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SPRENDIMAS
DĖL UTENOS RAJONO KVYKLIŲ TELKINIO DALIES (APIE 35,5 HA) ŽVYRO
IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO
2015-08-25
Vadovaudamasis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vetiinimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 "Dėl planų
ir programq strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 17 punktu, Planq ir
programq atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D 1-456 "Dėl planq ir programq
atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 14 punktu,
Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijq planavimo procese nuostatq, patvirtintlĮ Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 "Dėl visuomenės informavimo,
konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus d~l teritorijq planavimo nuostatų patvirtinimo",
6.1. p., atsižvelgdamas į atrankos strateginiam pasekmiq aplinkai vertinimo subjektų išvadas (20 1409-25 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento raštas Nr. (5 .28)-s-1509, 20 14-08-1 3
Valstybinės saugomq teritorijq tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštas Nr. (4)-V3-2056 (7. 23),
2014-08-06 Kultūros paveldo depatiamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinio padalinio
raštas Nr. (9.38 .-U) 2U-549, 2014-08-01 Utenos visuomenės sveikatos centro raštas Nr. S21 -6, 201409-29 Utenos rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. (3.17)s-2666),
n u s p r e n dž i u:
Utenos rajono Kvykliq telkinio dalies (apie 35 ,5 ha) žvyro ištekliq naudojimo plano
strateginio pasekmilĮ aplinkai vetiinimo neatlikti .
Sprendimo priėmimo motyvai dėstomi žemiau:
1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, patvnimtame Lietuvos Respublikos
Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154, Kvyklių žvyro telkinys pažymėtas kaip
kitos paskitiies žemė (naudingqjq iškasenq gavybos) ir mišhĮ ūkio paski1iies žemės teritorija;
2. Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės
tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-277, aiškinamajame rašte nurodyta, kad
Kvyklių žvyro telkinys yra pažymėtas kaip numatoma kasybos pramonės katjerų teritorija
Utenos rajono savivaldybėje 2007-2017 metų periodu;
3. rengiant Utenos rajono savivaldyb~s teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Utenos rajono
savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-277, buvo atliktos strateginio
pasekmilĮ aplinkai vertinimo procedūros;
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
2008 m. spalio 2 d. raštu Nr. (5 .1)-s-1692 pritarė Utenos apskrities Utenos rajono
savivaldybės Utenos seniūnijos Kvykliq žvyro telkinio vakarinės dalies eksploatacijai pagal
pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, 2013 m. liepos 26 d. raštu Nr. (5 .1 )-s-1587
priėmė sprendimą pratęsti 2008 metais atliktą poveikio aplinkai ve1iinimo galioj imą iki 20 18
m. liepos 26 d.;
5 . Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtinto
Planq ir programq strateginio pasekmiq aplinkai vetiinimo tvarkos aprašo (toliau -Aprašo) 11
ir 11.1. p. nurodyta, kad atrankos objektai yra šio Aprašo 7.1. ir 7.2. p. nurodyti planai ir
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programos, ski1ii nedideliems plotams tam tikroje vietoje. P lanų ir programtĮ strateginio
pasekmių aplinkai ve1iinimo vadove, parengtame Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
ir Suomijos aplinkos instituto, nurodyta, kad "sąvokos "nedideli plotai", "vietovės lygmuo"
< .. .> yra perkeltos iš 2001 m. birželio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos
2001/43/EB "Dėl tam tikrq planq ir programų paselrn1ių aplinkai vertinimo". Pagal Europos
Komisijos Aplinkos generalinio direktorato užsakymu parengtą direktyvos išaiškinimą, "šios
sąvokos negali būti apibrėžtos konkrečiomis skaitmeninėmis reikšmėmis ir dėl jt} turi būti
apsisprendžiama kiekvieno atskiro plano ar programos atveju. < ... > Be to, pagrindinis
kriterijus, į kurį turi atsižvelgti plano ar programos rengimo organizatorius, nuspręsdamas , ar
jo rengiamas planavimo dokumentas atitinka šias sąvokas , turi būti ne teritorijos plotas ar
planavimo dokumento lygmuo, bet galimas plano ar programos įgyvendinimo pasekmit}
aplinkai reikšmingumas". Pastebėtina ir tai, kad Aprašo redakcijoj e, įsigaliojusioje 2014 m.
gruodžio 31 d., siekiant išvengti interpretavimo, kas turėttĮ būti laikoma nedideliu plotu,
sąvoka "nedideli plotai" yra keičiama į "didesnis nei 1O kv. kilometrq plotas" (1 000 ha) ;
6. parengtame strateginio paselunių aplinkai ve1iinimo atrankos dokumente pateikta anal i zė ,
kad planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingos įtakos paviršiniam vandeniui, požeminiam
vandeniui, aplinkos orui, klimato veiksniams, natūralioms buveinėms bei biologinei
įvairovei ,
kultūros
paveldui,
materialiniams
antropogemmams
ištekliams,
neatsinaujinantiems bei atsinaujinantiems gamtos ištekliams, o turės įtakos tik dirvožemiui
bei kraštovaizdžiui, bet ir ši įtaka bus mažai reikšminga, kadangi tinkamai rekultivuoto
telkinio haštovaizdžio estetinė vertė gali būti didesnė lyginant su būkle prieš pradedant
veiklą;

7. Aprašo 9.2. p. nurodyta, kad institucijos, atsakingos už saugomq teritorijq apsaugos ir
tvarkymo organizavimą, pateiktos išvados dėl ve1iinimo atrankos yra privalomos planq ir
programų rengimo organizatoriams. Valstybinė saugomų teritorijq tarnyba prie Aplinkos
ministerijos 2014 m. rugpjūčio 13 d. raštu Nr. (4)-V3-2056-(7.23) nurodė , kad "šio plano
įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų paselrmių biologinei įvairovei , natūralioms
buveinėm.&::::·:r--~
-';tę , gamtinėms ve1iybėms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti šio plano
stratea· r~
c ~ Sp ~ inkai vetiinimo".
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