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1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).
UAB „Šilinė“, Molėtų g. 64, LT-28135 Utena, tel. +370 685 12293, el. p. uabsiline@.com
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).
UAB „GIK projektai“, Konstitucijos pr. 23, LT- 08105 Vilnius, tel. +370 662 38817, el.
p. s.puzaite@bpimone.lt.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodant Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo punktą(-us) ir (arba) nurodant
atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kad privalomas poveikio aplinkai
vertinimas (data, rašto Nr.) arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad
poveikis gali būti reikšmingas (data, rašto Nr.).
Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – Utenos r. sav. Vieteikių žvyro telkinio dalies
naudojimas. Poveikio aplinkai vertinimas atliktas remiantis Aplinkos apsaugos agentūros 2019 m.
rugpjūčio 6 d. raštu Nr. (30.2)-A4-5114 „Atrankos išvada dėl Vieteikių žvyro telkinio dalies
naudojimo poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – Atrankos išvada) priimta išvada, kurioje
nurodoma, kad pagal Atrankos išvadai pateiktą informaciją UAB „Šilinė“ planuojamai ūkinei
veiklai – Utenos r. sav., Leliūnų sen., Vieteikių žvyro telkinio dalies naudojimas – poveikio
aplinkai vertinimas privalomas.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, savivaldybė, seniūnija; miestas,
miestelis, kaimas ar viensėdis; gatvė).
PŪV teritorija yra žemės sklype (kadastrinis Nr. 8250/0015:39) Utenos rajone, Leliūnų
seniūnijoje, Vieteikių kaime, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas
– naudingųjų iškasenų teritorijos ir laisvoje valstybinėje žemėje.
Nuo Utenos miesto centro PŪV teritorija nutolusi 12,3 km į pietvakarius. Artimiausios
gyvenvietės nuo PŪV teritorijos yra: apie 500 m šiaurės rytų kryptimi nutolęs Margavonių
kaimas (12 gyventojų), apie 640 m atstumu rytų kryptimi – Bajoriškių kaimas (12 gyventojų),
apie 900 m atstumu vakarų kryptimi – Miškinių kaimas (27 gyventojai), 1,4 km atstumu
pietvakarių – Vitkūnų kaimas (5 gyventojai). Artimiausia gyvenamoji teritorija nuo PŪV
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teritorijos nutolusi 180 m atstumu šiaurės kryptimi.
PŪV sklypas į saugomas teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja. Artimiausios
saugomos teritorijos yra 860 m pietvakarių kryptimi nuo PŪV sklypo nutolęs Pakalnių
geomorfologinis draustinis, 970 m šiaurės rytų krytimi – valstybės saugomas Pakalnių ąžuolas ir
apie 2,5 km šiaurės rytų krytimi valstybės saugomas Utenio akmuo. Artimiausia Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija – 5,4 km šiaurės rytų kryptimi nutolęs Ąžuolijos
miškas. PŪV vieta ir jos apylinkės nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir kitų
saugomų gamtinių teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas.
PŪV teritorija nepatenka į paviršinio vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas,
vandenviečių apsaugos zonas, sniego tirpsmo ir liūčių potvynių grėsmės zonas.
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (pagrindiniai techniniai ir ekonominiai
rodikliai, svarstytos alternatyvos ir pan.).
PŪV – naudingosios iškasenos (žvyro) kasyba atviru kasiniu (karjeru) bus vykdoma apie
9,42 ha plote.
Žvyro karjeras planuojamas eksploatuoti pagal tipinę eksploatavimo technologiją:
augalinio sluoksnio ir mineralinės dangos nukasimas, technologinių karjero vidaus kelių
įrengimas, naudingojo klodo iškasimas ir pakrovimas į autosavivarčius, iškastos produkcijos
išvežimas iš karjero, išeksploatuoto ploto rekultivavimas.
Telkinio dangą detaliai išžvalgytame plote sudaro apie 0,3 m storio augalinis sluoksnis ir
kartais priesmėlis. Dangos storis kinta nuo 0,3 iki 1,7 m, vidutiniškai yra 0,5 m. Naudingasis
telkinio sluoksnis – smėlingos žvirgždingos nuogulos. Jo storis kinta nuo 1,2 iki 13,0 m,
vidutiniškai 7,9 m storio. Naudingasis sluoksnis neapvandenintas. Dangos gruntas (augalinis
sluoksnis, mineralinė danga) pagal žemės gelmių naudojimo planą bus laikinai sandėliuojamas ir
panaudojamas šlaitams lėkštinti.
Karjero vidaus keliai tiesiami priklausomai nuo pakrovimo darbų zonos padėties,
profiliuojant ir sutankinant kelio pagrindo gruntą buldozeriu.
Nukasus virš naudingojo klodo dangą, sausas naudingasis klodas bus kasamas atvirkštinio
kasimo ekskavatoriumi LiebherrR 922, pakraunamas į autosavivarčius Mercedes Benz (18-24 t) ir
išvežamas iš karjero.
Kasybos darbai priklausomai nuo žvyro poreikio bus vykdomi visus metus, 5 dienas per
savaitę, viena (I) pamaina nuo 700 val. iki 1700 val. Sąlyginis skaičiuojamasis darbo dienų skaičius
metuose – 250, vidurkinis skaičiuojamasis pamainos našumas žvyro gavyboje – 112 m3.
Pagrindinius rekultivavimo darbus sudarys karjero šlaitų nulėkštinimas ir išlyginimas,
baigiamųjų kasybos darbų aikštelės sutvarkymas, žolinių augalų pasėjimas. Karjero
rekultivavimo darbus numatoma užbaigti tik pilnai iškasus žemės sklype naudingąją iškaseną.
Rekultivavimo darbai bus atliekami tomis pačiomis kasybos ir transporto mašinomis.
Išeksploatuoto telkinio rekultivacija numatoma po karjero uždarymo, bet ne vėliau kaip 1 metus
po pilno naudingojo klodo iškasimo planuojamoje teritorijoje. Iškasus naudingąsias iškasenas,
išeksploatuotą karjerą numatoma rekultivuoti į pievą ir mišką, apsėjant žoliniais augalais ar
apsodinant želdiniais.
Informacija apie atliekų susidarymą ir tvarkymą
Telkinio naudojimo metu numatoma, kad dyzelinis kuras ir tepalai kasybos mašinoms bus
atvežami ir užpildomi specialiu transportu su užpildymo įranga. Kasybos mašinų remontas ir
techninis aptarnavimas (išskyrus atsitiktinio smulkaus gedimo atvejus) karjere nebus atliekamas.
Kitų pavojingų medžiagų naudojimas ar saugojimas karjere nenumatomas. Karjero darbuotojų
sukauptos mišrios komunalinės atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms
įmonėms. Per metus susidarys iki 1,2 t mišrių komunalinių atliekų.
Informacija apie PŪV poveikį vandeniui
PŪV teritorijoje vandens telkinių nėra. Vieteikių žvyro telkinio teritorija priklauso
Nemuno upės baseinui, Šventosios pabaseiniui. Artimiausią hidrografinį tinklą telkinio apylinkės
sudaro: už 200 m atstumu į vakarus yra melioracijos kanalas, už 530 m atstumu tekantis
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melioruotas upelis Gulbė, 430 m atstumu į pietryčius nutolusi Paraistinės pelkė, 730 m atstumu į
šiaurę Umblyno ežeras, už 720 m į rytus Gėlužio ežeras ir už 805 m atstumu – Anglinio ežeras.
Telkinio plote melioracinių sistemų bei hidrotechninių įrenginių nėra. Lietuvos
Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenimis PŪV teritorija nepatenka į vandens
telkinių apsaugos zonas ir juostas. PŪV teritorijoje vandens gręžinių nėra. Artimiausios
geriamojo gėlo vandens vandenvietės - Pakalnių vandenvietė (Nr. 2396) nuo PŪV teritorijos
nutolusi apie 0,77 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi bei Velbiškių vandenvietė (Nr. 3054)
nutolusi 3,14 km atstumu rytų kryptimi.
Pagal poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitoje pateiktą informaciją vanduo
technologiniuose procesuose nebus naudojamas ir gamybinių nuotekų nesusidarys.
Informacija apie PŪV poveikį aplinkos orui
Į aplinkos orą teršalai pateks iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių. Išskiriamų teršalų
kiekiai PAV ataskaitoje apskaičiuoti pagal Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su
vidaus degimo varikliais, vertinimo metodiką1. PAV ataskaitoje apskaičiuoti teršalų kiekiai: 1,10
t/metus anglies monoksido, 0,4091 t/metus angliavandenilių, 0,3228 t/metus azoto junginių,
0,0256 t/metus sieros dioksido ir 29,7802 t/metus kietųjų dalelių.
Tarša kietosiomis dalelėmis padidėja išvežant produkciją keliu su žvyro danga. PAV
ataskaitoje numatyta, kad šis kelio ruožas bus reguliariai laistomas sausros metu. Taip pat
dulkėtumo mažinimui numatyta laistyti karjero vidaus kelius, sunkvežimių, išvežančių produkciją
iš karjero, kėbulus dengti tentais.
Informacija apie PŪV poveikį klimatui
Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, atsižvelgiant į PŪV pobūdį, reikšmingo
neigiamo PŪV poveikio klimatui dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų nenumatoma.
Informacija apie PŪV poveikį dirvožemiui, žemės gelmėms
PŪV teritorijos dalis, kuri planuojama naudoti kasybos darbams, patenka į 1981 metais
detaliai išžvalgytų Vieteikių telkinio žvyro išteklių kontūrus. Išžvalgyti ištekliai patvirtinti
Lietuvos TSR geologijos valdybos Mokslinės techninės tarybos 1981 m. rugpjūčio 10 d. posėdžio
protokolu Nr. 30 (857). Detaliai išžvalgytame 11,58 ha plote aprobuota 898 tūkst. m3 žvyro
išteklių, kurie kaip žaliava tinkami IV-V automobilių keliams tiesti pagal standarto GOST 2373579 reikalavimus. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių registro
žemės gelmių išteklių dalies išrašo duomenimis 2018 m. gruodžio 13 d. išteklių likutis telkinyje
yra 677 tūkst. m3 žvyro.
Visas naudingosios iškasenos klodas yra sausas, nes požeminis vanduo natūraliai slūgso
giliau planuojamo kasti naudingo klodo pado. Telkinio aslą sudaro itin smulkūs apvandeninti
smėliai, aleuritas ir glacigeninis priemolis.
Siekiant išsaugoti derlingąjį dirvožemio sluoksnį, dirvožemį numatoma laikinai sandėliuoti
ir panaudoti šlaitų lėkštinimui bei karjero dugno išlyginimui.
Informacija apie PŪV poveikį kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei ir saugomoms
teritorijoms
Pagal Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio
tvarkymo plano patvirtinimo“ (toliau – Planas), planuojamas eksploatuoti Vieteikių žvyro
telkinys patenka į ypač raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių
kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo arealą ir vietovę – Rubikių kalvotas ežerynas –
Pakalvių kalvynas. Remiantis Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio
duomenimis, PŪV teritorija priklauso raiškiai vertikaliosios sąsklaidos (stipriai kalvoto bei gilių
slėnių kraštovaizdis su 4-5 lygmenų videotopų kompleksais), vyraujančių atvirų pilnai
apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiui su kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikštais tik
Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr.125 „Dėl teršiančių medžiagų, išmetamų į
atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodikos patvirtinimo“.
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horizontaliaisiais dominantų kompleksais (V3H3-b). Remiantis Kraštovaizdžio tvarkymo zonų
žemėlapio duomenimis, PŪV teritorija patenka į miškingai agrarinį su rekomenduojamu
konservacinio - tausojančio kraštovaizdžio vertybių išsaugojančio naudojimo kraštovaizdžio
tvarkymo zoną - ma2K. Pagal Utenos rajono savivaldybės bendrojo plano (patvirtinto 2008 m.
spalio 30 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-277) žemės naudojimo ir reglamentų brėžinį,
PŪV teritorija patenka į kitos paskirties žemę (naudingųjų iškasenų gavybos). Pagal Bendrojo
plano kraštovaizdžio apsaugos ir vystymo brėžinį, PŪV ploto dalis patenka į mikroregioninės
svarbos vidinio stabilizavimo arealą, riboto geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritoriją,
kur vyrauja mišrus miškingas - agrarinis kraštovaizdis. PŪV teritorijoje vyrauja agrarinis
kraštovaizdis su tausojančio pobūdžio naudojimu. Kraštovaizdžio tvarkymas siejamas su
tausojančio bioprodukcinio naudojimo reglamentų strategijos tipu. Šių teritorijų perspektyvinis
naudojimas siejamas su intensyviai agrariškai įsavintų plotų ekologinio stabilumo didinimu, kuris
gali būti siekiamas skatinant didinti žemės naudmenų fragmentaciją, formuojant apsaugines
želdinių juostas palei žemės valdų ribas ir (arba) hidrografiniais objektais.
Šiuo metu PŪV teritorijos ir ją vizualiai supančios aplinkos dalies estetinė vertė vizualiniu
požiūriu yra vidutinė, dalis PŪV paviršiaus yra atropogeniškai paveikta - teritorijoje yra apleistas
karjeras ir apleista dirbama žemė, savaime apaugusi medžiais. Buvusi karjero teritorija
nerekultivuota, yra likę sijojimo įrenginių pamatų likučiai. Į šiaurę, rytus ir dalinai pietus nuo
PŪV teritorijos, kur randasi ypač išraiškingas kraštovaizdis, taip pat lankytini objektai (Pakalnių
piliakalnis, Pakalnių ąžuolas ir kt.) horizontą uždaro miškai ir miško želdinių grupės, tik į vakarus
ir į pietvakarius horizontas yra atviras. Lankytinų organizuotos rekreacijos objektų vietų ar
saugomų teritorijų aplink PŪV teritoriją nėra.
PAV ataskaitoje gamtovaizdžio požymių estetiškumo vertė vertinta pagal A. R. Budriūno
ir K. Ėringio kraštovaizdžio estetinio rekreacinio vertinimo metodiką. Vertintas: bendrasis
gamtovaizdžio įspūdingumas, reljefo išraiškingumas, augalijos erdvinis įvairumas,
antropogeninių objektų įvairumas ir tikslingumas. Gamtovaizdžio požymių estetiškumo vertinimo
rezultatai rodo, jog PŪV teritorijos estetinė vertė po telkinio rekultivacijos reikšmingai nesikeis.
PŪV vietoje kraštovaizdis nepasižymi dideliu įvairumu, mozaikiškumu ir unikalumu, teritorija
nepritaikyta rekreacijai. Dalis PŪV ploto jau dabar yra paveikta kasybos darbų.
PAV ataskaitoje numatoma, kad atlikus rekultivavimo darbus, buvęs karjeras bus labiau
priderintas prie supančių natūralių reljefo formų, o poveikis visam kraštovaizdžio tipui bus
minimalus.
Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV teritorija su saugomomis teritorijomis
nesiriboja. Apie 860 m atstumu šiaurės rytų krytimi nutolęs Pakalnių geomorfologinis draustinis.
Pagal Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro kartografinės duomenų bazės
duomenis, PŪV teritorijoje nėra miško žemės. PŪV teritorija pietine ir rytine dalimis ribojasi su
miško žeme, šiaurės vakarų dalimi ribojasi su I grupės rezervaciniais miškais (priskiriamiems
priešerozinių miškų pogrupiui), 135 m atstumu pietų kryptimi nutolę III grupės apsauginiai
miškai (laukų apsauginių miškų pogrupis), kiti miškai nutolę didesniu atstumu.
Informacija apie PŪV poveikį materialinėms vertybėms
Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, poveikio materialinėms vertybėms dėl PŪV
sukeliamo triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, spinduliuotės, potvynių ir pan., taip pat
poveikio materialinėms vertybėms dėl jų paėmimo, sunaikinimo ar planuojamų žemės naudojimo
apribojimų, susijusių su planuojama ūkine veikla pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo
sąlygas nenumatoma.
Informacija apie PŪV poveikį nekilnojamosioms kultūros vertybėms
Atsižvelgiant į PAV ataskaitoje pateiktą informaciją apie PŪV vietą ir atstumus iki
artimiausių Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, PŪV
poveikio nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir vietovėms), jų
vertingosioms savybėms nenumatoma.
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Informacija apie PŪV poveikį visuomenės sveikatai
PAV ataskaitoje pateikiama, kad PŪV metu galimas triukšmo padidėjimas telkinio
teritorijoje darbo metu (nuo 700 iki 1700 val.) dėl kasybos, krovos darbų ir išgautos žaliavos
išvežimo iš teritorijos. Planuojama, kad telkinio eksploatavimo metu žaliava bus išvežama
sunkiasvorėmis autotransporto priemonėmis iki 11 reisų per dieną (į abi puses - 22). Telkinio
naudingo klodo gavyba vyks iki 17 valandos, kai leidžiami aukščiausi triukšmo lygiai.
Specializuota technika dirbs nekoncentruotai (pasiskirsčiusi atskiruose telkinio plotuose ir
palaipsniui judėdama iš vienos vietos į kitą), todėl triukšmo padidėjimas dienos laikotarpyje (nuo
700 iki 1700 val.) bus nepastovus. PŪV keliamas triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
(nutolusioje 180 m atstumu) sieks nuo 24,8 iki 29,7 dBA ir neviršys Lietuvos higienos normoje
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“,
reglamentuojamos ribinės triukšmo vertės dienos metu (Ldiena) (55 dBA).
Informacija apie PŪV riziką dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų
PAV ataskaitoje atliktas PŪV galimų avarijų rizikos vertinimas. Nustatytos potencialiai
pavojingos operacijos: kasyba ties aukštais šlaitais, gruntų griūtis nuo aukšto stataus šlaito,
transporto eismas.
6. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai
išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti. Pateikiamas šių priemonių
aprašymas, nurodant kokiame planuojamame ūkinės veiklos etape jos bus numatytos ir
įgyvendintos.
6.1. PAV ataskaitoje numatyta, kad įmonė prieš pradedant veiklą parengs planus ir
priemones PŪV avarijos padariniams likviduoti (iš technikos išsiliejus kurui ar tepalams) –
talpas, įrankius bei sorbentą užteršto grunto lokalizavimui ir surinkimui. Veiklos vykdymo metu
įvykus avarijai, gruntas ar vanduo turi būti užpiltas surišančiu sorbentu, nedelsiant surinktas ir
perduotas atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti šias atliekas.
6.2. Siekiant sumažinti PŪV poveikį visuomenės sveikatai, PAV ataskaitoje numatyta, kad
veiklos vykdymo etape sausros metu, grunto išvežimo kelio atkarpos prie artimiausių sodybų bus
laistomos vandeniu. Autosavivarčių kėbulai bus dengiami tentais, ribojamas automobilių greitis.
6.3. Siekiant išsaugoti derlingąjį dirvožemio sluoksnį, PAV ataskaitoje numatyta veiklos
vykdymo etape, prieš naudingųjų iškasenų gavybą, dirvožemį sustumti į kaupus PŪV teritorijos ribose.
Jeigu derlingojo dirvožemio sluoksnio kaupai bus laikomi daugiau kaip dvejus metus, jie bus
apsėjami daugiamečių žolių mišiniais, kad apsaugoti nuo defliacijos.
6.4. Siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui, PAV ataskaitoje numatyta,
kad veiklos nutraukimo etape, baigus naudingųjų iškasenų gavybą, PŪV teritorija bus laiku ir tinkamai
rekultivuota. Karjero šlaitai bus nulėkštinti, priderinant prie esamo natūralaus reljefo. Antropogeniniam
poveikiui kompensuoti ir ekosistemai atkurti, PŪV teritoriją planuojama rekultivuoti į pievą ir
mišką, apsėjant žoliniais augalais ir apsodinant medžio želdiniais.
7. Trumpas aplinkos stebėsenos (monitoringo) priemonių aprašymas, jei taikoma.
Atsižvelgiant į PAV ataskaitoje atlikto vertinimo rezultatus, nustatyta, kad nėra poreikio
vykdyti PŪV aplinkos stebėseną (monitoringą).
8. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (pobūdis, data, rašto Nr.).
8.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Utenos departamentas 2019-10-22 d. raštu Nr. (9-11 14.3.2 E)2-50552 pritarė PAV programai.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos
departamentas 2020-09-10 raštu Nr. (9-11 14.3.3 E)2-66033 pateikė išvadą, kad PAV ataskaitai ir
PŪV galimybėms pritaria.
8.2. Utenos rajono savivaldybės administracija 2019-11-07 raštu Nr. (3.17E)S-2689 pritarė
PAV programai.
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Utenos rajono savivaldybės administracija 2020-08-27 raštu Nr. (3.17E)S-2146 pateikė
išvadą, kad PAV ataskaitai pastabų neturi.
8.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2019-11-12 raštu Nr. 9.4-5-1190 pritarė PAV
programai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2020-09-16 raštu Nr. 9.4-5-824 informavo, kad
pastabų dėl PAV ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai neturi.
8.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos skyrius 2019-10-22
raštu Nr. (9.38.-U)2U-689 pritarė PAV programai.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos skyrius 2020-08-25
raštu Nr. (9.38.-U)2U-381 pritarė PAV ataskaitai.
8.5. Aplinkos apsaugos agentūra 2019-11-25 raštu Nr. (30.1)-A4E-6288 patvirtino PAV
programą.
9. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (kur, kada, kaip informuota ir dalyvavo
visuomenė, apibendrintas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų pobūdis pagal temas).
Visuomenė apie parengtą PAV programą informuota Utenos rajono savivaldybės
administracijos skelbimų lentoje (2019-10-10) ir internetiniame puslapyje www.utena.lt (201910-11), Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnijos skelbimų lentoje (201910-11), laikraštyje „Utenos diena“ (2019-10-12), PAV dokumentų rengėjo UAB „GIK projektai“
internetiniame puslapyje www.bpimone.lt (2019-10-10), Aplinkos apsaugos agentūros
tinklalapyje www.gamta.lt (2019-10-14).
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita paskelbta Utenos
rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (2020-06-29) ir internetiniame puslapyje
www.utena.lt (2020-06-29), Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnijos
skelbimų lentoje (2020-06-30), laikraštyje „Utenos diena“ (2020-07-01), PAV dokumentų
rengėjo UAB „GIK projektai“ internetiniame puslapyje www.bpimone.lt (2020-06-28). Su PAV
ataskaita sudarytos galimybės susipažinti Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų
seniūnijos patalpose, PAV dokumentų rengėjo patalpose ir tinklalapyje www.bpimone.lt.
Susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2020-08-04 17.30 val. Utenos rajono
savivaldybės administracijos Leliūnių seniūnijos patalpose, adresu Kauno g. 29, Leliūnai, Utenos
r. sav. Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo ir PŪV organizatoriaus (užsakovo)
atstovai. PAV dokumentų rengėjas visuomenės pasiūlymų dėl PAV ataskaitos ir PŪV negavo.
Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje www.gamta.lt visuomenei apie gautą PAV
ataskaitą paskelbė 2020-10-01. Per nustatytą terminą pasiūlymų dėl PAV ataskaitos ir PŪV iš
suinteresuotos visuomenės negauta.
10. Tarpvalstybinės konsultacijos (kur, kada, kaip vyko tarpvalstybinės
konsultacijos, gautų pasiūlymų pobūdis).
Planuojamai ūkinei veiklai tarpvalstybinės konsultacijos netaikomos.
11. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio
aplinkai vertinimu:
11.1. PŪV užsakovas privalo savo lėšomis įgyvendinti PAV ataskaitoje ir šio sprendimo 6
punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo
pasekmėms likviduoti.
11.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už PAV
ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės
nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos
apimtis/nutraukti veiklą.
11.3. Siekiant išvengti vandenų taršos, transporto priemonių techninis aptarnavimas PŪV
teritorijoje turi būti atliekamas tik ant vandeniui nepralaidžios dangos.
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12. Motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai:
12.1. PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PŪV poveikio aplinkai vertinimo
subjektai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 10 straipsnio nuostatomis, pateikė teigiamas išvadas dėl PAV ataskaitos ir
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai.
12.2. PAV ataskaitos rengėjas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo tvarkos aprašo2 reikalavimus tinkamai atliko visuomenės supažindinimą su PAV
ataskaita. Visuomenės pastabų ir pasiūlymų dėl PAV ataskaitos ir PŪV galimybių negauta.
12.3. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant poveikį aplinkai mažinančias
priemones ir vykdant sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas, PŪV įgyvendinimas nesukels
reikšmingo neigiamo poveikio dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, aplinkos orui,
vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, materialinėms vertybėms,
nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai; PŪV sukeliamų
biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai;
reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl PŪV ekstremaliųjų įvykių ir
situacijų rizikos.
12.4. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV metu susidarančių atliekų
tvarkymas atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų atliekų tvarkymą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
12.5. Pagal PAV ataskaitoje atliktą PŪV poveikio aplinkos orui įvertinimą iš mobilių
aplinkos oro taršos šaltinių ir atsižvelgiant į PAV ataskaitoje numatytą poveikį aplinkai
mažinančių priemonių naudojimą, reikšmingo PŪV poveikio aplinkai dėl aplinkos oro taršos
nenumatoma.
12.6. Dalį PŪV teritorijos užima apleistas nerekultivuotas žvyro karjeras, kuris atnaujinus
gavybos darbus bus sutvarkytas ir organiškai įsilies į kalvotą aplinkinės teritorijos landšaftą.
Karjero rekultivacija numatoma po karjero uždarymo, bet ne vėliau kaip per 1 metus.
Pagrindinius rekultivavimo darbus sudarys karjero šlaitų nulėkštinimas ir išlyginimas, baigiamųjų
kasybos darbų aikštelės sutvarkymas bei apželdinimas. Išeksploatuotą karjerą numatoma
rekultivuoti į pievą ir mišką, apsėjant žoliniais augalais ar apsodinant medžio želdiniais.
12.7. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV metu triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių verčių (55 dBA) nustatytų
gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, remiantis Lietuvos higienos
norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“ 3.
12.8. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją apie PŪV vietą ir atstumus iki
artimiausių Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, PŪV
poveikio nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir jų vertingosioms savybėms nenumatoma.
12.9. Pagal PAV ataskaitoje atliktą PŪV galimų avarijų rizikos vertinimą, reikšmingos
PŪV rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų nenumatoma.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3 Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d.
įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.
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13. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pobūdis
(nurodoma, ar planuojama ūkinė veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės
sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos
teisės aktų reikalavimus.).
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, priimamas
sprendimas: pagal parengtą PAV ataskaitą planuojama ūkinė veikla – Utenos r. sav. Vieteikių
žvyro telkinio dalies naudojimas atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos,
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų
reikalavimus.
14. Nurodoma sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
apskundimo tvarka.
Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,
01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per
vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

Direktorius

Diana Kuzabavičienė, tel. 8 315 56755, el. p. diana.kuzabaviciene@aaa.am.lt
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