
Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Molėtų rajono 
Rimučių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių 

aplinkai vertinimo atrankos dokumento 
 
Plano rengimo organizatorius – UAB „Melingos keliai“, įmonės kodas 167600971, Vilniaus g. 
102, LT-33114 Molėtai, tel: +370 38351383, fax: +370 38351483. 
 
Plano pavadinimas – Molėtų rajono Rimučių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies 
naudojimo planas. 
 
Plano 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. 
 
Plano rengėjas – UAB „J. Jonyno ecofirma“, Antakalnio g. 42 -42, LT-01304 Vilnius.  
Tel.: 8686-31513; faks.: 8 5 2437734, e-paštas ecofirma@ecofirma.lt, įmonės kodas 221328810. 
 
Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR 
Vyriausybės Nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 
d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais. 
 
Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūros 
Poveikio aplinkai vertinimo departamentas, Molėtų rajono savivaldybės administracija, 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Utenos departamentas, 
Molėtų skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Utenos skyrius. 
 
Priimtas sprendimas ir motyvai – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos 
dokumento bei vadovaujantis norminiais teisės aktais, remdamasis plano sprendinių 
įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo analizės rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki 
specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos leidimas naudoti Molėtų rajono Rimučių II 
smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti 
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. 
 
Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo 
motyvais ir SPAV atrankos subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima per 10 darbo dienų nuo 
šio skelbimo paviešinimo dienos planavimo organizatoriaus UAB „Melingos keliai" ir 
naudojimo plano rengėjo UAB „J. Jonyno ecofirma“ biuruose, darbo dienomis, nuo 8:00 iki 
17:00 val.  
 

Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl planavimo organizatoriaus priimto sprendimo dėl Molėtų 
rajono Rimučių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių 
aplinkai vertinimo atrankos dokumento galima 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo. 
Pastabos ir pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui UAB „Melingos keliai" ir naudojimo 
plano rengėjui UAB „J. Jonyno ecofirma“, 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo datos. 
 
 
 
Projektų vadovė                                                                                            L. Murauskienė 
 



UAB,,Melingos keliai",
Iuridiniq asmentl registras, imor.res kodas 167600971. Registruota: Vilniaus g. 102, LT-331 l4 Moletai.

fel.:+370-383-j1383. Et. paStas: info@melingoskeliai.lt Direktolius: Gediminas Pranskiinas.

(naudojimo plano organizatorius)

UAB,,Melingos keliai"
DIREKTORIAUS

SPRENDIMAS

DEL STRATEGINIO PASEKMIU APLINKAI VERTINIMO NEATLIKIMO

2018 m. rugsejo 24 d.

Moletai

Vadovaudamasis Planq ir programq Strateginio pasekmiq aplinkai veftinimo fvarkos

apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjiidio l8 d. nutarimu Nr,

967 ,Del planq ir programq strateginio pasekmiq aplinkai veftinimo tvarkos apra5o patviftinimo"

l6 punktu. Visuomends informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus del

teritorijq planavimo nuostatq, patvirtintq Lietuyos respublikos Vyriausybes 1996 m. rugsejo 18

d. nutarimu Nr.1079 ,,Del Visuomends infbmravinro, konsultavimo ir dalyvavimo priintant

sprendinrus del teritorijq planavimo r.luostatq parvirlinimo", 6.1 punktu ir jgyvendindamas

Visuontenes dallvavimo planq ir prograrnq strateginio pasekuriq aplinkai vertininro procedlrose

ir vertinimo subjektq , Europos S4jungos valstybiq nariq ir kitq uZsienio valstybiq informavimo

tvarkos apraSo, patvirtintd Lietuvos Respublikos aplinkps ministro 2004 m. rugpjldio 27 d.

jsakymu Nr. D1-455,,Ddl Visuomends dallvavimo planq ir programll strateginio pasekmirl

aplinkai vertinimo procediirose ir vertinirno subjektq, Europos Sqjungos valstybiq nariq ir kitq

uZsienio valstybiq informavimo tvarkos apra5o patvirtinimo", 8 punkt4, Planq ir programq

atrankos del strateginio pasekrniq aplinkai vertinimo tvarkos apraSo, paWirtinto Lietuvos

Respublikos aplinkos nrinistro 2004 n, rugpjudio 27 d. isakynru Nr.Dl-456 l4 punkt4 ir

atsiZvelgdamas i atrankos del strateginio pasekmiq aplinkai vertinimo dokumentus, strateginio

pasekrniq aplinkai vertinimo subjektq i5vadas;

NusprendZiu neatlikti Moletq rajono savivaldybes, Luokesos senifrnijos teritorijoje

esaniio Rimudiq II smelio ir Zvyro telkiriio i5tekliq dalies naudojimo plano strateginio pasekmiq

aplinkai vertinimo.

Sis sprendimas gali bDti skundZiatras Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos

jstafyme nustatyta tvarka.

UAB ,,Melingos keliai"
Direktorius Gediminas PranskDnas

(parcrgos)

.l..lonynas. ti 6lJ6 31513, el. paStas: iorras,ifg,ecollrma.lt

(vardas ir pavarde)



Visuomenes dalyvavimo planq ir programq strateginio
pasekmiq aplinkai vertinimo procedurose ir verlinimo
subjektq ES valstybiq nariq ir kitq uZsienio valstybiq
infonnavi rno tvarkos apraSo

I priedas

Strateginio pasekmiq aplinkai vertinimo subjektq i5vadq d6l Rimutiq II sm6lio ir Zvyro
telkinio i5tekliq dalies naudojimo plano atrankos dokumento ir pasiiilymq d6l vertinimo

atlikimo ivertinimo plLym^

Nr.Eit.
Institucijos, teikusios

iSvadas pavadinimas

ir adresas

Pasiiilymai
I5vadq motyvuotas

ivertinimas

Moletq rajono

savivaldybes

adm inistracij a, Vilniaus
g.44,LT-33140
Moletai

2018-09-1 1 Nr. (pasira5yta el.

para5u)

Iivqda: AtsiZvelgianr i rai, kad

plano ar programos sprendiniq

lgyvendin im as neigiamq pasekm iq

aplinkos komponentams netures, bei

yra numatl4os poveikio aplinkai

m aZinimo priemonds strateginis

pasekmiq aplinkai vertinimas

neturetq bDti atliekamas.

Vertiniruo subj ekto iivadai
pritarta

2.

Nacionalinis

visuomends sveikatos

centras prie Sveikatos

apsaugos ministerijos

Utenos departamentas.

Moletq skyrius

Vilniaus g.74,LT-
33 140 Moletai,

20 I 8-09-07 Nr. (9-23 14.3.8 E)2-

38163

Iiv uda : Moletq rajono savivaldybes

Rimudiq II smelio ir Lvyro telkinio
i5teklill dalies rraudojimo plano

strategin j pasekmiq apl inkai
vertin im4 neprivalonra.

Vertinimo subj ekto iivadai
pritarla

3

Valstybine saugoml+

teritorijq tamyba prie

Aplinkos m inisterijos,

Antakalnio g.25,LT-
10312 Vilnius.

201 8-09- l4 Nr. (4)-V3-1245(1 .23)
Iivada: Plano fgyvendinimas negali

tureti reikimingq neigiamq
pasekmiq,,Natura 2000" teritorijose

saugomoms rii5ims ir nat[ralioms
buveinems, nacionalindms

saugonronts teritorijorns ar

gamtrndms vertybems ir Siuo

atZvilgiu neprivaloma atlikti Plano

strateginio pasekmiu vertinimo.

Vertinimo subj ekto iivadai
pritarla



4.

Aplinkos apsaugos

agentlra, A.

Juozapavidiaus g. 9,

LT-09311 Vilnius.

20 I 8-09-05 Nr. (30.2)-A4(e)- I 050

Iivada: Moletq r. sav. Rimudiq II
smelio ir Zvyro telkinio i5teklitl

dalies naudojimo plano strateginis

pasekmiq aplinkai vertinimas

nenrivalomas,

Vertinimo subj ekto iivadai
pritarta

5.

Kultfiros paveldo

departamentas prie

Kultlros ministerijos

Utenos skyrius, Utenio

a.5,LT-28248, Utena

20 1 8-09- 1 4 Nr. (9.38.-U)2U-368

Iivuda: I5nagrinejg Moletq rajono

Rimudiq II smelio ir Lvyro telkinio

iStekliq dalies naudojimo plano

Strateginio pasekmiq aplinkai

vertinimo atrankos dokumentq

(planavimo organizatorius - UAB

,.Melingos keliai"), prane5ame, kad

pritariame Siam dokumentui ir

iSvadai, jog strateginis pasekmiq

aolinkai vertinimas nereikalingas.

Vertinimo subj ekto iivadai
pritarta

Plano ar programos rengimo organizatorius

UAB "Melingos keliai"

Direktorius Gediminas Pranskflnas

(vardas ir pavarde)
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