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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO „NATURA
2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO IŠVADOS
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas
Svencelės kaime.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): UAB „Dominent“, Upės g. 23, LT-08128
Vilnius, tel. +370 619 20511, el. paštas arnas.busmanas@sbaurban.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB
„Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas
info@ekostruktura.lt.
Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis buvo nagrinėtas,
pavadinimai bei jų pagrindinės vertybės:
Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau – PAST) Svencelės pievos (LTKLAB009), skirta meldinės
nendrinukės apsaugai.
PAST Kuršių marios (LTKLAB010), skirta migruojančių mažųjų gulbių, smailiauodegių ančių,
didžiųjų dančiasnapių, mažųjų dančiasnapių, mažųjų kirų, jūrinių erelių sankaupų vietų apsaugai.
Vietovė, atitinkanti buveinių apsaugai svarbios teritorijos atrankos kriterijus (toliau – Vietovė) –
Kuršių marios (LTSIU0012), kurioje saugoma natūralios buveinės: 1130 Upių žiotys, 1150 Lagūnos;
rūšys: Baltijos lašiša, kartuolė, ožka, paprastasis kirtiklis, perpelė, salatis, upinė nėgė.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) 36,09 ha ploto teritorijoje, apimančioje dešimt sklypų
palei Kuršių marias, numatoma įrengti kaitavimo ir burlenčių sporto bazę su jai aptarnauti skirtais
komerciniais ir infrastruktūriniais statiniais, t. y. kavinės, erdvės įsikurti jėgos aitvarų ir burlenčių
mokykloms, sporto erdvės, maisto prekių parduotuvę ir kt. Tuo tikslu planuojama pastatyti poilsio ir
individualius namus ir juos aptarnaujančius komercinės paskirties pastatus, suformuojant teritorijoje
viešas erdves, įskaitant aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonas, pėsčiųjų takus, poilsio zonas, automobilių
stovėjimo aikštelę. Planuojama, kad poilsio ir gyvenamoji teritorija kartu su parku centre ir
viešosiomis, bendro naudojimo erdvėmis užims apie 18 ha (iš visos 36,09 ha teritorijos). Šioje
teritorijoje planuojama statyti mažaaukščius individualius namus, kurių vidutinis plotas būtų apie 50–
60 kv. m. Šie gyvenamieji namai teritorijoje bus išskaidyti, nebus sukoncentruoti. Planuojama
pastatyti apie 10-12 kvartalų, kur kiekviename iš jų planuojam apie 20-30 namų. Bus siekiama statyti
artimus aplink vyraujančiai gamtai ir augalijai namus, naudojant tvarius sprendimus. Didžioji dalis
namų bus ne aukštesni nei dviejų aukštų, vyraus mažaaukštė statyba.
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Planuojama įrengti prieplauką jachtoms ir valtims, kurioje tilptų apie 50 vnt. motorinių valčių arba
mažųjų laivų. Planuojamas prieplaukos plotas ~1,5 ha arba mažesnis. Laivyba esamais kanalais
vyksta ir šiuo metu, tik nėra patogios vietos jiems prisišvartuoti.
Kadangi teritorija suskaidyta kanalu, patogesniam pėsčiųjų patekimui prie Kuršių marių (jėgos
aitvarų pakėlimui ir nuleidimui, burlenčių inventoriaus išsinešimui į vandenį ir t.t.) planuojamas
įrengti patogus susisiekimas per esamą ~10 m pločio kanalą su salos teritorija, įrengiant pralaidą ir
formuojant 30-80 metrų pločio žaliąjį tiltą, taip išlaikant reljefinį vientisumą ir nepažeidžiant
hidrologinio režimo.
Planuojama teritorija bus skirta tiek pasyviam, tiek aktyviam poilsiui. Teritorijos viduje planuojama
įrengti apie 4,5 ha (iš 18 ha teritorijos) dydžio parką jį gausiai apsodinant medžiais, augalais, krūmais
ir kitais želdiniais, įrengiant tvenkinius, pėsčiųjų ir dviračių takus, sporto aikšteles.
Vanduo bus tiekiamas iš artezinio gręžinio arba jungiamasi prie miesto vandentiekio tinklų, tačiau
šiuo metu dar nėra aišku, bus tikslinama tolesniuose projekto vystymo etapuose.
Buitinės nuotekos į Kuršių marias nebus išleidžiamos, jos bus surenkamos į rezervuarus ir išvežamos
arba prijungiamos į miesto nuotekų tinklus priklausomai nuo gautų prisijungimo sąlygų. Ši
informacija bus tikslinama parengtame techniniame projekte.
Paviršinės nuotekos bus paskirstomos teritorijoje. Teritorija nepriskiriama potencialiai taršioms pagal
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo 4.5. punktą „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo
reglamento patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 (aktuali redakcija nuo 2019-01-01),
paviršinių nuotekų valymas nenumatomas, nes tam nėra poreikio.
Teritorija atvira, apaugusi žole, krūmais, todėl jei bus reikalingi želdinių kirtimai, jie bus minimalūs.
Numatoma apželdinti aplinką naujais artimais vietiniams želdiniais.
PŪV teritorijos ~11,8 ha ploto patenka į PAST Svencelės pievos, o ~0,15 ha – į PAST ir BAST
Kuršių marios. „Natura 2000 teritorijose užstatymas neplanuojamas, pievos paliekamos neužstatytos,
numatomas tik pėsčiųjų pažintinis takas PAST Svencelės pievos esamo lauko kelio vietoje.
Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura
2000“ teritorijoms: Įvertinus PŪV mastą, pobūdį, PŪV vietą, PAST ir Vietovėje saugomų natūralių
buveinių ir rūšių ekologinius poreikius, nustatyti šie veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą
poveikį „Natura 2000“ teritorijoms:
1.
Nuo PAST Svencelės pievos ribų iki artimiausios planuojamos gyvenamosios zonos liktų tik
apie 20 m. Statybos darbų, kurie dėl didelio planuojamų statinių skaičiaus gali užtrukti ilgą laiką,
keliamas triukšmas gali reikšmingai trikdyti PAST Svencelės pievos saugomus globaliai nykstančios
meldinių nendrinukių rūšies paukščius;
2.
Pėsčiųjų pažintinio tako įrengimas ir naudojimas PAST Svencelės pievos gali reikšmingai
trikdyti PAST Svencelės pievos saugomas meldines nendrinukes. Lietuvos Respublikos specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 19 punktas draudžia gamtiniuose
draustiniuose statyti statinius, išskyrus statinius, kurių statyba atitinka savivaldybės ir (ar) vietovės
lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų ir saugomų teritorijų specialiojo teritorijų
planavimo dokumentų sprendinius. Pėsčiųjų pažintinis takas Svencelės pievų botaniniamezoologiniame draustinyje minėtuose teritorijų planavimo dokumentuose nėra suplanuotas.
3.
PŪV teritorijoje planuojamos erdvės įsikurti jėgos aitvarų ir burlenčių mokykloms. Šios veiklos
bus susijusios su padidintais žmonių srautais Kuršių marių pakrantėje ir priekrantės zonoje, galinčiais
sukelti reikšmingą trikdymą PAST Kuršių marios saugomoms paukščių sankaupoms;
4.
Pagal Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius (https://potvyniai.aplinka.lt/map) didelė PŪV
teritorijos dalis patenka į didelės bei vidutinės tikimybės potvynių grėsmės teritorijas. Tokių teritorijų
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užstatymas padidintų teršalų išplovimo į vandens telkinius galimybę ir keltų greta esančių su vandens
telkiniais ir užliejamomis teritorijomis susijusių „Natura 2000“ teritorijų užteršimo bei su tuo
susijusio reikšmingo neigiama poveikio jose saugomoms vertybėms grėsmę. Siekiant apsaugoti
aplinką nuo taršos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 104 straipsnis
draudžia didelės tikimybės potvynių grėsmės teritorijose statyti statinius ir įrengti įrenginius (išskyrus
sodybos statinius esamose sodybose, hidrotechninius statinius, inžinerinius tinklus ir susisiekimo
komunikacijas, aplinkos tyrimų ir stebėjimų įrenginius, kai jie apsaugoti nuo potvynių), o vidutinės
tikimybės potvynių grėsmės teritorijose - statyti gyvenamuosius ir visuomeninės paskirties pastatus,
išskyrus atvejus, kai jie apsaugoti nuo potvynių;
5.
Planuojamos prieplaukos jachtoms ir valtims įrengimas ir eksploatavimas gali būti susijęs su
seklios Kuršių marių pakrantės gilinimu ir valymu suformuojant ir palaikant įplaukos kanalą iki
gilesnio vidaus vandenų kelio Kuršių mariose, o tai gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį BAST
Kuršių marios saugomai lagūnų buveinei (1150) ir žuvų bei nėgių rūšims. Taip pat prieplaukos
įrengimo bei eksploatavimo darbai, bei laivyba iš prieplaukos į Kuršių marias gali kelti papildomą
trikdymą PAST Kuršių marios saugomoms paukščių sankaupoms ir gali daryti joms reikšmingą
neigiamą poveikį.
Išvada: PŪV įgyvendinimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį „Natura 2000“ teritorijoms ir
šiuo atžvilgiu privaloma atlikti PŪV poveikio aplinkai vertinimą.
Pažymime, kad pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo 3 straipsnio 5 dalį, kai planuojama ūkinė veikla tiesiogiai uždrausta įstatymais, tokios
planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas
negali būti atliekami. Planuojami PŪV sprendiniai, numatantys pastatų ir kitų statinių statybą didelės
tikimybės potvynių grėsmės teritorijoje prieštarauja Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo 104 straipsniui. Pažintinio tako Svencelės pievų botaniniame –
zoologiniame draustinyje įrengimo sprendinys prieštarauja Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 19 punktui. PŪV projekte esant tokiems įstatymams
prieštaraujantiems sprendiniams PAV proceso nebūtų galima pradėti.
Atkreipiame dėmesį, kad PŪV Kuršių marių pakrantėje negali prieštarauti Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2000-02-24 įsakymu Nr. 73 patvirtintiems Jūros krantų aplinkos apsaugos ir
naudojimo nuostatams.
Informuojame, kad šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR
POTENCIALIOMS „NATURA 2000‘ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO NUSTATYMO
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): UAB „Dominent“, Upės g. 23, LT-08128
Vilnius, tel. +370 619 20511, el. paštas arnas.busmanas@sbaurban.lt
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“
Raudondvario pl.
288a-9,
LT-47164
Kaunas,
tel.
(8 607)
23980,
el.
paštas info@ekostruktura.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir trumpas apibūdinimas:
Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas (žemės sklypai kad. Nr. 5515/0005:139;
5515/0005:215; 5515/0005:216; 5515/0005:217; 5515/0005:218; 5515/0005:219; 5515/0005:317;
5515/0005:12; 5515/0005:13; 5515/0005:69) Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono
savivaldybėje.
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) 36,22 ha ploto teritorijoje, apimančioje dešimt sklypų palei
Kuršių marias, numatoma įrengti rekreacinius objektus su jiems aptarnauti skirtais komerciniais ir
infrastruktūriniais statiniais, t. y. kavinės, erdvės skirtos įvairaus laisvalaikio leidimo būdui, maisto
prekių parduotuvė ir kt. Tuo tikslu planuojama pastatyti poilsio ir individualius namus ir juos
aptarnaujančius komercinės paskirties pastatus, suformuojant teritorijoje viešas erdves, įskaitant
aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonas, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikštelę.
Poilsiautojų ir gyventojų patekimas prie Kuršių marių numatomas saloje, per esamą ~10 m pločio
kanalą, per kurį planuojama įrengti pralaidą, ją formuojant kaip 30-80 metrų pločio žaliąjį tiltą.
Planuojama, kad poilsio ir gyvenamoji teritorija kartu su parku centre ir viešosiomis, bendro naudojimo
erdvėmis užims apie 18 ha (iš visos 36,22 ha teritorijos). Planuojama mažaaukštė statyba, kur vidutinis
gyvenamojo namo plotas būtų apie 50-60 kv.m. Didžioji dalis namų bus ne aukštesni nei dviejų aukštų.
Planuojama teritorija bus skirta tiek pasyviam, tiek aktyviam poilsiui. Teritorijos viduje planuojama
įrengti apie 4,5 ha (iš 18 ha teritorijos) dydžio parką jį gausiai apsodinant medžiais, augalais, krūmais ir
kitais želdiniais, įrengiant tvenkinius, pėsčiųjų ir dviračių takus, sporto aikšteles.
Šiuo metu PŪV teritorija patenka į didelės bei vidutinės tikimybės potvynių grėsmės teritorijas, todėl
numatytas teritorijos altitudės pakėlimas.
Originalas nebus siunčiamas paštu
Dalia Juškevičienė, 8 604 85986, el. paštas dalia.juskeviciene@nerija.lt
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Vanduo bus tiekiamas jungiantis prie miesto vandentiekio tinklų. Buitinės nuotekos bus prijungiamos į
miesto nuotekų tinklus priklausomai nuo gautų prisijungimo sąlygų. Ši informacija bus tikslinama
parengtame techniniame projekte. Paviršinės nuotekos bus paskirstomos teritorijoje.
Užstatomos teritorijos dalyje numatoma nukanalizuoti/naikinti melioracijos griovius, kurie kliudo
pastatų, viešosios erdvės ir parko įrengimui.
Teritorija atvira, apaugusi žole, krūmais, todėl jei bus reikalingi želdinių kirtimai, jie bus minimalūs.
Numatoma apželdinti aplinką naujais artimais vietiniams želdiniais.
PŪV teritorijos ~12,56ha ploto patenka į PAST Svencelės pievos, o 0,62ha- į PAST ir BAST Kuršių
marios.
Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis nagrinėjamas,
pavadinimai, plotai (ha) ir randami Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai ir (arba)
rūšys:
Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau–PAST) Svencelės pievos (LTKLAB009), skirta meldinės
nendrinukės apsaugai.
PAST Kuršių marios (LTKLAB010), skirta migruojančių mažųjų gulbių, smailiauodegių ančių, didžiųjų
dančiasnapių, mažųjų dančiasnapių, mažųjų kirų, jūrinių erelių sankaupų vietų apsaugai.
Vietovė, atitinkanti buveinių apsaugai svarbios teritorijos atrankos kriterijus (toliau – Vietovė) – Kuršių
marios(LTSIU0012),kurioje saugoma natūralios buveinės: 1130 Upių žiotys, 1150 Lagūnos; rūšys:
Baltijos lašiša, kartuolė, ožka, paprastasis kirtiklis, perpelė, salatis, upinė nėgė.
Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms: Įvertinus PŪV pobūdį ir mastą, PŪV vietą, PAST ir Vietovėje saugomų natūralių buveinių

ir rūšių ekologinius poreikius, nustatyti šie veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį
įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms:
1. Nuo PAST Svencelės pievos ribų iki artimiausios planuojamos gyvenamosios ir bendrojo
naudojimo zonų liktų tik apie 20 m. Statybos darbų, kurie gali užtrukti ilgą laiką, keliamas
triukšmas gali reikšmingai trikdyti PAST Svencelės pievos perinčias globaliai nykstančias
meldines nendrinukes ir kitas saugomas paukščių rūšis jų veisimosi, maitinimosi ir poilsio
vietose.
2. PŪV bendrosios dalies trumpajame apibūdinime minima, kad užstatomos teritorijos altitudė bus
pakeliama tiek, kad pastaroji nepatektų į didelės ir vidutinės tikimybės potvynių grėsmės
teritoriją. Tai reiškia, kad artimoje PAST Svencelės pievos teritorijoje yra numatomi fiziniai
aplinkos pokyčiai: reljefo pakeitimas, dėl jo sąlygotas gruntinio vandens slūgsojimo gylio
pasikeitimas. Artimoje „Natura 2000“ teritorijoje numatoma naikinti dabar esančius melioracijos
griovius, kurie tiesiogiai siejasi su pagrindiniu, su saugoma teritorija besiribojančiu, melioracijos
grioviu. Numatomi teritorijos pakeitimų sprendiniai gali reikšmingai sumažinti globaliai
nykstančių meldinių nendrinukių ir kitų saugomų paukščių rūšims tinkamų buveinių plotus ar
pabloginti jų kokybę.
3. Planuojamoje 36,22 ha mišrios funkcinės paskirties vystymo teritorijoje saugomų rūšių gyvūnai
stebimi veisimosi, migracijos laikotarpiais. Saugomų rūšių individai planuojamoje užstatyti
teritorijoje esančiose pievų buveinėse maitinasi, ilsisi ir veisiasi. Naikinti saugomų rūšių
buveines draudžia LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 17 str., 1 p., 2 d. Dėl
pievų buveinių sunaikinimo sumažėtų lokalus šių buveinių plotas, o tai gali daryti reikšmingą
neigiamą poveikį PAST Svencelės pievos teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių populiacijoms.
4. Numatytos jėgos aitvarų ir burlenčių sporto veiklos bus susijusios su padidintais žmonių srautais
Kuršių marių pakrantėje ir priekrantės zonoje. PAST Kuršių marios migracijos metu sankaupas
formuojantys bei perėjimo sezono metu teritorijoje perintys vandens paukščiai gali būti
reikšmingai trikdomi. Šios veiklos gali turėti įtakos saugomų vandens paukščių rūšių užimamų
plotų suskaidymui. Taip pat nežinoma, kokią įtaką vandens sporto veiklos turės perinčių vandens
paukščių rūšių populiacijų tankumui teritorijoje.
5. PŪV veiklos analizės elementuose nurodoma, kad į 36,22 ha PŪV teritoriją patenkančių
dešimties žemės sklypų (trys kitos žemės paskirties ir septyni žemės ūkio paskirties) pagrindinė
Originalas nebus siunčiamas paštu
Dalia Juškevičienė, 8 604 85986, el. paštas dalia.juskeviciene@nerija.lt
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žemės tikslinė paskirtis bus keičiama „ <...> į gyvenamąsias teritorijas, komercines teritorijas, ir
kitą paskirtį (bendro naudojimo keliai, parkas, parkingas ir t.t.)“. Atkreipiame dėmesį, kad
~12,56 ha ploto yra PAST Svencelės pievos teritorijoje, kurios ribos sutampa su valstybinio
Svencelės botaninio-zoologinio draustinio ribomis. Taip pat ~0,62 ha ploto yra PAST Kuršių
marios ir BAST Kuršių marios teritorijose. Šios „Natura 2000“ teritorijos patenka į Kuršių marių
biosferos poligoną. Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69 str., 3 d. ir 88
str., 5. pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas draustinyje ir biosferos poligone būtų
negalimas. Tai taip pat prieštarautų Klaipėdos r. sav. bendrojo plano sprendiniams.
Pažymime, kad PŪV trumpajame apibūdinime minima, jog teritorija turės 4 skirtingo naudojimo
teritorijas, iš kurių viena pritaikyta ūkinei veiklai – jėgos aitvarų ir burlenčių sportui bei komercijai.
Jėgos aitvarų ir burlenčių sporto veikloms vykdyti yra būtinas priėjimas prie vandens, kuris padidins
žmonių srautus Kuršių mariose ir šalia jų. Pateiktame trumpajame apibūdinime priėjimo šiuo tikslu prie
vandens lokalizacija nepateikiama, o ji tik numanoma. Numanoma, kad priėjimas prie Kuršių marių
jėgos aitvarų ir burlenčių sporto ūkinės veiklos įgyvendinimui bus vykdomas, Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. T11-333 patvirtintame, Klaipėdos rajono
savivaldybės bendrajame plane išskirtoje žemės ūkio teritorijos zonoje Nr. 231, kitos žemės ūkio
paskirties žemės sklype – Z4, kuriame galima tik žemės ūkio veikla. Teritorijos naudojimas kitais
tikslais prieštarautų Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniams.
Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2021 07 27
raštu Nr. (4)-V3-1192, taip pat pateikė išvadą dėl šios mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymo ir
jos sprendinių įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo ir nurodė atlikti PŪV
poveikio aplinkai vertinimą.
Išvada: Planuojama veiklos įgyvendinimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį „Natura 2000“
teritorijų vertybėms ir šiuo atžvilgiu privaloma atlikti PŪV poveikio aplinkai vertinimą.

Direktorė

Originalas nebus siunčiamas paštu
Dalia Juškevičienė, 8 604 85986, el. paštas dalia.juskeviciene@nerija.lt
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Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime,
Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje

3 PRIEDAS
Institucijų raštai dėl Informacinio pranešimo

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

UAB „Ekostruktūra“
El. p. info@ekostruktura.lt

2021-11- Nr.
Į Į 2021-11-09

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad gavo pranešimą apie
planuojamos ūkinės veiklos – Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime,
Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, poveikio aplinkai vertinimo pradžią. Teikiame
išvadą, kad pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo neturime.

Direktoriaus pavaduotojas

Česlovas Banevičius

Akvilė Bazilienė, tel. 8 698 28 165, el. p. akvile.baziliene@klaipedos-r.lt

Biudžetinė įstaiga
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
Tel. (8 46) 21 11 16.
El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773688
www.klaipedos-r.lt
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Gmail - Del dokumentu gavimo

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Del dokumentu gavimo
klaipeda@nvsc.lt <klaipeda@nvsc.lt>
Kam: info@ekostruktura.lt

2021 m. lapkričio 29 d. 11:57

Laba diena, Jūsų 2021 m. lapkričio 9 d. pranešimas „PRANEŠIMAS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PRADŽIĄ“, planuojamos ūkinės veiklos – Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės
kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, gautas 2021 m. lapkričio 9 d., registracijos Nr. 1-104536.

Pagarbiai

Aida Milienė
Visuomenės sveikatos administratorė
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyrius
el. paštas: aida.miliene@nvsc.lt

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1717756090857807460&simpl=msg-f%3A171775…
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PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA
Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601311.
Valdybos duomenys: Trilapio g. 12, LT-92191 Klaipėda, tel. (8 46) 354 473, el. p. klaipeda.pgv@vpgt.lt

UAB „Ekostruktūra“

2021-11Į 2021-11-09

Nr.9.4-3Nr.21-289

(11.3.135E)

el. p. info@ekostruktura.lt

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba išnagrinėjo UAB „Ekostruktūra“ pateiktą pranešimui dėl
planuojamos ūkinės veiklos ( Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės
seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje ), poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) pradžios.
Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 81
straipsnio 4 dalies nuostatomis pasiūlymų pateiktam pranešimui dėl planuojamos ūkinės veiklos
PAV pradžios neturime.

Viršininko pavaduotojas

Mindaugas Lapas

Stanislovas Kučinskas, tel. (8 46) 35 44 98, el. p.: stanislovas.kucinskas@vpgt.lt
Arūnas Armalis, tel. (8-46) 46 97 93, el. p.: arunas.armalis@vpgt.lt

2022-01-04 11:23

Signa Web

Signa Web
Dokumentas: Dėl pranešimo apie poveikio
aplinkai vertinimo pradžią
Sudaryti

Atidaryti

Turinys

Failas: atsakymas ekostrukturai del pav.adoc (ADOCV1 0 GeDOC)

Pasirašyti Registruoti Išsaugoti

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas

Redaguoti Peržiūrėti

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys
El. dokumento pavadinimas

Dokumento rūšis

Parašai

Dėl pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Sudarytojai
Statusas

Sudarytojas

Kodas

Adresas

Juridinis asmuo

Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos

188601311

Švitrigailos g. 18, LT-03223
Vilnius, Lietuva

Parašai

Dokumento registracijos
Registravimo data

Dokumento registracijos Nr.

2021-12-01 12:53:40

9.4-3-2927

Įmonės (įstaigos) kodas

Parašai

Dokumentą užregistravęs darbuotojas
NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
© 2009-2021, UAB MitSoft: Mindaugo g. 23, LT-03214 Vilnius, Lietuva.
Iškilus techniniams nesklandumams rašykite signa-support@mitsoft.lt

https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/adoc

1/1

Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt, https://vstt.lrv.lt/
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724381

UAB „Ekostruktūra“
Kopijos
Aplinkos apsaugos agentūrai

2021-11Į 2021-11-09

Nr.
Nr. 21-289

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai
DĖL PRANEŠIMO APIE MIŠRIOS FUNKCINĖS PASKIRTIES TERITORIJOS VYSTYMO
SVENCELĖS
KAIME,
PRIEKULĖS
SENIŪNIJOJE,
KLAIPĖDOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), kaip
poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) subjektas, susipažino su UAB „Ekostruktūra“ pateiktu
pranešimu apie planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) - Mišrios funkcinės paskirties teritorijos
vystymo Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje poveikio aplinkai
vertinimo pradžią (toliau – pranešimas).
Vertinant PŪV poveikį ir rengiant PAV ataskaitą prašome tinkamai įvertinti poveikį
saugomoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, ypatingą dėmesį skiriant
Tarnybos 2021-07-27 rašte Nr. (4)-V3-1192 ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 2021-0903 rašte Nr. S1-601 nurodytiems veiklos elementams, galintiems sukelti reikšmingą poveikį „Natura
2000“ teritorijoms, ir galimo poveikio aspektams.
Atkreipiame dėmesį, kad pranešime nenurodyta tikslesnė PŪV vieta Svencelės kaime. Jeigu
PŪV teritorija ir statinių lokalizacija joje liko ta pati, kaip Tarnybai poveikio „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumo nustatymui pateiktuose dokumentuose, dalis pastatų ir kitų statinių pagal
Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius (https://potvyniai.aplinka.lt/map) patenka į didelės ir
vidutinės tikimybės potvynių grėsmės teritorijas. Pastatų ir kitų statinių (išskyrus hidrotechninius
statinius, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, kai jie apsaugoti nuo potvynių) statyba
didelės tikimybės potvynių grėsmės teritorijoje draudžiama pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų įstatymo 104 straipsnį. Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 5 dalį, kai planuojama ūkinė veikla
tiesiogiai uždrausta įstatymais, tokios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas negali
būti atliekamas. Prašome įvertinti tai, kad pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo
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sąlygų įstatymo 104 straipsnį gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų statyba ribojama ir
vidutinės tikimybės potvynių grėsmės teritorijose.
Prašome atsižvelgti į tai, kad PŪV Kuršių marių pakrantėje negali prieštarauti Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2000-02-24 įsakymu Nr. 73 patvirtintiems Jūros krantų aplinkos
apsaugos ir naudojimo nuostatams.
Informuojame, kad šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų
komisijų įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA
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Nr.
Nr. 21-289

Kopija
Aplinkos apsaugos agentūrai
aaa@aaa.am.lt;
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
vstt@vstt.lt
DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
Kuršių nerijos nacionalinio parko (toliau – KNNP) direkcija išnagrinėjo Jūsų 2021-11-09
pranešimą Nr. 21-289 „Pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią“.
Pranešime pateiktoje informacijoje rašoma, jog planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV)
teritorijoje numatoma įrengti jachtų prieplauką, kuri KNNP direkcijos nuomone, bus tiesiogiai
susijusi su naujų plaukiojimo kanalų įrengimu bei padidėjusiu motorinių ir burinių plaukiojimo
priemonių naudojimu Kuršių mariose artimoje ir besiribojančioje su planuojama PŪV teritorijoje
(toliau – Teritorija). Šioje, su PŪV susijusioje Teritorijoje, esančios PAST Kuršių marios
(LTKALB010) tikslas, apsaugoti migruojančių mažųjų gulbių (Cygnus columbianus),
smailiauodegių ančių (Anas acuta), didžiųjų dančiasnapių (Mergus merganser), mažųjų
dančiasnapių (Mergus albellus), mažųjų kirų (Larus minutus), jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla)
sankaupų vietas. Remiantis Bendrųjų paukščių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos ir tvarkymo
reikalavimų aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276, „Dėl
bendrųjų buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ 17 punkto 2
papunkčiu: mažųjų gulbių sankaupų vietose yra ribojamas plaukiojimas motorinėmis ir burinėmis
plaukiojimo priemonėmis kovo–balandžio ir rugsėjo–spalio mėnesiais. Toje pačioje, Teritorijoje,
esančioje BAST Kuršių marios (LTSIU0012) yra saugoma Europos Bendrijos svarbos buveinė
1150 *Lagūnos, kurioje remiantis Bendrųjų buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos ir
tvarkymo reikalavimų aprašo 4 punktu 1150 *Lagūnų buveinėse nekeičiamas dugno reljefas,
nevykdoma kita veikla, jeigu tai pažeistų hidrologinį režimą ir cheminę vandens sudėtį, keistų, terštų
ar kitaip pablogintų buveinių būklę. KNNP direkcija į ataskaitą siūlo įtraukti aiškiai apibrėžtą
Kuršių marių Teritoriją, kuri ribojasi su PŪV teritorija ir kuri bus tiesiogiai naudojama su PŪV
teritorija susijusiems tikslams įgyvendinti. Teritorijoje įvertinti su PŪV teritorija tiesiogiai susijusių
antrinių veiklų (pvz., naujų vidaus vandenų kelių Kuršių mariose kasimą, atsirasiančią intensyvesnę
laivybą, Teritorijos naudojimą rekreacijai, vandens sportui ir pan.) poveikį „Natura 2000“ teritorijų
vientisumui, jose saugomų vertybių būklei, ekosistemos savybių ir funkcijų užtikrinimui. Siūlome
atlikti Teritorijos pradinės aplinkos būklės įvertinimą, kuriuo remiantis būtų galima numatyti ir
stebėti antrinių veiklų, susijusių su PŪV veiklomis nulemtus aplinkos pokyčius Teritorijoje, kurių
būtų galima išvengti, sumažinti ar pritaikyti kompensavimo priemones.
Taip pat KNNP direkcija PAV ataskaitoje siūlo atsižvelgti į veiklos elementus, galinčius
sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms Natura 2000 teritorijoms, išdėstytus PŪV
Originalas siunčiamas nebus.
Modestas Bružas, tel. nr. +370 656 349 82, el. paštas modestas.bruzas@nerija.lt

reikšmingumo nustatymo „Natura 2000“ teritorijoms 2021-09-03 išvadoje Nr. S1-601 (toliau –
Išvada).
Atkreipiame dėmesį, kad remiantis LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.
D1-885 patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 18 1
punktu, nurodoma, kad PAV subjektams teikiant pranešimą apie PAV pradžią, „kartu pateikiamas
pasirašytas lydraštis, kuriuo PAV dokumentą teikiantis asmuo patvirtina, kad teikiama informacija
teisinga“. Pranešime apie PAV vertinimo pradžią neteisingai nurodyta informacija apie saugomų
teritorijų padėtį PŪV teritorijos atžvilgiu. KNNP direkcijai, rengusiai Išvadą, yra žinoma, kad PŪV
teritorija nėra prie saugomų „Natura 2000“ teritorijų (PAST Svencelės pievos (LTKLAB009),
PAST Kuršių marios (LTKLAB010) ir BAST Kuršių marios (LTSIU0012), o tiesiogiai į jas
patenka.
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Pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo (PAV) pradžią_Mišrios funkcinės
paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime
2 laiškai(-ų)
EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>
2021 m. lapkričio 9 d. 11:07
Kam: aaa@aaa.am.lt, savivaldybe@klaipedos-r.lt, klaipeda@nvsc.lt, klaipeda.pgv@vpgt.lt, klaipeda@kpd.lt, Valstybinė
saugomų teritorijų tarnyba prie AM <vstt@vstt.lt>, knnp@nerija.lt
Laba diena,
Informuojame poveikio aplinkai vertinimo pradžią, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-01).
Planuojama ūkinė veikla – Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės
seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Dominent“, Upės g. 23, LT-08128 Vilnius, tel. +370 619 20511, el.
paštas arnas.busmanas@sbaurban.lt.
Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel.
(8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.
Atsakingoji institucija ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai turi teisę pateikti motyvuotus pasiūlymus planuojamos
ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui per 10 darbo dienų nuo
pranešimo apie PAV pradžią gavimo dienos.
Pridedama: lydraštis (1 lapas) ir pranešimas apie PAV pradžią (2 lapai).
Prašome Jūsų patvirtinti apie laiško gavimą.
Pagarbiai,
Ona Samuchovienė
Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980
El. paštas: info@ekostruktura.lt
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

2 priedai (-ų)
Pranešimas apie PAV pradžią.docx
21K
289 Lydraštis _dėl PAV pradžios_Svencelė.pdf
260K
AAA bendras <aaa@aaa.am.lt>
Atsakyti - kam: aaa@aaa.am.lt
Kam: EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>
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Laba diena,
Jūsų raštas gautas ir užregistruotas, reg. Nr. A3-7878
[Cituojamas tekstas paslėptas]
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A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Tel. 8 706 62 008
Mob. tel. +370 68292653
El. paštas aaa@aaa.am.lt
http://gamta.lt
Facebook
LinkedIn
________________________________________________
Š ioje žinutė je ir/arba jos prieduose pateikiama informacija yra skirta tik nurodytam adresatui ir gali bū ti konfidenciali. Jeigu ši
žinutė pasiekė jus per klaidą, ji negali bū ti naudojama, platinama, skaitoma, persiunčiama, kopijuojama ar kitaip skleidžiama. Tokiu
atveju, prašome šią žinutę ištrinti ir apie tai pranešti siuntė jui elektroniniu paštu.
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