išteklių plotai

Prognoziniai išteklių plotai
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V.Pavardenis

UAB „Prokalina“ skirto kasybos sklypo plotas 21,4 ha

Planuojamas žaliavos išvežimo kelias ir kryptis

Orinė 110 kW elektros linija

ETAPAS:

STADIJA:

Leidimo tirti žemės
gelmes Nr. 82
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PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:

PLANAVIMO RENGĖJAS:
UAB „GJ MAGMA“, įm. k. 121428749,
Vaidevučio g.18, LT- 08402,Vilnius,
tel.85-2318178, faks.85-2784455,
el.p.gjmagma@gmail.com

Lapas Lapų

UAB „Prokalina“,
įm. k. 141960478, Klaipėda,
Minijos g. 135A-10, LT-93206,
tel.+370-698-38497,
el.p. prokalina.info@gmail.com

ŠILUTĖS RAJONO LAPYNŲ II TELKINIO
SMĖLIO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  PLANAS

SPECIALIOJO PLANO RENGIMO

SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS

SUSISIEKIMO SCHEMA
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UAB
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Pastabos:
- Karjere eismas vyks karjero vidaus keliais, kurių elementai turi atitikti kelių

techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ūkių vidaus kelių IIIv
kategorijos reikalavimus. Minimalus vienos krypties eismo ir važiuojamosios dalies plotis
be kelkraščių sudaro 3,5 m, kelkraščiai - po 1 m, kelio plotis be praplatinimų - 5,5 m.
Posūkio spinduliai nereglamentuojami. Kelio paviršius formuojamas buldozeriu
sutankinant naudingojo klodo sluoksnį. Išilginis kelio nuolydis negali būti didesnis nei 8
%. Įrengiant laikinus kelius, jų kelkraščiuose turės būti iškasti 0,3 - 0,4 m gylio paviršinio
vandens nuvedimo kanalėliai;

- Žaliava iš karjero pradžioje bus išvežama esamais vietinės reikšmės žvyrkeliais (Iv
- IIv kategorijos, 5 - 6 m pločio) link krašto kelio Kaunas - Jurbarkas - Klaipėda (Nr. 141).
Iš karjero išvažiavę sunkvežimiai judės tik viešojo naudojimo keliais, kuriuose nėra jokių
apribojimų sunkiajam transportui;

-  Iv ir IIv kategorijos vietinės reikšmės kelių projektinis vidutinis metinis paros
eismo intensyvumas vadovaujantis KTR 1:01:2008 yra 500-1000 automobilių per parą;

- Naudojimo plano organizatorius privalo pastoviai vykdyti žvyruotos kelio dangos
būklės priežiūrą, o esant poreikiui ir sustiprinti važiuojamosios dalies pagrindą. O sausros
metu jaučiant dulkėtumą, numatyti žvyro dangos laistymą.
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