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SPRENDIMAS DEL ATRANKOS ISVADOS DEL UTENOS DUMBLO APDOROJIMO
IRENGINIV STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VEREINIMO GALIOJIMO
PRATSSTMO

1. Agenttiros priimtos galiojaniios atrankos iSvados data ir ralto registracijos Nr.
Aplinkos apsaugos agenturos (toliau Agentiira) Tar5$s prevencijos ir leidimg

departamento Utenos skyriaus 2015 m. rugpjtidio 27 d. piimta atrankod i5vada Nr. (15.7)- A4-9446,
kad planuojamai flkinei veiklai - Utenos dumblo apdorojimo irenginiq statybai - poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas. Apie planuojam4 fking veikl4 visuomene buvo informuota: 2015 m.
rugpjtdio 29 d. respublikiniame laikra5tyje ,,Lietuvos Zinios" ir rajono laikra5tyje ,,utenos diena",
2015 m. rugpj[dio 28 d. Utenos r. savivaldybes skelbimq lentoje,2015 m. rugpjfidio 31 d. Utenos
senitinijos skelbimq lentoje.

2. Planuojamos fikin6s veiklos organuatoriaus pateikfo Agenttrrai mofyvuoto
praSymo pratgsti galiojaniios atrankos iSvad4, data ir registracijos Nr.

UAB ,,Utenos vandenys" 2018 m. birZelio 28 d. pra5ymas Nr. SD-411 ,,Del atrankos
i5vados galiojimo pratgsimo", pra5ymo Agentiiroje registracijos Nr. ,4.5+4606.

3. Planuojamos trkinds
asmuo, adresas, tel.).

veiklos organizatorius (iuridinio a$mens pavadinimas, fizinis
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4. Planuojamos iikinOs veiklos pavadinimas.
Utenos dumblo apdorojimo irenginiq statyba.

5. Planuojamos trkinds veiklos vieta (apskritis; savivaldybd; seniiinija; miestaso

miestelis, kaimas ar viens€dis, gatv€).
Utenos apskr., Utenos m., Palijoni5kio g. 22, veikiandiq Utehos miesto nuotekq valymo

irenginiq (toliau- NV{) teritorrj oj e.

6. Planuojamos trkin6s veiklos organuatoriaus praSymd d6l planuojamos flkinds

veiklos atrankos iSvados galiojimo pratgsimo nurodyti motyvai.
6.I. 2015 metais patvirtinus 2014-2020 metq Europos S4jungos strukturinir+ fondq

investicijq veiksmq programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos idtekliq darnus naudojimas ir

prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.3.2.-APVA-V-013 priemones ,,Gleriamojo vandens tiekimo ir

nuotekq tvarkymo [kio gerinimas" projektq finansavimo s4lygq apra5q Nr. 2, buvo pradeti vykdyti
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paruo5iamieji darbai, tikintis finansavimo projektui, paruo5tas investicihis projektas bei projektinis
pasitlymas,,Utenos dumblo apdoroj imo irenginiq statyba".

6.2. 2016 m. vasario 18 d. Aplinkos ministerijai buvg pateikta visa reikalinga
dokumentacija pagal 05.3.2.-APVA-V-013 priemong ,,Geriamojo v{ndens tiekimo ir nuotekq
tvarkymo gerinimas".

6.3. 2016 m. geguZes 23 d. LR aplinkos ministro isakyr4u Nr. D1-371 patvirtintas
si[lomq finansuoti valstybes projektq sqra5as, kuriame numatyta skirti finansavim4 Utenos dumblo
apdoroj imo irenginiq statybai.

6.4. 2016 m. rugsejo 8 d. paskelbtas viesasis pirkimas ,,Ijltenos dumblo apdorojimo
irenginiq statyba'o rangos darbams isigyti.

6.5. 2017 m. geguZes 5 d. LR aplinkos ministro isakymu Nr. D1-376 projektui skirtas
finansavimas.

6.6. Del teisminiq gindq pirkimas tgsesi iki 2018 m. geguZe$ 14 d. ir teismo sprendimu
buvo nutrauktas. Siuo metu viesasis pirkimas tam padiam objektui vykstp pakartotinai.

6.7. Planuojama [kine veikla - Utenos dumblo apdorojifno irenginiq statyba, jos
vykdymo ir vietos s4lygos, kuriomis remiantis buvo priimta atrankos iSr,'lada, nepasikeite.

7. Agentiiros motyvai, kuriais remtasi priimant sprendimp ddl planuojamos [kin€s
veiklos atrankos i5vados galiojimo pratgsimo.

7.1. Planuojamos [kines veiklos organizatorius pateike ihformacrjE, kad remiantis
Agentlros priimta galiojandia atrankos i5vada buvo parengti privalon[ieji dokumentai, reikalingi
prie5 pradedant flking veikl4 - parengtas investicinis projektas, gautas finansavimas i5 ES fondq,
pradetas rangos darbq vie5asis pirkimas.

7.2. Planuojamos lkines veiklos vietos (Utenos NVf sklypg) ir gretimq Zemes sklypq
apsaugos statusas, lyginant su 2015 metq situacija, kai buvo priimta afrankos i3vada, nepasikeite.
Naujq saugomq teritorijq ir nekilnojamqiq kult[ros vertybiq teritprijq PUV vietoje ir jos
gretimybese nebuvo isteigta.

7.3. Planuojamos iikines veiklos pobfldis, mastas, neigiam4 ppveiki aplinkai maZinandios
priemonds, nurodltos priimtoje galiojandioje atrankos i5vadoje, nepasikgite.

8. Sprendimo d6l planuojamos iikin6s veiklos atrankos i$vados pratgsimo pobiidis
(pratgsiama/nepratgsiama) ir pratgsimo terminas.

AtsiZvelgiant i i5destytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respirblikos planuojamos flkines
veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymo 7 straipsnio 9 dalimi, Agedlflros 2015 m. rugpjtidio 27
d. priimtos atrankos i5vados Nr. (15.7)-A4-9446, kad planuojamai uki4ei veiklai - Utenos dumblo
apdorojimo irenginiq statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalom4s, galiojimas pratgsiamas 3
metams. Atrankos i5vada galioja nuo 2018 m. rugpjtidio 29 d. iki202l r4. rugpjtrdio 29 d.

J[s turite teisg apskqsti 5i sprendim4 Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimarfi4 g.2,LT-01102, Vilnius) per vien4 menesi nuo sprendimo itbikimo Jums dienos.

Direktoriaus igaliotas Aplinkos apsaugos
agent[ros direktoriaus pavaduotoj as Vytautas Kru5inskas
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